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A C T A

NÚM. 7/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 29 D’ABRIL DE 2021
A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les dinou hores i quatre minuts del vint-inou d’abril 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 el Secretari accidental
de la Corporació, Sr. Joan Montserrat i Olivella, 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 7/2021 de data 26 d’abril de 2021.
0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 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 d’abril de 2021:
-

Josefina E. P. (Las Palmas de Gran Canaria, Canàries), 12/04/2021. Xifra no oficial
Jordina M. P. (Manresa, Catalunya) 14/04/2021. Xifra oficial
Paula M. M. (Mansilla de las Mulas, Castella i Lleó). 19/04/2021. Xifra Oficial
Nom i cognoms no coneguts (La Bisbal del Penedès, Baix Penedès). 26/04/2021 En
investigació.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
...convocat de forma extraordinària a les set de la tarda, com a conseqüència de que abans
ja hem fet un ple, evidentment, per donar compte dels informes del Síndic. I, sí que, en
aquest ple, també està excusada la regidora Laia Juarros per qüestions estudiantils i
professionals i, per tant, no pot assistir, tot esperant que, com ha dit, s’incorpori ben aviat
als plens en el mes de maig. Per tant, en primer lloc, avui, malauradament, hem de
començar un nou ple amb la lectura del manifest contra els atemptats masclistes i, en
aquest cas, de l’Ajuntament de Molins de Rei, evidentment, el manifest de l’Ajuntament de
Molins de Rei, i en aquest cas i per acord de Portaveus a qui li toca llegir aquest manifest
que, malauradament, a més a més, s’ha hagut de modificar a última hora, seria el regidor
Quim Llort. Endavant, Quim.
Sr. Llort:
Bona tarda. Gràcies. L’Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig
davant els assassinats de les víctimes de violència masclista. El Consistori molinenc
condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones
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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. I, 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. A
continuació anomenaré les dones assassinades durant el mes d’abril d’aquest any. La
Josefina de Las Palmas de Gran Canària, la Jordina de Manresa, la Paula de Mansilla de
las Mulas i, per últim, una dona de la que no tenim el nom de la Bisbal del Penedès.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Quim.
ORDRE DEL DIA

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
DONAR COMPTE
“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2021
MARÇ
Decret
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

Data
01/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021

Concepte
Ordre d'execució
Sancionador
Bonificacións Fiscals
Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Bonificacións Fiscals
Gestió de cementiri
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275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021

300

05/03/2021

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021

Processos de selecció
Nomenaments
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Acord marc per subministrament
Aprovació document cobratoris
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Modificacions de pressupost
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Autorització i delegacions
Modificacions de pressupost
Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Convenis interadminisratius
Situacions del personal
Processos de selecció
Aprovació document cobratoris
Modificacions de pressupost
Contractes privats
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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
Autorització i delegacions
Relacions laborals
Autorització i delegacions
Autorització i delegacions
Contractació laboral
Contractació laboral
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Processos de selecció
Ajuts socials
Bases de concursos
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Nomenaments
Nomenaments
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021

Nomenaments
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Ajuts socials
Bonificacións Fiscals
Contracte Obert simplificat abreujat de subministraments
Convenis interadminisratius
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Plans i projectes
Devolució d'ingressos indeguts
Sancionador
Sancionador
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Sancionador
Recurs Contenciós
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Encàrrec de gestió
Aprovació Despeses
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
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Regularització fiscal
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Devolució d'ingressos indeguts
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Situacions del personal
Contractació laboral
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360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
22/03/2021

Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Contractes privats
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Autorització i delegacions
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
Aprovació document cobratoris
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Recurs de reposició
Contractació menor d'obres
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Recurs de reposició
Nomenaments
Recurs de reposició
Situacions del personal
Sancionador
Sancionador
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Processos de selecció
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
Aprovació document cobratoris
Sancionador
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021

Sancionador
Sancionador
Sancionador
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Gestió de cementiri
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Retribucions; nómina i seguretat social
Devolució d'ingressos indeguts
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat
municipal
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació menor de serveis
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Autorització i delegacions
Sancionador
Sancionador
Recurs Contenciós
Recurs Contenciós
Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
Contractació menor de serveis
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Modificacions de pressupost
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445
446

30/03/2021
30/03/2021

Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
Gestió de cementiri

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Donaríem veu ara, donaríem pas a l’inici de l’ordre del dia amb el Coneixement de l’Acció
del Govern Municipal, el primer punt de l’ordre del dia que és donar compte dels decrets
d’Alcaldia. Alguna observació, alguna consideració? Doncs, ens donaríem per assabentats.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
2.- Donar compte de l’adhesió a la Setmana Sense Soroll 2021, organitzada per la
Generalitat de Catalunya.
DONAR COMPTE
DONAR COMPTE DE L’ADHESIÓ A LA SETMANA
ORGANITZADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SENSE

SOROLL

2021,

Amb motiu del Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll, 28 d'abril, se celebra
la Setmana sense Soroll, del 26 d'abril al 2 de maig de 2021, que promou iniciatives en el
marc de la prevenció de la contaminació acústica.
La celebració de la setmana, amb el lema Stop soroll! està organitzada per la Generalitat
de Catalunya i aglutina totes les iniciatives, promogudes tant per administracions com per
entitats, escoles i associacions, amb les quals cal posar en comú les solucions al problema
del soroll en el dia a dia i com afecta els diversos col·lectius amb sensibilitat acústica.
Sota el lema 'Stop soroll!', la Setmana Sense Soroll del 2021 té com a objectiu posar en
valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten millorar la qualitat acústica del
nostre entorn.
Enguany, com a novetat, la Setmana Sense Soroll s'ha adherit a l'Any internacional del so
2020-2021. L'Any internacional del so (IYS 2020-21) és una iniciativa mundial per ressaltar
la importància del so en tots els aspectes de la vida a la terra i té com a objectiu la
comprensió de les qüestions relacionades amb el so a tots els nivells. Aquesta iniciativa
ofereix l'oportunitat de realitzar activitats coordinades a nivell local, nacional i internacional.
Les activitats estimularan la comprensió i la consciència a tot el món del paper important
que juga el so i l'audició en tots els aspectes de la nostra societat.
En data 22 d’abril de 2021, l’Ajuntament de Molins de Rei s’ha adherit a aquesta Setmana
Sense Soroll i ha fet constar les accions que s’han dut a terme durant el període 2020 i les
previstes per al període 2021.
Les accions que s’han dut a terme són:
Nom de la mesura permanent

Breu explicació de en què consisteix o ha
consistit la mesura permanent
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Difusió i divulgació del mapa de
capacitat acústica entre la ciutadania
Incorporació al web de l’administració
o institució responsable d’un apartat
específic en matèria de contaminació
acústica que també inclogui la
normativa i el mapa de capacitat
acústica
Publicació i difusió del mapa de soroll
o altres instruments que aportin
informació sobre els nivells de soroll
del municipi

Publicació al web municipal del mapa

Publicació al web de l’Ordenança reguladora
del soroll i les vibracions

Publicació al web municipal del mapa

Desenvolupament de projectes
d’inversions en millores del confort i
aïllament acústic en equipaments
municipals i centres educatius

canvi de tancaments a l’Escola del Palau.
Controls informatius, per part de la Guardia
Realització de campanyes de
Urbana, i controls disuassoris a vehicles a
sensibilització pròpies (control de soroll motor amb alts nivells de soroll. Previsió
en motocicletes, etc.).
actuació del 26 d’abril al 9 de maig de 2021
Realització de campanyes de
sensibilització pròpies
Aprovació de protocols de càrrega i
descàrrega de mercaderies en horari
nocturn

Reserva horària sense música i soroll a les
atraccions de fira per a persones amb
sensibilitat acústica

Inclòs com a un apartat a l'Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions
Actualment l'Ajuntament de Molins de Rei
compta amb els vehicles elèctrics per a ús de
la brigada municipal, següents: 1 vehicle
Renault Kangoo, 2 GLP Dacia i 6 bicicletes
elèctriques. Es continua el canvi del parc de
vehicles de gasoil/gasolina per vehicles
elèctrics a la brigada municipal amb
Ús de vehicles elèctrics en les flotes de l'adquisició d'un vehicle nou elèctric DACIA
transport públic
GLP.
Promoció d’altres vehicles (ús de la
bicicleta , ajuts i subvencions de la
obertura d'una línia de subvencions per a
bicicleta elèctrica....).
l'adquisició de cotxes i bicicletes elèctriques
Creació o ampliació dels itineraris i
zones de vianants

mesures de tancament de la zona centre vila
durant els caps de setmana i de dl a divendres
a partir de les 18h.

Per tot això proposo al Ple:
Primer: DONAR COMPTE de l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Setmana
Sense Soroll 2021.
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Segon: FER PÚBLICA aquesta adhesió a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Departament Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt dos que és donar compte de l’adhesió a la Setmana sense Soroll
2021 organitzada per la Generalitat de Catalunya i faria l’explicació d’aquest punt la
regidora de Salut, la senyora Carme Madorell. Endavant.
Sra. Madorell:
Presenta el punt 2.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Carme. Alguna intervenció. Veig que hi ha la senyora Núria
Garriga. Endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i totes i bona tarda a tots els que ens esteu escoltant i
seguint el ple. Des del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal
pensem que totes les accions que fem per a reduir el soroll des de Molins de Rei són
bones. Estimem que és una qüestió important i, per això, la Generalitat de Catalunya
promou la setmana i incentiva els ajuntaments. El que no entenem és per què el Govern de
Molins de Rei ho porta al ple quan ja està a punt d’acabar. La Setmana sense Soroll va
començar el 26 d’abril i acaba el 2 de maig. Demanem, tal com ho vam demanar en altres
plens per altres commemoracions i manifestos que fan referència al 8 de març, al 25-N,
etcètera, que en podem parlar al ple anterior a la celebració. Una campanya de
sensibilització amb temps, amb planificació d’actuacions i una bona difusió estem segures
que arriba a més vilatans i vilatanes, cosa que contribueix a remoure consciències i a parar
esment en la importància del soroll en la salut de les persones. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També és el torn ara de la senyora Estefania Castillo, endavant.
Sra. Castillo:
Gràcies. Bon vespre a tots i a totes, les persones que ens esteu escoltant a casa. La
nostra cultura ens fa sorollosos per definició, sense anar gaire lluny, la pirotècnica a les
festes populars com la Festa Major o Sant Joan ens acompanya sempre. A més a més,
ens agrada ser al carrer i fer-hi vida i, en aquest darrer any, ho hem trobat molt a faltar.
Creiem que la campanya de sensibilització que s’està duent a terme aquests dies s’ha
marcat uns objectius baixos i que queda molt de camí per conscienciar les persones sobre
la contaminació acústica. Nosaltres creiem que hi ha d’haver una activitat cultural viva i
equilibrada, descansar alguns dies i celebrar les nostres festes en d’altres. En situació de
no pandèmia, l’activitat cultural del mes de maig a Molins de Rei seria molta, com la Festa
de la Primavera. Aquesta campanya hauria d’anar enfocada a la contaminació acústica
més permanent, com per exemple, els vehicles que passen pel centre vila, els camions
d’escombraries, el soroll de les terrasses del bar. Tot i això, no estem conformes com
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aquest Govern està complementant aquesta campanya. Des del nostre punt de vista, és un
error per la bona convivència de la nostra vila que els veïns vagin fent fotos a altres veïns i
que la Guàrdia Urbana vagi fent fotos i controls a la identificació de les fonts de soroll.
Creiem que aquest Govern s’hauria [Inintel·ligible, 00:11:36]. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. No sé si soc jo només que he tingut una certa dificultat per
escoltar-la bé o a algú més li ha passat? Sí, veig que sí. Senyora Estefania, més que res
per prendre en consideració si ha d’intervenir més perquè en algun moment se la sentia
tallada. No hi ha més paraules demanades. No, no veig més paraules demanades. Doncs,
senyora Carme Madorell, si volgués tancar aquest donar compte, si us plau.
Sra. Madorell:
Sí, vàries coses. A la senyora Garriga li volia dir que, tal i com ja vaig dir a la Comissió
Informativa, és una campanya que es va penjar el dia 7 d’abril, és a dir que, entre que es
va penjar el dia 7 d’abril, nosaltres la vam veure, van passar unes dies i, evidentment, ja
havia passat el ple del mes de març. Vam creure que era una bona campanya recollir-la al
vol i adherir-nos-hi aquest any, sense esperar un any més ja que, evidentment, estem
parlant de contaminació acústica. La contaminació ambiental per CO2 i fum sembla que la
tenim molt assumida, la lumínica va avançant correctament i la de soroll encara,
bàsicament, no la tenim massa en compte i la majoria de persones no saben ni que és un
dret que tenen, o sigui que no s’ha pogut informar abans perquè, realment, ja vaig dir que,
tècnicament, inclús el dia de la Comissió Informativa que va ser el dimecres de la setmana
passada, encara ens faltaven alguns serrells per acabar d’arrodonir la campanya. Això ha
estat el motiu, vam pensar que era prou important com per portar-la a terme i us vam
informar fa una setmana del perquè no s’havia informat el mes de març. Respecte a l’altre
comentari que s’ha fet, a veure, aquesta campanya, evidentment, parla de la contaminació
acústica, d’aquests sorolls reiteratius i permanents que es fan, en cap moment ens hem
posat en les festes, en tot cas, seria un altre capítol que s’hauria de pensar, que s’hauria
de parlar. Evidentment que som una cultura mediterrània, que tots parlem fort , que a més
a més ens agrada el soroll, ens agraden els petards, però hem de pensar que hi ha
persones que pateixen, pateixen molt per aquest fet. No sé si recordeu que tothom vam
estar d’acord, fa un parell o tres de fires, que els “caballitos”, que en diem habitualment,
estiguessin una estona sense so, bàsicament, per aquells infants que tenen excés de
sensibilitat acústica, és a dir, que a Molins de Rei ja havíem fet alguna actuació pionera i
hem de seguir-hi treballant, evidentment. Hi ha festes que a alguns ens agraden més, a
alguns ens agraden menys, ja sabem que hi ha un moment determinat de l’any que hi ha
fires, hi ha festes majors, però tot això s’ha de tenir en compte, tothom ha de poder viure
amb una relativa calma i amb una relativa pau. Evidentment, la campanya que està fent la
Guàrdia Urbana, nosaltres creiem que és molt bona, és molt útil, és una campanya,
podríem dir, amable, no s’està sancionant, s’està només informant a aquelles persones,
aquells vehicles que fan un soroll excessiu que potser no ho saben, potser han passat la
ITV potser fa un any i fa un any no els feia soroll i ara els en fa, com sigui. S’està fent una
campanya amable, és bàsicament informativa. I el fet aquest de que les persones
estiguin...sí, s’ha fet una mena de campanya perquè tothom enviï fotos d’allò que es pensa
que és sorollós, hem de buscar què és un soroll. Un soroll és un so que molesta i no crec
que la gent estigui fotografiant els seus veïns, en tot cas, nosaltres ja filtrem aquestes fotos
i, evidentment, no serien fotos que estarien penjades. Però sí que és interessant, com a
material, saber què preocupa a la nostra ciutadania i tenir-ho registrat perquè, com ja he dit
abans, poder seguir treballant i poder fer polítiques més adequades i que realment encarin
el problema.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ens donaríem per assabentats amb aquest donar compte d’aquesta
Setmana sense Soroll.
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.- Aprovació de la proposta de designació del nom d’un vial al Sector Industrial de
“Les Llicorelles” a Molins de Rei.
DICTAMEN
Atès que esdevé necessari que el sector industrial de “Les Llicorelles”, en procés de
recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament de Molins de Rei, disposi del nom d’un
vial i llur numeració.
Atès el Decret d’Alcaldia número 464, de data 8 d’abril de 2021, que designa instructor de
l’expedient el Sr. Miguel Zaragoza Alonso, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Molins
de Rei; designa secretari de l’expedient el Sr. Joan Montserrat Olivella, funcionari de
l’Ajuntament de Molins de Rei, en qualitat de responsable de Serveis Generals de la
Corporació; i ordena que un cop realitzades les actuacions oportunes, que l’instructor de
l’expedient formuli una proposta de resolució a l’Alcaldia per, si s’escau sotmetre-la a
consideració del Ple de la Corporació.
Atès la proposta de resolució formulada per l’instructor de l’expedient, el Sr. Miguel
Zaragoza Alonso, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Molins de Rei, qui proposa a
l’alcalde de la Corporació de Molins de Rei la designació del nom d’un vial al sector
industrial “Les Llicorelles” de Molins de Rei.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes emeti
informe previ perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la designació dels nom del carrer al sector industrial “Les Llicorelles”:
· Carrer de les Argiles
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions. En cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a:
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· Als serveis tècnics municipals, per a procedir a la senyalització i numeració d’aquest
espai.
· A l’Institut Nacional d’Estadística de Barcelona, de cara al cens electoral.
· Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.
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:
I passaríem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En primer lloc, la
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia amb el
punt tres de l’ordre del dia, aprovació de la proposta de designació del nom d’un vial al
sector industrial de Les Llicorelles de Molins de Rei i faria l’explicació d’aquest punt el
regidor Miguel Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 3.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció,
passaríem a la votació d’aquest 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 el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.

Pàg. 13/58
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 29/04/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

4.- Aprovació de la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric i
Arquitectònic de Molins de Rei i aprovació inicial del seu reglament regulador de
funcionament.

DICTAMEN
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 1594, de data 19 d’octubre de 2020, es va
iniciar l’expedient de redacció del Reglament Regulador del Pla Especial de Patrimoni
Històric i Arquitectònic i es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció del
Reglament esmentat.
Atès l’informe jurídic de data 26 d’octubre de 2020 respecte la innecessarietat de consulta
pública prèvia a l’aprovació del Reglament de la Comissió de Patrimoni per tal de recollir
suggeriments, d’acord amb l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que la Comissió d’Estudi ha redactat i proposat el text del Reglament de referència
segons acta de la sessió celebrada el 4 de març de 2021.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i l’art. 52.2 d) 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).
Atesos els arts. 178 i ss. TRLMRLCAT i l’art. 49 LRBRL, on es regula el procediment per a
l’elaboració de reglaments i ordenances municipals.
Atès que el reglament només requereix per a la seva aprovació la majoria simple, sense
quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la LBRL.
Vist l’article 3 del Reial Decret 12/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que estableix
que la funció pública de secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu;
en el número 3 d) d’aquest article es regula que compleix la funció d’assessorament legal
preceptiu i, en concret que en tot cas s’emetrà informe previ en els supòsits d’aprovació o
modificació d’Ordenances, Reglaments i Estatuts rectors d’Organismes Autònoms,
Societats Mercantils, Fundacions, Mancomunitats, Consorcis o altres Organismes Públics
adscrits a l’Ens Local.
Atès l’informe de secretaria de data 16 de març de 2021.
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Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 6 d’abril de 2021 i l’informe jurídic de l’assessora jurídica de
la mateixa data.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 12 d’abril 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:
ACORDS:
Primer. APROVAR la creació de la Comissió municipal de Patrimoni Històric i
Arquitectònic de Molins de Rei, d’acord amb el que estableix el seu Reglament regulador.
Segon. APROVAR inicialment el Reglament regulador de funcionament de la Comissió de
Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei, amb el següent text:
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC I
ARQUITECTÒNIC DE MOLINS DE REI
PREÀMBUL
La protecció, la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni
cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. L’Ajuntament
de Molins de Rei és el responsable últim de vetllar pel patrimoni de la comunitat, per la
seva interpretació amb relació a les generacions actuals i la seva conservació per a les
generacions futures.
El patrimoni d’un poble constitueix el testimoni de la seva trajectòria històrica i d’identitat.
És en aquest marc, i per tal de preservar el patrimoni de la ciutat i els seus valors, que es
circumscriu la constitució d’una Comissió de Patrimoni Local com a l’òrgan consultiu entorn
de les actuacions que es duen a terme en béns protegits o en d’altres amb un clar interès
patrimonial.
L’art. 66.3.e del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, al Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), estableix que el municipi té
competències pròpies en matèria de patrimoni històric i artístic, i l’article 17 del Reglament
del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
en determina el contingut, que concreta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (en endavant, LPCC).
El patrimoni cultural català està integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats
amb la història i la cultura de Catalunya que pel seu valor històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen
una protecció i una defensa especials. També formen part del patrimoni cultural català els
béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional, i les particularitats
lingüístiques (article 1 LPCC).
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Tenim, per tant, un conjunt de béns que cal protegir i que es regeix bàsicament per les
següents lleis reguladores:
La Constitució Espanyola, que en el seu article 46 estableix que “Els poders públics
garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic
dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el seu règim jurídic i la
seva titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.”
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català (LPCC)
El Decret 78/2002, de 5 de març, que aprova el Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals
de Catalunya
La Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
El Decret del 22 d’abril de 1949, sobre protecció dels castells espanyols
El Decret 474/1962, d’1 de març, que declara determinats museus monuments històrics
artístics.
El Decret 571/1963, de 14 de març, sobre protecció d’escuts, emblemes, pedres
heràldiques, rotllos de justícia, creus de terme i altres peces similars
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(TRLLU).
L’Ajuntament de Molins de Rei, en virtut de les seves competències, va promoure i
trametre el Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei (PEPHA), que
va ser objecte d’aprovació definitiva per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona i adoptat en sessió de 20 de desembre de 2019, si bé
aquest acord en supeditava la publicació al DOGC i consegüent execució a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha acordat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat. Un cop presentat el Text refós, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 18 de febrer de 2020, acorda donar
conformitat al Text refós del PEPHA i publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva (de
data 20 de desembre de 2019) i les normes urbanístiques corresponents, al DOGC, a
l’efecte de la seva execució immediata, publicació que es recull en el DOGC de 16 de març
de 2020.
L’art. 15 de la normativa del Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic (PEPHA)
regula la Comissió Municipal de Patrimoni i estableix el següent:
1.
L’Ajuntament nomenarà la Comissió Municipal de Patrimoni. En la seva composició
hi haurà d’haver representació dels càrrecs electes del municipi, representació tècnica
municipal i representació tècnica externa.
2.
La Comissió de Patrimoni valorarà els informes emesos prèviament per la Ponència
Tècnica, que estarà constituïda per quatre membres: l’arquitecte encarregat d’informar les
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llicències, un arquitecte extern especialitzat en patrimoni i dos membres més a designar
pel consistori.
3.

Els informes emesos per la Comissió de Patrimoni tindran caràcter vinculant.

4.

Les competències i els objectius de la Comissió seran els següents:
a)Informar de les sol·licituds de llicència d’obres o d’enderroc que afectin edificis i
elements protegits quan es tracti d’obres majors que afectin façanes i/o canvi de
volumetria i, pel que fa als Nivells 1, 2 i 3, també quan afectin interiors.
b)Informar i valorar els projectes autoritzant solucions diferents a les regulades en
aquesta normativa, d'acord amb les circumstàncies concurrents en cada cas,
sempre que respectin el valor protegit dels béns i dels entorns catalogats, i que ho
justifiqui la qualitat i creativitat del projecte i el diàleg amb el context.
c) Informar de l’interès artístic d’edificis, elements, espais i jardins d’acord amb els seus
valors compositius, tradicionals o històrics, i proposar, si escau, que s'incloguin en
el Catàleg per garantir-ne la preservació.

Article 1.- Caràcter i objecte de la Comissió
La Comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic és un òrgan fonamentalment tècnic que té
com a missió principal exercir control sobre les actuacions en els elements catalogats i en
els seus entorns definits de protecció, quan sigui d’aplicació.
En general, actuarà com a assessora de la corporació municipal en els temes de la seva
competència en relació amb el patrimoni arquitectònic de Molins de Rei.
Article 2.- Funcions i intervencions de la Comissió
a)Emetre informe preceptiu i vinculant en les sol·licituds de llicència d’obres o
d’enderroc que afectin edificis i elements protegits pel PEPHA quan es tracti
d’obres majors que afectin façanes i/o canvi de volumetria i, pel que fa als Nivells 1,
2 i 3, també quan afectin interiors.
b)Emetre informes preceptius i vinculants que emparin solucions diferents a les
regulades en aquesta normativa, d’acord amb les circumstàncies concurrents en
cada cas, sempre que respectin el valor protegit dels béns i dels entorns catalogats,
i que ho justifiqui la qualitat i creativitat del projecte i el diàleg amb el context.
c) Informar de l’interès artístic d’edificis, elements, espais i jardins d’acord amb els seus
valors compositius, tradicionals o històrics, i proposar, si escau, que s’incloguin en
el Catàleg per garantir-ne la preservació.
Article 3.- Composició de la Comissió:
La Comissió Municipal de Patrimoni estarà formada per:
1. L'alcalde/essa, que exercirà la Presidència de la Comissió, o el regidor/a en qui
delegui
2. El president o presidenta de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
Pàg. 17/58
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 29/04/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

3. Els regidors o regidores d’Obres, de Patrimoni o, si no n’hi ha, qui ostenti les
competències de patrimoni.
4. Una persona en representació de cada grup municipal, que no cal que ostenti el
càrrec de regidor/a, que preferentment conegui i sigui expert/a o competent en el
camp de l’àmbit de la Comissió. Cada grup municipal, a l’inici del mandat,
designarà per escrit a la secretària general, una persona titular i una de suplent.
5. Els tècnics i tècniques municipals següents:
- arquitecte/a encarregat/ada d’informar les llicències d’obres
- arquitecte/a d’Urbanisme que designi el servei
- tècnic/a del Negociat de Cultura que designi el servei
- assessor/a jurídic/a encarregat/ada d’informar les llicències d’obres.
6. La representació tècnica externa següent:
- un/a representant del Departament de Cultura de la Generalitat
- un/a representant de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
- un arquitecte/a nomenat pel COAC.
Les accions necessàries per designar aquests representants externs seran
efectuades per l’Àrea de Territori.
7. Un secretari o secretària amb veu i sense vot, que serà un administratiu o
administrativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori.
També hi ha la possibilitat que el president o la presidenta de la comissió, motu proprio o a
petició dels membres de la Comissió, convoqui a sessions de la comissió persones
convidades. Aquestes persones convidades poden ser-ho a títol personal, com a experts
en algun camp relacionat amb els temes objectes d’informe, o en representació d’entitats
culturals, entitats ciutadanes, associacions de veïns, botiguers, etc.
Article 4.- Renovació de la Comissió
Qui presideixi la Comissió i la resta de membres que tinguin la condició de regidors
municipals cessaran en les seves funcions quan cessi el consistori per raó de les
convocatòries electorals.
No obstant això, es mantindran en el seu càrrec fins que no prengui possessió el nou
consistori constituït després de les eleccions i s’hagi aprovat el nou cartipàs municipal, per
un termini màxim de sis setmanes. La resta de membres de la Comissió es renovaran cada
quatre anys. En el cas dels tècnics municipals, només es produirà la seva renovació si
s’estima convenient, sens perjudici que qui els hagi proposat ara proposi a l’alcalde o
alcaldessa que siguin substituïts per un altre membre. El membre designat en substitució
d’un altre acabarà el seu mandat quan li hagués correspost acabar a la persona
substituïda.
Article 5.- Funcionament de la Comissió
El funcionament de la Comissió serà el propi dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Convocatòria: La Comissió serà convocada pel president/a, en la franja horària que acordi
la majoria i així quedi estipulat, per escrit i amb una antelació de cinc dies hàbils, i s’hi
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faran constar els temes de l’ordre del dia, mentre la documentació objecte de la reunió
resta a la seva disposició a l’Àrea de Sostenibilitat i Territori.
Lloc de celebració: sala de plens de l’Ajuntament de Molins de Rei o en qualsevol altra
ubicació que s’indiqui a la convocatòria.
Quòrum. La Comissió s’entendrà vàlidament constituïda quan hi concorri, a més del
president/a i del secretari/ària o aquelles persones que els substitueixin, un terç dels seus
membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.
Presa de decisions. Els informes s’emetran per unanimitat i, en cas de discrepàncies, per
majoria simple dels membres assistents a la sessió de la comissió vàlidament constituïda
segons el quòrum establert. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president/a de la
Comissió.
Acta. De cada sessió, el secretari/ària n’estendrà una acta, que s’aprovarà, si així s’acorda,
al final de la mateixa sessió. Si no pot ser, s’aprovarà en la propera sessió que se celebri.
Termini per emetre informes. En qualsevol cas, en cada sessió s’hauria d’informar dels
temes inclosos a l’ordre del dia remès als membres de la Comissió. Només en cas
excepcional i motivadament per la complexitat de l’assumpte a debatre, es podrà ajornar
l’emissió del corresponent informe per a la sessió ordinària posterior de la Comissió.
Periodicitat de les sessions. La Comissió es reunirà, en sessió ordinària, un cop al mes i es
fixarà en la primera sessió quin dia del mes i a quina hora se celebraran les següents
sessions. No obstant això, atès que l’informe s’ha de poder emetre dins del termini legal de
resolució de la llicència, la Comissió es reunirà de manera extraordinària quan sigui
necessari per tal de complir amb l’exigència d’informar de les llicències urbanístiques amb
l’antelació suficient per tal que la corporació pugui resoldre, dintre del termini legal, en el
sentit que pertoqui en dret, de manera que podrà ser que en un mateix mes s’hagi de
celebrar més d’una sessió.
Article 6.- Ponència Tècnica
La Ponència Tècnica estarà composta per l’arquitecte/a municipal que s’encarrega
d’informar de les llicències d’obres, un arquitecte extern expert en patrimoni, designat pel
COAC, un tècnic/a municipal del Negociat de Cultura, un arquitecte/a d’urbanisme i
l’assessor/a jurídic/a que s’encarrega d’informar de les llicències d’obres.
Aquesta Ponència es reunirà tantes vegades com sigui necessari per emetre el seu
informe amb prou antelació com per poder ser valorat per la Comissió de Patrimoni Històric
i Arquitectònic de Molins de Rei, amb temps suficient perquè l’Ajuntament pugui complir
amb els terminis legals de resolució de llicències.
Article 7.- Visites d’inspecció
Els membres de la Comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei, si ho
estimen necessari, faran visita d’inspecció a l’immoble objecte de la sol·licitud, amb la
finalitat de completar o contrastar la informació aportada i facilitar la fixació de criteris per
redactar l’informe preceptiu.
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El propietari d’un immoble catalogat que sol·liciti un permís d’obres o d’activitats haurà de
facilitar l’accés als membres de la Comissió, de manera que quedaran paralitzades totes
les actuacions d’informe i del tràmit de llicències d’obres en el cas que la visita no es
pogués efectuar per causes imputables a la persona sol·licitant.
Article 8.- Visites d’inspecció durant les obres i quan finalitzin
Els membres de la Comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei podran
fer visita d’inspecció durant l’execució de les obres objecte d’una llicència informada per la
Comissió, als efectes de vigilar que s’observin estrictament les condicions imposades en
l’execució de l'obra.
També es podrà fer visita d’inspecció quan finalitzin les obres.
Si en les visites d’inspecció els membres de la Comissió observessin que les obres no
s’ajusten a les condicions establertes a la llicència, es redactarà un informe sobre les
circumstàncies que s’estan produint i es proposarà a l’alcalde/essa o el regidor/a
competent la paralització immediata de les obres i l’adopció de les mesures adients.
En el cas que les obres ja haguessin finalitzat i contravinguessin les condicions de la
concessió de la llicència, l’informe proposarà les mesures a adoptar, inclosa la demolició
de les obres i la reposició de l’edifici al seu estat primitiu.
Article 9.- Règim sancionador
Davant l’incompliment de les obligacions relatives als béns inclosos en el Pla Especial de
Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei, llevat que constitueixi delicte, serà
d’aplicació el que es preveu al Capítol II del Títol IV de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català, i el que es preveu al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Article 10.- Dissolució de la Comissió
La Comissió de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei s’ha de dissoldre si així
ho acorda el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Disposicions finals
Primera.- Normativa supletòria
En tot el que no està previst en aquest Reglament s’ha d’aplicar la legislació en matèria de
règim local i, si escau, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Segona.- Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament i s’hagi publicat el seu
text íntegre en el BOPB, un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils establert
en l’article 65.2 i el 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”
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Tercer. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant
publicació d’aquest acord en el BOPB i fixació d’edicte en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
Quart. En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es considerarà
aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar el text íntegre del mateix en
el BOPB i en el DOGC la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal. Així
mateix, es donarà trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la Delegació del
Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Cinquè. ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest Reglament l’endemà de la publicació
íntegra del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previstos a l’article 65.2 de la LRBRL.
Sisè. TRASLLADAR aquest acord als membres de la Comissió d’Estudi per a la redacció
del Reglament, així com al Negociat d’Urbanisme, Serveis Jurídics i al Negociat de
Transparència per a la seva difusió al web municipal.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem ara al punt quatre de l’ordre del dia, dins ja dels punts dictaminats per la
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el punt quatre, com dia,
aprovació de la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric i Arquitectònic de
Molins de Rei i aprovació inicial del seu reglament regulador de funcionament. I, també en
aquest cas, faria l’explicació del punt el regidor de Patrimoni- Endavant, senyor Miguel
Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Miguel. Ha demanat la paraula el senyor Quim Llort. Endavant.
Sr. Llort:
Gràcies. Des del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya sempre estarem
involucrats en la protecció, la conservació, la investigació i la difusió del coneixement del
patrimoni cultural. Tenim ben clara la idea i filosofia de que cal vetllar per la preservació del
patrimoni de Molins de Rei. Ens agradaria molt i creiem necessari que el Govern tingui
propostes imaginatives per aquells propietaris que no es puguin permetre o no tinguin la
possibilitat d’invertir en un manteniment adequat sense posar en risc la seva economia vital
i, alhora, que es puguin realitzar les tasques de conservació necessàries. La protecció i la
conservació són fonamentals per investigar i fer una difusió del coneixement amb qualitat.
La comissió de seguiment ha de tenir la capacitat de ser propositiva i contribuir a millorar el
nostre catàleg de patrimoni històric i arquitectònic. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Ara sí, el senyor Gerard Corredera.
Endavant.
Sr. Corredera:
Disculpeu. Nosaltres, en aquest reglament que també hi hem estat treballant, des de
Molins en Comú hi votarem a favor. El que sí que, tot i que ho contempla el propi
reglament que a proposta dels membres del reglament poden convidar algú, és que
tinguem present que hi ha moltes persones a la vila que tenen molt coneixement de la
història, no de la història només de la nostra vila, sinó de la història del nostre recorregut,
perquè estem enmig d’uns camins o d’uns nuclis de comunicació i, per tant, que tinguem
molt present que, tot i que ho hem contemplat al reglament, doncs, que comptem amb les
persones expertes i amb coneixement que tenim a la vila i els fem partícips, també, cada
vegada que sigui necessari. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. No hi ha cap paraula...ara sí que no veig cap paraula més. Doncs,
senyor Zaragoza, si volgués tancar aquest primer torn, endavant.
Sr. Zaragoza:
Jo crec que la comissió, segurament, en la línia del que deia el company Corredera, és
evident...vam fer una comissió no formal fins que vam aprovar el Pla parcial del patrimoni
en què hi havia una àmplia representació de sectors de la vila, arquitectes, gent de...amb
molta voluntat de la protecció del nostre patrimoni municipal. Era una comissió no formal
però que les decisions que es prenien eren les que després vam acordar, o sigui, que en
aquesta línia jo estic convençut de que la mateixa comissió ho tindrà present i podrà
convidar o convidarà, evidentment, sempre que ho cregui convenient i crec que és una
bona línia de treball, aquesta. I, el que comentava el company d’Esquerra, dir que jo, el Pla
Especial del Patrimoni, si ja contempla determinats ajuts, el que hem de veure és a partir
d’ara com la regulem, que és una cosa que jo crec que la Comissió Especial del Patrimoni
també l’hauria de parlar, quin és el límit en què nosaltres considerem que han d’haver-hi
els ajuts. És a dir, sí que crec que hem de donar ajuts i això està contemplat i s’ha parlat
àmpliament sempre i, ara, el que hem de veure és que posem recursos en dues línies: en
ajudar aquella gent que a lo millor necessita ajuda per a mantenir el seu patrimoni i posar
recursos per mantenir el patrimoni municipal en condicions, que és una cosa que també
vam comentar quan vam fer després l’aprovació Especial del Patrimoni perquè, no ens
oblidem que nosaltres som propietaris de molt de patrimoni i ara el que haurem de fer és
un esforç important en mantenir-ho en condicions. Però jo crec que estem absolutament
d’acord en els dos cometaris que fan els grups.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Recordo que hi ha dret a un segon torn de paraula però, certament, no hi
ha cap paraula demanada més, per tant, entenc que conclouríem aquí el debat sobre
aquest punt quatre de la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric i
Arquitectònic. Per tan, passem a la votació. Votació punt 4.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
5.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
DICTAMEN
Atès que, mitjançant Registre d’Entrada número 2021000919, de data 13 de gener de
2021, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) comunica a
l’Ajuntament de Molins de Rei que l’Assemblea General del Consorci va adoptar, per
unanimitat, en la sessió ordinària de 10 de desembre de 2020, l’acord de modificació dels
vigents estatuts del CPNSC, amb l’objecte d’incloure l’EMD de Valldoreix al CPNSC, com a
membre de ple dret.
Atès que en el mateix acord de l’Assemblea General es va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona que dugués a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior
acord, previstes a la legislació i que siguin comunes a tots els ens consorciats. És per això
que el CPNSC adjunta un model de proposta d’acord a adoptar pel Ple de l’Ajuntament de
Molins de Rei, per aprovar la modificació dels Estatuts del CPNSC i el corresponent text
refós (adjunts en annex).
Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és un ens consorcial públic,
de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, i que està integrat per diverses
institucions, entre d’elles l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Atès l’informe tècnic del Cap del Negociat de Medi Ambient de data 18 de febrer de 2021,
que es transcriu parcialment a continuació:
“Consultada la documentació aportada pel CPNSC, s’informa favorablement:
1)Que el Ple Municipal aprovi, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, amb l’objecte d’incloure l’EMD de Valldoreix a l’esmentat Consorci com
a membre de ple dret, d’acord amb el text que s’adjunta en annex, de conformitat
amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.1.a) dels
vigents Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
2)Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions
materials per a l’execució de l’anterior acord, previstes a la legislació i especialment
pel que fa a la seva publicitat. La qual cosa implica que l’anunci d’aprovació de la
modificació estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola que
publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi
el que ha de publicar separadament aquest Ajuntament”.
Atès l’informe jurídic de 18 de març de 2021, “on s’informa favorablement, tret de millor o
superior criteri, sobre la ratificació de la modificació dels estatuts del CPNSC als efectes
d’incloure l’EMD de Valldoreix a l’esmentat Consorci com a membre de ple dret. Aquesta
ratificació serà el resultat d’aprovar amb el vot favorable de la majoria absoluta del Ple el
text que s’adjunta a l’informe tècnic i que consta, igualment, a la petició que fa el CPNSC.”
Atès que, d’acord amb el previst a l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL), així com l’article 52.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC), correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per adoptar
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, com és el consorci.
Atès que, de conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la modificació
dels estatuts del CPNSC ha de ser ratificada pels ens, administracions i altres entitats
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació, és a dir, amb
el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació (art. 313.2 ROAS).
Vist l’informe jurídic de l’assessora jurídica de data 18 de març de 2021.
Vist l’informe emès per la Secretària de l’Ajuntament en data 24 de març de 2021.
Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 25 de març de 2021 i l’informe jurídic de l’assessora jurídica
de data 26 de març de 2021.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 29 de març de 2021, del President de
l’Àrea de SiT.
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Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS
PRIMER.- APROVAR, amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres del Ple, la
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu
text refós amb l’objecte d’incloure l’EMD de Valldoreix a l’esmentat Consorci com a
membre de ple dret, d’acord amb el text que s’adjunta en annex, de conformitat amb els
arts. 322 i 313.2 ROAS i l’art. 10.1.a) dels vigents Estatuts del Consorci.
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que dugui a terme les
actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord previstes a la legislació i
especialment pel que fa a la seva publicitat, la qual cosa implica que l’anunci d’aprovació
de la modificació estatutària del Consorci que publiqui l’AMB sigui de caràcter col·lectiu i
substitueixi el que ha de publicar separadament aquest Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Consorci
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:
Ara, si em permeten, passaríem al punt cinquè de l’ordre del dia que continua essent de la
mateixa comissió de Sostenibilitat i Territori i que és l’aprovació de la modificació dels
Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i tindria el torn
d’intervenció el regidor de Custòdia del Medi Natural, el senyor Àlex Herrero. Endavant.
Sr. Herrero:
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Àlex Herrero. Passaríem al torn de debat i intervencions. Veig que
no, en el xat no veig cap intervenció. Ara sí, veig al senyor Josep Raventós. Endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies. Com sempre estic fent xats privats, li envio a qui no toca, disculpeu. Bona tarda,
en primer lloc, nosaltres votarem a favor de la incorporació de Valldoreix com a membre de
ple dret del Consorci del Parc. No entendríem que fos d’una altra manera, però voldria
aprofitar la intervenció per fer un petit espòiler als companys de Valldoreix i explicar-los
que es trobaran una entitats que és cabdal, com és el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, que és un parc natural en unes condicions extremes, extremes en el
sentit de la pressió social i pressió ambiental molt particulars perquè està envoltat pels
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municipis del l’àmbit metropolità que tenen com a, pràcticament, l’únic pulmó verd i que és
una organització que té molta feina per fer, que té molt bons tècnics per fer-la però que
pateix un gran problema de recursos materials i recursos, sobretot, econòmics, Jo, sempre
que es parla del Parc de Collserola, vull aprofitar per recordar que té un pressupost que és
més, entre el 20 i el 25% del que gestiona l’Adjuntament de Molins de Rei per gestionar un
territori que és infinit en el qual tots volem que s’hi facin moltes coses però té recursos per
fer-ne ben poques. I ho dic perquè tots ens posem a la boca el Consorci del Parc de
Collserola però crec que no tots tenim consciència del que és el Consorci del Parc i dels
recursos que té i ho dic, probablement no és el lloc on dir-ho, però sé, em consta que
s’està negociant un nou Govern de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de
Catalunya és qui té l’obligació principal de dotar els consorcis i altres òrgans rectors dels
parcs naturals d’aquest país, que tenim un gran dèficit en això i que seria un bon moment
per posar-hi els recursos que toquen perquè tinguem els parcs naturals que ens mereixem
i que, segurament, desitgem. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no veig cap paraula demanada més. A mi, abans de que clogui el regidor, i
em sento, mínimament, interpel·lat i per enriquir el comentari i la gran aportació que ha fet,
perquè així, senyor Raventós, certament, estem en un any que hauria de ser d’esperança
perquè, és veritat i s’ha de dir, si el Parc de Collserola és la realitat que és, malgrat tots els
seus problemes i malgrat tots els seus reptes, hem de dir dues qüestions que fa poc,
realment, des del passat ple del mes de març a ara que s’ha dotat d’una eina que ha estat
treballada des de fa molt de temps com és, finalment, tenir aprovat i publicat el Pla
Especial de Protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola —el PEPNat famós, s’ha
aprovat definitivament i s’ha publicat—, i és veritat que, en aquest cas, ha estat una eina
en la que, bàsicament, el manteniment econòmic i l’esforç econòmic ha caigut sobre
l’esquena del món municipal, sigui en forma dels ajuntaments o sigui en forma de les
entitats supramunicipals que també subministrem els ajuntaments, com és l’Àrea
Metropolitana i com és la Diputació de Barcelona. Certament, l’Agència de la Natura, tenim
esperances en què la Generalitat compleixi el que fa temps que havia de complir que és
que passés a l’entorn de ser un soci més o una aportació més de l’entorn dels dos milions i
mig com és la Diputació o l’Àrea Metropolitana i no quedar-se en els 130.000 € que, des
del 2010, aporta al Parc Natural de la Serra de Collserola. Fora bo que també la
Generalitat de Catalunya es fes seu aquest parc en tant en quant té lloc i decisió però, ara
mateix, no aporta com la resta d’administracions. En això estarem i jo estic convençut que
en tant en quant regidors i regidores de Molins de Rei treballarem tots des dels seus
diferents àmbits perquè això segur que sigui una realitat. I, segurament, això, a més a més,
Josep Raventós, ho saben els companys de Valldoreix i esperem que amb ells, també,
tinguem una eina més per assolir aquestes fites. Si volgués afegir alguna cosa més el
regidor Àlex Herrero o passaríem a la votació?
Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Només també agrair la intervenció del senyor Raventós. Evidentment,
Valldoreix té actualment una extensió aproximada de 10 km2, pertany al municipi de Sant
Cugat, i ara ja formem part d’aquest Consorci els nou ajuntaments, més l’entitat, més les
institucions que heu anomenat abans. Per tant, gràcies i endavant.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a l’aprovació d’aquest punt, de la votació, perdoneu. Votació
punt 5.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
6.- Aprovació de les bases reguladores específiques de la subvenció per a empreses
per l’aprofitament de les tecnologies 4.0
DICTAMEN
APROVACIÓ BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE LA SUBVENCIO PER A
EMPRESES PER L'APROFITAMENT DE LES TECNOLOGIES 4.0
Atès que des del Departament d’Empresa i Comerç s’han elaborat les bases reguladores
específiques de la subvenció per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.
(Bases,en endavant), validades per Serveis Jurídics.
Atès que les bases compleixen la normativa vigent i, en concret, el que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS, en endavant), el Reial Decret
887/2006, de 21 de juny, per el que s’aprova el Reglament que desenvolupa la llei (RLGS,
en endavant), els arts. 239 i 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en
endavant), així com l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
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l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de
data 25 de gener de 2018 (Ordenança municipal, en endavant).
Atès que les bases compleixen amb el contingut mínim que marca l’art. 17.3 LGS, en
concordança amb l’art. 16 de l’Ordenança municipal.
Atès que l’import de la subvenció es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària
(5200.433101.47001) subvencions a empreses, del pressupost municipal de 2021.
Atès que les bases específiques reguladores d’una subvenció s’ha d’adequar al
procediment que marca l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS, en endavant).
Atès que l’acord d’aprovació i el contingut de les bases s’han de sotmetre a un període
d’informació pública de, com a mínim, 20 dies hàbils, tal i com estableix l’art.
17 de l’Ordenança municipal. Així mateix, un cop aprovades definitivament les bases, es
procedirà, mitjançant resolució d’Alcaldia, a efectuar la convocatòria de la concessió de la
subvenció.
Atès l’informe favorable de la Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme i la Cap del
Negociat d’Empresa de data 14 d’abril de 2021, on es promou l’aprovació de les bases.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquestes bases correspon al Ple de
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple, d’acord amb el que estableixen els
articles 17 de l’Ordenança municipal i 124.3 del ROAS.
Atès l’informe proposta firmat el dia 14 d’abril de 2021 per la Cap del Negociat d’Empresa,
informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per l’assessora jurídica el
dia 14 d’abril de 2021 i amb l’informe econòmic favorable emès per l’interventor accidental
el dia 14 d’abril de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Desenvolupament Estratègic de la Vila
la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores
específiques de la subvenció per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.
Segon.- Ordenar l’exposició pública de l’acord d’aprovació i del contingut de les bases, per
un termini de 20 dies hàbils, en el web municipal i en el Bolletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a efectes de la presentació d’al•legacions i/o reclamacions. Si no se’n
presenten, les bases quedaran automàticament aprovades amb caràcter definitiu, sense
necessitat d’ulterior acord. La referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Tercer.- Ordenar la publicació de les bases, definitivament aprovades, a la seu electrònica
del web municipal de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis, d’acord amb l’art. 40 de
l’Ordenança municipal.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt sisè de l’ordre del dia que, en aquest cas, és de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, que diu així: aprovació de les bases
reguladores específiques de la subvenció per a empreses per l’aprofitament de les
tecnologies 4.0. I faria l’explicació d’aquest punt el senyor Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Enseñat:
Presenta punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidor. Entenc que la primera paraula demanada és la del senyor Quim
Llort, de nou. Endavant.
Sr. Llort:
Gràcies una altra vegada. La tecnologia ha sigut una gran aliada en aquesta pandèmia i no
tenim cap dubte que serà una gran aliada, també, per a molts negocis si se sap aprofitar i
es gestiona bé, les preocupacions sobre la privacitat i ciberseguretat que desperta la
digitalització que sempre s’han de tenir en ment. De fet, el fons Next Generation que ha
preparat la Unió Europea es pretén que es destinin a fer una transformació cap a una
economia més digital i més sostenible. Nosaltres creiem en una economia innovadora i en
utilitzar les innovacions que poden ajudar a millorar l’economia tradicional, per tant, no
veiem cap motiu pel qual hauríem de votar en contra d’aquestes bases. No obstant,
demanarem transparència total pel que fa a l’adjudicació dels ajuts, és per això que volem
un retorn de tot el procés d’adjudicació i la documentació que justifica que els ajuts s’estan
utilitzant realment per finançar les despeses subvencionades especificades a les bases.
Votarem a favor d’aquestes bases, malgrat tenir la sensació que per a aquest Govern les
votacions del ple queden en segon pla. Un cop més, s’ha presentat públicament una
actuació abans de que sigui aprovada. Malauradament, hem constatat que és una pràctica
habitual seva presentar pressupostos, mesures, plans, etcètera, abans de la seva
tramitació al ple i, des d’aquí, volem mostrar el nostre desacord amb aquesta manera de
fer, atempta contra l’ordre habitual dels procediments. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Senyor Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Hola, què tal? Bona tarda a totes. Primer de tot, agrair la celeritat del regidor Enseñat en
respondre als dubtes que havíem plantejat per poder-los tenir abans del ple i valorar-los
abans de fer la intervenció. Nosaltres, també avancem que votarem a favor d’aquestes
bases però sí que volia fer un aparell de comentaris que o bé no ens han quedat resolts o
bé, igualment, volíem [Inintel·ligible, 00:38:20] El primer fa referència als contractes, els
contractes de sis mesos que es fan en base a que esdevenen, segons l’experiència que
està dins del Govern d’altres bases anteriors, esdevenen indefinits en sis mesos en un
90%. Ens val aquesta explicació però sí que ens agradarà que, d’aquí sis mesos, tots
aquests contractes que es firmin se’ns retorni, via comissió informativa o via un altre espai,
si realment han esdevingut indefinits com així nosaltres entenem que hem de promoure, un
treball de contractes indefinits que assegurin una estabilitat laboral. I, en segon terme, el
que sí que no acabem de comprar és el tema del registre d’entrada, és a dir, que s’atorguin
aquestes subvencions en base al registre d’entrada. Creiem que seria necessari deixar un
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termini d’entrada de tots els comerços o empreses que s’hi vulguin adherir i posar-les al
mateix nivell de barem i que no sigui qui vagi més ràpid perquè això pot afavorir, al nostre
entendre, aquelles empreses amb un major nombre de treballadores i que, per tant, puguin
tenir, fins i tot, una persona o un departament destinat exclusivament a això en detriment
d’empreses locals més petites. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Marc Vives. Tindria la paraula el senyor Gerard Corredera.
Endavant.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies. Nosaltres, com hem fet amb altres subvencions que presenta aquest
Govern, ens abstindrem en aquest punt perquè, com expliquem gairebé en totes les bases
que presenten, hi ha poca informació a l’Oposició de retorn, tenim poca informació pel que
fa al seguiment d’aquestes subvencions i quin valor aporta realment als molinencs i
molinenques.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Jo, si el senyor...si els
sembla, faríem la, clouríem aquest primer torn d’intervencions amb el regidor ponent, el
senyor Jordi Enseñat, endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Mireu, jo, primer de tot, total transparència en el procés i les dades, per
tant, estan a disposició de tots els grups municipals i, per tant, content de que ens ho
demaneu i a la vostra disposició. Sobre alguna qüestió que ha sortit, sobre el tema de la
contractació, jo penso que som un ajuntament pioner en subvencions per empreses per a
l’impuls de les noves tecnologies. Pocs ajuntaments estan treballant aquest tema tal i com
l’estem treballant nosaltres i, en aquestes bases, hem intentat avançar un pas més,
avançar en el sentit d’incorporar aquesta relació entre l’impuls de les noves tecnologies
amb la generació de noves contractacions perquè del que es tracta —i amb això crec que
estarem d’acord tots— és d’incentivar noves contractacions i, per tant, això queda recollit
en aquestes bases. Tal com deies, Marc, el criteri de contractació de sis mesos és perquè
és el criteri que utilitzem a les bases per subvenció per contractació. Sabem que moltes
d’aquestes empreses utilitzen el contracte de sis mesos per conèixer al treballador previ a
fer-lo indefinit i, com que tenim aquesta experiència amb aquestes bases de contractació,
és quan podem dir que, pràcticament, el 90% d’aquests contractes de sis mesos acaben
esdevenint indefinits i, per tant, és el criteri que em utilitzat per posar en aquestes bases. I,
respecte el tema de registre d’entrada, nosaltres pensem que en aquesta subvenció no té
gaire sentit, principalment, per dues raons. Una, perquè ja hem dit i ho fem a la proposta
de les bases, que l’import inicial és de 25.000 € però “ojalá” s’esgoti perquè això voldrà dir
que hi haurà moltes empreses a la vila que estan incorporant noves tecnologies i, per tant,
que els ajudarà a créixer com a empresa i a anar a millor i a tenir més contractacions. Per
tant, “ojalá” el problema sigui que en tinguem moltes. Però, també i la segona, que és la
que és aquí on potser no ens acabem de posar d’acord, és aquella que les empreses van
tenint la necessitat d’inversió respecte de la incorporació de noves tecnologies en
qualsevol mes de l’any. És a dir, ara, les empreses, si els posem un mes per fer propostes,
probablement, n’hi hagi poques i, per tant, posant un termini d’un mes o mes i mig per fer
propostes, el que estem fent és fent que la resta de l’any no en puguin presentar. Per tant,
preferim deixar un termini obert, són projectes que les empreses han de madurar quant a
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la incorporació de noves tecnologies i no es fa d’un dia per l’altre i, per tant, si veiem que
realment té èxit, que és el que voldríem, ja incrementaríem la partida de 25.000 €. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi hauria cap intervenció més demanada en el segon torn. Abans de
passar a la votació, sí que m’agradaria fer un aclariment en al·lusió al que ha dit, també, el
senyor Quim Llort quan ha fet la frase clara d’ “atemptar contra el procediment”, en la
forma que havíem actuat. Jo vull especificar molt clarament que, primer de tot, s’ha fet
l’expedient; després, s’ha convocat la Informativa; després, s’ha informat els grups
municipals; després, s’ha convocat el ple; i, just després de tot això, és quan s’ha informat
a la ciutadania amb la presentació d’una mesura que presenta aquest Govern. No deixa de
ser res diferent que quan qualsevol grup municipal presenta una moció al ple i fa
comunicació d’aquesta moció abans de debatre-la al ple. I això no va en menysteniment de
poder pactar millores en el punt del ple, de mirar de modificar, perquè no seria la primera
vegada que es podria modificar el punt dictaminat, i d’escoltar si és que hi ha propostes de
la resta de grups municipals i millorar el punt. Però d’això a dir que hem atemptat contra el
procediment...jo, m’agradaria que en algunes ocasions poguéssim acotar la dimensió de
les paraules perquè aquí s’ha estat escrupolosament, s’ha complert escrupolosament el
procediment. S’han tingut els informes tècnics, s’ha fet un expedient, s’han convocat els
òrgans de debat dels grups municipals, s’han convocat les ordres informatives i ple i,
només després de tot això, s’ha informat a la ciutadania. I ni tan sols s’ha informat que
s’havia aprovat, s’ha informat d’una proposta que presenta el Govern, entenem que està
legitimat a presentar, igual, insisteixo, que quan qualsevol grup presenta una moció i,
abans d’aprovar-la i portar-la a debat, la presenta a la ciutadania. I, després, ja farem la
comunicació si s’aprova o no. Per tant, si us plau, en aquest cas, ens agradaria que, com a
mínim, s’acotés o es fos més rigorós amb les paraules que es puguin fer servir. D’aquesta
manera, passaríem a la votació. Votació punt 6.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Vots en contra

Abstencions

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 18 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3), la CUP (3) i C’s (1) i 2 abstencions de Molins
Camina-Podem (1), i MEC (1).
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C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

7.- Qüestions sobrevingudes
No n’hi ha.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Amb això, finalitzem els aspectes dictaminats per les Informatives. Passaríem a les
qüestions sobrevingudes, el punt setè de l’ordre del dia en el que no hi ha cap aspecte
sobrevingut a l’ordre del dia.

D – MOCIONS
8.- Moció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per preservar les
activitats culturals durant el nou confinament comarcal.
MOCIÓ
MOCIÓ PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL NOU
CONFINAMENT COMARCAL
Arrel de les darreres decisions preses pel PROCICAT el passat dia 7 d’abril segons la qual
es decreta un nou confinament comarcal, amb una afectació directa sobre l’estabilitat de la
programació dels espectacles i sobre els usuaris de la cultura que ja havien adquirit
entrades per assistir a esdeveniments culturals.
Aquest nou confinament comarcal agreuja més encara la difícil situació que ja pateixen les
empreses i institucions culturals, amb el complicat sistema de restriccions d’aforament i
tocs de queda decretats des de fa mesos per les autoritats sanitàries.
El 6% de les empreses de Catalunya que han presentat un ERTO són del sector de la
cultura: 5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), que afecten 52.095
treballadors segons dades del maig de l’any passat facilitades per la mateixa Conselleria
de Cultura.
Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la
vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial la indústria cultural a Catalunya, quan
encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i financera. Estem, per tant,
davant d’una emergència també cultural que exigeix més recursos públics i una estreta
col·laboració entre administracions i sectors culturals.
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Coneïxedors de les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents sectors
culturals, més concretament des del sector de les arts escèniques i sector de la música en
viu, als quals donem ple suport, i davant l’actual situació, el Grup Municipal Socialista
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Reconèixer que per aquest ajuntament la cultura és un servei públic, un dret de la
persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’Estat del benestar, com
a eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats.
2. Instar al Govern de la Generalitat que permetin que les entrades a espectacles
culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure circulació entre
comarques per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i així demostrar
que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de Catalunya, la Cultura és un bé
essencial.
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Diputació, al Consell Comarcal, i a les entitats i
associacions culturals del municipi.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Per tant, en aquest cas, ja passaríem a l’apartat de les mocions amb el punt vuitè de l’ordre
del dia que és la moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per
preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal. I, per tant, faria
l’explicació sobre el que es fa amb aquesta moció la senyora Ainoa García. Endavant.
Sra. García:
Bona tarda, un altre cop. El grup municipal Socialista vam entrar per registre aquesta
moció el dia 19 d’abril. A Catalunya estava en vigor el confinament...Se m’escolta? Us veig
a tots congelats.
Sr. Alcalde:
Sí, sí, s’escolta perfectament.
Veu:
Perfectament, no gaire.
Sra. García:
Perdó. Comentava que vam entrar aquesta moció el dia 19 d’abril, quan a Catalunya
estava en vigor el confinament comarcal que ens permetia canviar de comarca per anar a
una competició esportiva però, en canvi, no ens ho permetia per anar al teatre, anar al
cinema o anar a un museu. A dia d’avui, aquest confinament comarcal ja no està en vigor i,
per tant, ja podem sortir de la nostra comarca per gaudir de la cultura. És per això que
aquesta moció la retirem del ple d’avui, tot desitjant que, si les dades epidemiològiques fan
que el Govern de la Generalitat hagi de tornar a decretar el confinament comarcal, tinguin
en compte el salconduit cultural. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Per tant, quedaria retirada aquesta moció, tal i com es va informar
a Portaveus.
Aquesta moció es retirada.
9.- Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al
reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
MOCIÓ
MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I
NEONATAL
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada
socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van
morir 157 menors d’un any, 34 dels quals abans de les primeres 24 hores i 96, entre el dia
1 i els 28 dies.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja
sigui en les primeres setmanes d’embaràs o en gestacions a partir de les 28 setmanes
(considerades morts fetals tardanes), durant el naixement o les morts dels nounats fins als
28 dies de vida.
La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una
pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats
que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut”, a poc a poc disposa de més visibilitat,
reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes
professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment, existeixen
grups de suport per a famílies que han passat pel mateix procés i fins i tot el Departament
de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. Alhora, també són diverses les
entitats que treballen arreu del territori per visibilitzar aquest fet i acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que,
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per
les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement
social i per facilitar un espai de culte comú per a totes les famílies. Es tracta de crear un
espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen
la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments
organitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que
així ho desitgin, puguin fer un enterrament individual.
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai
de reconeixement i acompanyament per a les famílies que han tingut pèrdues d’éssers
estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i
neonatal, alhora que li donem la importància que es mereix.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Molins de Rei
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Molins de Rei es posa al costat de les famílies que han tingut la
pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar
en el seu dol.
SEGON.- Dotar el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han
patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementiri
municipal o en un altre indret adient, i altres estratègies d’acompanyament.
TERCER.- Donar a conèixer l’existència d’aquest espai de dol i fer-ne difusió a través
dels seus mitjans de comunicació.
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.
CINQUÈ.- Expressar el compromís de fer un acte públic en record d’aquests infants, en el
marc del Dia Mundial de la Mort Gestacional i Neonatal, el 15 d’octubre, i desenvolupar
campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a
les famílies d’aquests infants.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem, així, al punt nou de l’ordre del dia, la moció del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal. I faria la presentació d’aquesta moció...no sóc capaç de veure...
Sra. Espona:
Perdó, perdó...Jo mateixa.
Sr. Alcalde:
Endavant.
Sra. Espona:
Perdoneu, m’havia despistat. I m’he despistat...disculpeu.
Presenta punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Ha demanat la paraula la senyora
Estefania Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Gràcies. Espero que aquesta vegada em sentiu millor. Es calcula que entre el 15 i el 20%
dels embarassos s’interromp involuntàriament abans de la seva fi amb el dolor per a les
famílies que això comporta. El dol gestacional i el dol perinatal tenen a veure amb aquelles
pèrdues que es donen durant l’embaràs o al moment al voltant del naixement. Tot i afectar
centenars de famílies cada any al nostre país, està invisibilitzat perquè la consciència de
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l’entorn social sobre aquesta temàtica és mínima. De fet, el dol gestacional i perinatal
[Inintel·ligible, 00:54:29] com a conseqüència de la suma dels tabús de la maternitat i el de
la mort d’una criatura. Així doncs, cal ajudar a crear consciència, visibilitzar aquestes
pèrdues i fer que es reconeguin. La consciència de l’entorn social és molt important perquè
les mares, els pares i les famílies puguin obtenir el reconeixement necessari per poder
elaborar el dol i aprendre a conviure amb la pèrdua d’un bebè que ha mort abans de néixer
o que ha tingut una mort quasi immediata al seu naixement. Creiem que és una manera de
mostrar que això passa, que són processos que poden causar molt de dolor a aquelles
persones que han patit una pèrdua d’aquest tipus i que és important donar un
reconeixement públic a aquestes persones que viuen amb l’absència d’un nadó que no ha
nascut amb vida o que ha mort al poc de néixer. Visibilitzar una maternitat real, la violència
obstètrica, la infertilitat, la lactància materna i les pèrdues gestacionals i perinatals ha de
ser una de les prioritats de l’agenda del feminisme del segle XXI. És feina de totes poder
donar suport a les famílies que, desgraciadament, viuen la mort d’una criatura en aquestes
circumstàncies. Si bé és cert que, des del món local, no es pot donar resposta als
inconvenients de l’àmbit sanitari o administratiu, el que sí que es pot fer és donar
reconeixement a aquestes vides perdudes i el buit que han deixat a les seves famílies i
ajudar a visibilitzar aquesta realitat. Des de la CUP donarem suport a aquesta moció.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada pel xat. Entendria que...
Sra. Madorell:
Perdoneu però és que no em va. Jo voldria la paraula però no em va.
Sr. Alcalde:
Ara veig que l’ha demanada la senyora Jessica Revestido i, després, serà el torn de la
senyora Carme Madorell. Endavant. Endavant, senyora Jessica Revestido.
Sra. Revestido:
Bon vespre a tothom. Parlar de la mort gestacional, perinatal i neonatal és l’única manera
d’aconseguir visibilitzar una realitat que existeix i que continua essent un tabú, com diu la
moció, un tabú social, malgrat es facin passos per endavant. És un dels dols més
silenciats. Com parla l’exposició de motius de la moció, tal com diu la “Guia
d’acompanyament en el dol perinatal”, editada al 2016: “La pèrdua d’un fill durant la
gestació o poc temps després de néixer no és un fet habitual però sí que és un fet
prevalent a la nostra societat. Tant la intensitat com la complexitat d’aquest fet traumàtic
fan que el sistema sanitari consideri aquesta situació d’interès especial.” Un dels reptes
que planteja el Pla de Salut o plantejava el Pla de Salut de Catalunya 2016-2019 era oferir
una atenció social i sanitària més integral i integrada. Aquesta Guia d’acompanyament
s’integrava en una de les línies estratègiques que definia l’atenció sanitària accessible,
resolutiva i integral per donar resposta a aquesta necessitat d’atenció per les mares i pares
que es troben en la situació de viure la mort d’un fill. L’acompanyament al dol perinatal és
una forma de prestar assistència sanitària centrada en les famílies que passen per aquesta
situació. Les recomanacions contingudes en aquesta Guia volien ser un suport important
per les dones i les seves parelles que han de fer front a la situació amb la finalitat de
respondre els interrogants que se’ls presenten i facilitar-los la presa de decisions. Al final,
en la presentació de la Guia, deia: “Desitgem que aquest document sigui d’utilitat per a les
persones que estan passant per la vivència de la mort d’un fill.” Un document d’aquest
tipus és una eina a valorar més adreçada, també, a les famílies. El que també creiem que
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seria necessari, a banda de la utilització d’aquesta Guia i d’igual forma que demanen
moltes, sinó totes, les entitats que parlen d’aquest tema del perinatal i les famílies
afectades, seria necessari que es dotés de recursos, també, als hospitals i centres
sanitaris per tenir els professionals especialitzats en aquests casos, en forma de formació
o en forma de serveis especialitzats en l’atenció a aquestes famílies que pateixen
situacions d’aquest tipus. Res més, no tinc res més a dir. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Serà el torn de la senyora Carme Madorell. Endavant.
Sra. Madorell:
Després de les aportacions dels diferents grups municipals, sobretot l’explicació que ha fet
la Jessica respecte els professionals que calen, que evidentment complementen el
contingut d’aquesta moció que explica de manera clara i detallada la invisibilització
d’aquest tipus de dol, el que voldria és respondre una mica als acords i exposar què s’està
fent a Molins de Rei i a què ens volem comprometre com a ajuntament. Respecte el segon
i el tercer acord, volia comentar que a Molins de Rei comptem amb el servei ASSIR que
està ubicat al CAP de La Granja. Aquest grup, que són les sigles d’Atenció a la salut
sexual i reproductiva, del qual en formen part llevadores, està al CAP i fa l’acompanyament
i l’orientació cap als diferents recursos existents per les famílies afectades. Tenen imprès
en un full l’oferiment del servei, o sigui, que es fa d’una manera molt delicada, l’oferiment
del servei i, també en aquest mateix full, hi ha informació com llibres, webs que es poden
consultar, així com el contacte d’associacions i entitats de dol formades per pares i mares
que han passat aquest procés. Aquestes llevadores acompanyen a les famílies als grups
d’ajuda mútua, que se’n diuen GAM, on s’intenta trencar amb els tabús i es dona visibilitat
al dol pel que passen aquestes famílies. Al CAP se segueix un protocol que és el que està
marcat, el que comentava la Jessica i també la moció, la “Guia d’acompanyament en el dol
perinatal”, que va ser editada l’any 2016 pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Per altra banda, també, he fet una consulta a la tècnica responsable del SIAD,
que és el Servei d’informació i atenció a les dones, si ha atès alguna demanda en concret
sobre el tema aquí a Molins de Rei i m’ha contestat que no ha estat així, però,
evidentment, no cal dir que, si es detectés un cas, s’escoltaria i es dirigiria a la persona que
fa el recurs més adient. Respecte a l’acord quart, l’Ajuntament recolzarà les iniciatives
destinades a donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes
situacions i també voldríem instar i obrir les portes a que es creés una entitat de suport i
acompanyament al dol perinatal aquí a Molins de Rei com a entitat sociosanitària o que
alguna que ja estigui creada s’ofereixi a donar el seu servei com ja fan d’altres a Molins de
Rei amb aquest tipus de modalitat. També ens comprometem a crear un racó simbòlic en
un espai, com podria ser el cementiri, on les famílies puguin anar a recordar els seus
infants i, alhora, aquest espai doni visibilitat al dol perinatal, gestacional i neonatal.
Respecte al cinquè acord, el 15 d’octubre, el Dia Mundial de la Mort gestacional i neonatal
promourem des de la biblioteca El Molí accions com una xerrada o una exposició del
material disponible al servei de préstec i, evidentment, s’accepten suggeriments de tothom
i de tots vosaltres, si us plau. Per tot, estava parlant una mica en general com a
Ajuntament però, evidentment, votarem a favor d’aquesta moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Jo diria que no hi ha cap paraula més demanada. Seria el torn de
tancament per part de la senyora Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
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Gràcies. En tot cas, gràcies pel suport que tots plegats i totes plegades heu estat donant.
Agraeixo les explicacions o, en tot cas, el complement en la informació que li heu posat
més des del punt de vista de l’àmbit de Sanitat. Aquesta moció anava potser més enfocada
en la línia de les iniciatives que les mateixes famílies han anat tirant endavant perquè han
volgut sortir d’aquesta situació, per tant, celebro, Carme, que d’alguna manera entomeu el
testimoni de mirar a veure si a Molins de Rei pogués sortir alguna entitat que, des d’un
punt de vista més social o familiar, pogués acollir les persones que es troben en aquesta
situació que és, precisament, el tipus d’entitats amb qui nosaltres ens hem estat
assessorant aquests dies perquè no ho hem fet tant des del punt de vista de l’àmbit de
Salut com des de l’àmbit més social. Suposo que ho deveu saber, l’entitat més propera a
Molins de Rei la tenim a Barcelona, d’iniciatives per fer aquests petits racons testimonials
n’hi ha moltes de diverses en pobles propers a nosaltres i en poblacions més allunyades,
per tant, d’exemples en tenim bastants i, realment, és una iniciativa que ha sorgit de
Catalunya i que s’està escampant; per tant, realment creiem que és molt positiu que
recordem que hi ha una part de convilatans nostres que poden patir aquestes pèrdues i,
per tant, la necessitat d’aquest suport i aquest record. Gràcies i espero que trobeu el lloc
adient i que aquesta entitat pogués sorgir a Molins de Rei. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació punt 9.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents
10.- Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú, Molins Camina-Podem i
Esquerra Republicana de Molins de Rei de suport a la iniciativa per una llei que
garanteixi el dret a l’habitatge. Bases per una Política Local de l’Habitatge.
MOCIÓ
L’habitatge és un dret bàsic i, com a tal, no pot ser entès com un inversió, amb benefici
lucratiu, sinó com un ús de legítima conservació de l’estat del benestar.
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Davant la crisi crònica de l’habitatge que està patint la ciutadania i particularment els
col·lectius més vulnerables, provocada per l’especulació immobiliària sense límits, per
l’apropiació desregulada d’un dret bàsic, per la manca d’habitatge públic, per la devaluació
dels salaris i la precarització del mercat laboral, els grups municipals de Molins en Comú,
Molins Camina - Podem i ERC considerem que és urgent i necessària l’aprovació de
la llei que garanteixi de manera efectiva el dret a l’habitatge.
Davant la situació de milers de joves incapaços d’aspirar i dur a terme un projecte de vida
digna, la de milers de dones treballadores amb càrregues familiars que no poden pagar els
lloguers abusius, la de milers de famílies que estan sent expulsades de les seves llars i els
seus barris, exigim l’aprovació de la llei d’habitatge, una llei que reguli els preus dels
lloguers d’acord amb els ingressos de la població i que prevegi l’ampliació del parc
públic d’habitatge.
Així mateix, exigim que s’aturin els desnonaments sense alternativa habitacional digna.
Per aquests motius, els grups municipals de Molins en Comú, Molins Camina - Podem i
ERC donem suport a aquesta iniciativa social, ens comprometem a elevar-la al Ple
municipal i hi afegim la base per definir una política de l’habitatge a Molins de Rei.
MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTEIXI EL DRET A
L'HABITATGE. BASES PER A UNA POLÍTICA LOCAL DE L’HABITATGE
El Govern està preparant l'anomenada Llei pel dret a l'habitatge. L'esborrany entrarà al
Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament al Congrés per al
seu debat i aprovació.
Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la
nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el
territori. I en aquest sentit ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret
fonamental.
La crisi habitacional és innegable: més de 32.000 persones pateixen sensellarisme, hi
ha 12 milions de persones en risc d'exclusió social, més d'1 milió de desnonaments entre
2008 i el tercer trimestre del 2020, moltes famílies afectades amb clàusules abusives i
executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar
l’existència de menors o persones grans dependents.
A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament
d'habitatge i subministraments bàsics i milers de llars joves ni tan sols poden constituirse. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les
enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable.
A l'Estat espanyol, els habitatges socials representen el 2,5% del parc d'habitatges
principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn:
als Països Baixos, un 30%; a Àustria, un 24%; al Regne Unit, un 17,6%, i a França, un 16,
8%.
La majoria social porta massa anys suportant els que posen els seus beneficis
privats per sobre de la vida i la salut de milions de persones. És el moment que les
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administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure
de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat,
l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes les persones
ens mereixem.
Pel que fa a Molins de Rei, l’Institut d’Estadística de Catalunya ja parlava d’un 10%
d’habitatges buits l’any 2011; amb dades del 2015, continuem tenint-ne més d’un centenar
de desocupats. No tenim més dades actualitzades i això és primordial per a una bona
actuació municipal.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals d’ERC, Molins Camina
Podem i Molins en Comú proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1- Donar suport a la Iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge
incloent, com a mínim, les següents 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori:
a. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i
adequat com a dret subjectiu, alhora que aquesta protecció sigui efectiva i eviti
que cap persona pateixi sensellarisme.
b. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne
i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors; en la
resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.
c. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del
conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional de
forma prioritària.
d. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població a cada
zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i
estabilitat als llogaters del conjunt de país.
e. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les
telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.
f. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i
desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i
immobiliaris.
g. Ampliació pressupostària per a l’habitatge social i polítiques socials
d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a
mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons
europeus de recuperació a aquest objectiu.
h. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.
És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpori aquestes demandes
d'afectades i societat civil, que afecten la dignitat de les persones i els Drets Humans,
blindi les legislacions autonòmiques més progressistes i doni compliment d'una vegada al
PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels Tribunals Europeus, sense retardar la
seva aplicació a desenvolupaments normatius posteriors.
2- Dotar l’Oficina Municipal de l’Habitatge dels recursos suficients per actuar com a òrgan
gestor de les polítiques locals d’habitatge, amb el personal necessari per tirar endavant les
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actuacions dels punts 3 i 4 d’aquesta moció, i les que calguin a partir de la diagnosi del
territori que s’hagi fet.
3- Ja que el pressupost municipal del 2021 ja ho té en compte, executar amb caràcter
d’urgència les partides destinades a actualitzar el Cens d’Habitatges Desocupats i a
elaborar el Pla Local de l’Habitatge (PLH) com a base de les intervencions a fer d’acord
amb tots els paràmetres socials (edats, rendes, necessitats especials...).
4- Fomentar el lloguer i totes aquelles actuacions dirigides a posar en ús el parc
d’habitatges existent, abans que promoure la construcció d’habitatge nou.
Es presenta una moció alternativa que agrupa aquesta amb la número 12 de l’ordre
del dia, el contingut de la qual és el següent:
MOCIÓ
L’habitatge és un dret bàsic i, com a tal, no pot ser entès com una inversió, amb benefici
lucratiu, sinó com un ús de legítima conservació de l’estat del benestar.
Davant la crisi crònica de l’habitatge que està patint la ciutadania i particularment els
col·lectius més vulnerables, provocada per l’especulació immobiliària sense límits, per
l’apropiació desregulada d’un dret bàsic, per la manca d’habitatge públic, per la devaluació
dels salaris i la precarització del mercat laboral, els grups municipals de Molins en Comú,
CUP Molins de Rei, Molins Camina - Podem i ERC considerem que és urgent i
necessària l’aprovació de la llei que garanteixi de manera efectiva el dret a
l’habitatge.
Davant la situació de milers de joves incapaços d’aspirar i dur a terme un projecte de vida
digna, la de milers de dones treballadores amb càrregues familiars que no poden pagar els
lloguers abusius, la de milers de famílies que estan sent expulsades de les seves llars i els
seus barris, exigim l’aprovació de la llei d’habitatge, una llei que reguli els preus dels
lloguers d’acord amb els ingressos de la població i que prevegi l’ampliació del parc
públic d’habitatge. Així mateix, exigim que s’aturin els desnonaments sense alternativa
habitacional digna.
Per aquests motius, els grups municipals de Molins en Comú, CUP Molins de Rei, Molins
Camina - Podem i ERC donem suport a aquesta iniciativa social, ens comprometem a
elevar-la al Ple municipal i hi afegim acords polítics per garantir el dret a l’habitatge digne a
Molins de Rei.
MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTEIXI EL DRET A
L'HABITATGE I PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE DIGNE A LA VILA
El Govern està preparant l'anomenada Llei pel dret a l'habitatge. L'esborrany entrarà al
Consell de Ministres de manera imminent i es remetrà immediatament al Congrés per al
seu debat i aprovació.
Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la
nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el
territori. I en aquest sentit ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret
fonamental.
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La crisi habitacional és innegable: més de 32.000 persones pateixen sensellarisme, hi
ha 12 milions de persones en risc d'exclusió social, més d'1 milió de desnonaments entre
2008 i el tercer trimestre del 2020, moltes famílies afectades amb clàusules abusives i
executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar
l’existència de menors o persones grans dependents.
A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament
d'habitatge i subministraments bàsics i milers de llars joves ni tan sols poden constituirse. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha emancipat per les
enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable.
A l'Estat espanyol, els habitatges socials representen el 2,5% del parc d'habitatges
principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn:
als Països Baixos, un 30%; a Àustria, un 24%; al Regne Unit, un 17,6%, i a França, un 16,
8%.
La majoria social porta massa anys suportant els que posen els seus beneficis
privats per sobre de la vida i la salut de milions de persones. És el moment que les
administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure
de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat,
l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes les persones
ens mereixem.
Pel que fa a Molins de Rei, l’Institut d’Estadística de Catalunya ja parlava d’un 10%
d’habitatges buits l’any 2011; amb dades del 2015, continuem tenint-ne més d’un centenar
de desocupats. No tenim més dades actualitzades i això és primordial per a una bona
actuació municipal.
És necessari augmentar el parc d’habitatge públic i social, ja que això permetria, a
curt termini, afrontar situacions d’emergència i resoldre l’accés a l’habitatge de lloguer per
a les persones amb rendes més baixes, i, a llarg termini, incidir en el mercat privat del
lloguer i assolir una moderació a la baixa dels preus en aquest.
D’altra banda, s’ha de donar sortida als pisos buits del municipi, tornant-los al mercat
dels habitatges de lloguer perquè puguin ser legítimament utilitzats per aquells qui ho
necessitin a preus assequibles.
Pel que fa a la situació de l’habitatge a la nostra vila, resulta alarmant veure com
únicament el 10% del Pla Local d’Habitatge, aprovat el 2012, s’ha executat. Aquest pla
està caducat i requereix una actualització amb la inclusió de les Guardioles. L’àrea
d’habitatge està infrafinançada i no disposa de la capacitat tècnica per desenvolupar el pla
i donar resposta a les necessitats habitacionals actuals d’aquelles persones i
famílies en situacions més vulnerables. Però que el Pla sigui caduc no és excusa per no
aplicar les mesures que contenia.
Un clar exemple d’aquesta manca de recursos tècnics i de voluntat política s’ha vist en les
darreres setmanes. L’aparició del Sindicat d’Habitatge de Molins ha tornat a posar a
primera plana les emergències habitacionals existents a la vila. Un col·lectiu popular
que força a actuar al govern i l’administració municipal.
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A més a més, el Sindicat ha posat en relleu un seguit de tràmits que han hagut de realitzar,
sense el suport de serveis socials, per poder aturar de manera provisional el desnonament
d’una família vulnerable. Considerem molt greu i preocupant que aquests tràmits, que
s’haurien de liderar des de serveis socials, no s’executin amb la celeritat imprescindible, i
això a causa d’una manca de personal i de dotació pressupostària.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals d’ERC, Molins Camina
Podem, Molins en Comú i CUP Molins de Rei proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció
dels següents acords.
ACORDS:
1- Donar suport a la Iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge
incloent, com a mínim, les següents 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori:
a. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i
adequat com a dret subjectiu, alhora que aquesta protecció sigui efectiva i eviti
que cap persona pateixi sensellarisme.
b. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne
i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors; en la
resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.
c. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del
conjunt d'habitatges en vint anys, plantant cara a l'emergència habitacional de
forma prioritària.
d. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població a cada
zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i
estabilitat als llogaters del conjunt de país.
e. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les
telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.
f. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i
desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i
immobiliaris.
g. Ampliació pressupostària per a l’habitatge social i polítiques socials
d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a
mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons
europeus de recuperació a aquest objectiu.
h. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.
És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpori aquestes demandes
d'afectades i societat civil, que afecten la dignitat de les persones i els Drets Humans,
blindi les legislacions autonòmiques més progressistes i doni compliment d'una vegada al
PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels Tribunals Europeus, sense retardar la
seva aplicació a desenvolupaments normatius posteriors.
2- Dotar l’Oficina Municipal de l’Habitatge dels recursos suficients per actuar com a òrgan
gestor de les polítiques locals d’habitatge, amb el personal necessari per tirar endavant les
actuacions dels punts 3 i 4 d’aquesta moció, i les que calguin a partir de la diagnosi del
territori que s’hagi fet. Amb especial atenció a les partides per habitatge social i règim
d’habitatge en cessió d’ús, fent ús del dret de tempteig i de retracte i mitjançant
expropiacions forçoses a bancs i grans tenidors.
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3- Acordar un pacte per aconseguir un 15% d’habitatge de lloguer públic en 10 anys, amb
el suport financer del Govern Central, tal com estableix la Llei 18/2007 de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, del Parlament de Catalunya i, en part, per la cessió dels fons del
Patronat de l’Habitatge ingressats de l'aprofitament urbanístic de les Llicorelles.
4- Ja que el pressupost municipal del 2021 ja ho té en compte, executar amb caràcter
d’urgència les partides destinades a actualitzar el Cens d’Habitatges Desocupats i a
elaborar el Pla Local de l’Habitatge (PLH) com a base de les intervencions a fer d’acord
amb tots els paràmetres socials (edats, rendes, necessitats especials...).
4- Programar l’habitatge social públic en règim de cessió d’ús al Carrer Molí.
5- Revisar els mecanismes que han fallat i dotar dels recursos econòmics i humans
suficients la regidoria de Serveis Socials perquè doni resposta de manera eficaç a les
necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat de la vila, en especial atenció a
aquelles vinculades amb el dret a disposar d’un habitatge digne, el dret a padró i el
compliment de les mesures de vulnerabilitat.
6- Fomentar el lloguer i totes aquelles actuacions dirigides a posar en ús el parc
d’habitatges existent, abans que promoure la construcció d’habitatge nou.
7- Notificar els presents acords a les regidores i serveis municipals que n’hagin de tenir
coneixement i difondre els acords pels canals de difusió propis de l’Ajuntament, així com
als mitjans de comunicació públics i privats locals i comarcals.
Després de la deliberació decau la moció alternativa presentada que tampoc es
sotmet a votació.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passaríem al punt 10 que ja aviso que, en el seu moment, era la moció conjunta dels
grups municipals Molins en Comú, Molins Camina Podem i Esquerra Republicana de
suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l’habitatge, bases per una Política
Local de l’Habitatge, i entenc que, amb el mateix títol, és el text consensuat amb el punt 12
de la moció de l’ordre del dia que era la moció del grup municipal de la CUP Molins de Rei
per garantir el dret a l’habitatge digne a la vila. Per tant, amb el punt 10 és una moció
conjunta presentada amb un text consensuat per aquestes quatre forces polítiques. Per
tant, endavant amb la presentació d’aquesta moció.
Sra. Espona i Sr. Marc Vives:
Presenten punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Entenc que, primer de tot, com que la resta
de grups ponents, només n’hi ha tres, en aquest sentit, és el torn del senyor Pep Puiggarí.
Endavant.
Sr. Puiggarí:
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Hola. Gràcies, alcalde. Intentarem fer una intervenció molt positiva i, no sé, intentem agafar
les coses que l’Oposició, a vegades, ens diu al Govern de com encarem les seves
propostes. Jo ho intento corregir en aquesta línia. Coses bones, crec que el motiu que
comentava la Marta de posar aquesta moció, de mantenir aquesta moció és trobar l’espai
de debat pel tema de l’Habitatge. Perfecte. Crec que, òbviament, el podem trobar. Crec
que sempre hi ha esta o sempre ha estat disponible. És cert que Habitatge, jo sempre dic
que és una regidoria d’aquelles lentes, que es construeix molt a poc a poc i, llavors, això
també fa que, de vegades, el dia a dia d’altres temàtiques ens passi molt per sobre però
sempre hem intentat mantenir aquests espais. Escolta, posem que aquest tema com a
principal, jo em comprometo aquí a buscar un espai per la propera setmana iniciar una
mica aquest debat que no vam poder aprofundir ahir, o sigui, l’objectiu primer de la moció,
des del Govern, el podem complir o li podem donar sortida. El Marc parlava de...crec que
és una moció, té moltes coses, coses en les que estem molt alineats, coses amb les que,
segurament, nosaltres podem ser més agosarats, altres punts que estem potser una mica
més distants i tenim punts que tenim dubtes, una mica, amb què voleu especificar. Aquest
conjunt de coses fa que, clar, ens veiem amb l’obligació de no poder votar a favor del text
perquè, òbviament, hi ha coses que estem d’acord, hi ha coses que no, hi ha coses que
tenim dubtes i aquesta és una mica la proposta que vam fer ahir. Des del Govern municipal
vam dir “escolta, creiem que la línia és bona, coincidim en moltes coses, podríem sortir
d’aquí amb una moció aprovada de forma conjunta” però això no s’ha volgut fer. Ei! Cap
problema, però, llavors, clar, nosaltres també ens veiem obligats a no poder aprovar
aquesta moció tal com està. Detallo una mica aquestes coses que dic. Jo crec que, una
mica, el Marc deia, estem d’acord en què hem d’augmentar el parc públic social que tenim
disponible, totalment d’acord. Estem d’acord que hem d’incidir en aquest mercat de
lloguer, precisament per això nosaltres, també, el gener del 2019, vam aprovar aquest
recàrrec a l’IBI per, també, anar fent passets cap aquí. Estem d’acord que hem de donar
sortida als pisos buits. També, nosaltres, el 2015, ja vam fer aquell primer estudi
d’habitatges buits que, després, no va fructificar perquè en un acord de la Taula Local
d’Habitatge vam veure que el marc normatiu que teníem en aquell moment no ens donava
per seguir perquè teníem altres poblacions més potents que Molins de Rei que tenien frens
en aquest sentit. Jo crec que són línies que hem estat treballant. Dubtes que tinc i que
plantejo una mica al grup o als grups que plantegen la moció, no perquè me’ls resolgueu
ara, sinó una mica també per iniciar el debat de cara als propers dies. Parleu de
“programar habitatge social en règim de cessió d’ús al carrer Molí”. Només pot ser al carrer
Molí, cal que sigui el carrer Molí? Perquè, ostres, creiem que hi ha altres espais o el règim
de cessió d’ús crec que és una possibilitat que ens dona moltes més possibilitats en altres
situacions que no és millor que al carrer Molí. Llavors, cal aquest sentit tan específic?
Nosaltres ja ho vam provar al carrer Molí. Al 2017, quan es trenca el govern municipal que
hi havia en aquell moment, que jo portava la regidoria d’Habitatge, nosaltres ja tenim un
grup d’interès en tirar endavant aquest règim de cessió d’ús al carrer Molí. El que passa
que durant aquells mesos, aquells gairebé dos anys que la regidoria d’Habitatge va estar
dirigida pels companys de la CUP, no es va avançar en aquest tema, tampoc. És un tema
que es pot reactivar, nosaltres l’estem reactivant [Inintel·ligible, 01:17:45] però jo poso el
dubte, ha de ser el carrer Molí sí o sí, com sembla que especifica la moció? Jo crec que
tenim altres alternatives millors. Parlava del punt 7, crec que deia el Marc, és que jo tinc la
moció encara antiga, parla de “fomentar el lloguer i totes aquelles actuacions dirigides a
posar en ús el parc d’habitatge existent”. Totalment d’acord. Precisament, aquesta és la
línia que també nosaltres al 2017 teníem treballada perquè era una problemàtica que
teníem detectada, que teníem pressupostada i tot amb més de 60.000 € per crear aquest
mecanisme que permetés a l’Ajuntament ser un actor principal i tenir pressupost per donar
solució a aquesta sortida, però també és un tema que tampoc es va treballar durant aquells
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dos anys i que també nosaltres estem en disposició de dir que, properament, això ho
tindrem disponible. I, l’altra pregunta que tenia era —crec que és el punt tres, no sé si és el
punt tres actual— és “acordar un pacte per aconseguir el 15% d’habitatge de lloguer públic
en 10 anys”. Un 15% d’habitatge públic en 10 anys de què? Dels nous que fem, dels que hi
ha? Tinc dubte. Per què? Perquè, si és dels nous que fem, jo crec que un 15% és baix. Jo
crec que hem de ser més agosarats i, del que fem o del que sorgeixi, hem de ser més
agosarats que un 15%. Un 15%, jo crec que és poc. Deixo una mica aquí aquests dubtes,
aquesta idea. Espero que, tot i la votació en contra, la veieu amb un to positiu i amb un to
d’avançar perquè, ja ho dic, crec que tenim moltes més coses en comú que no en
diferència. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig...la senyora Laia Cassauba, ha demanat la paraula, també, i
entenc que després...val, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Muchas gracias. ¿Me oís bien? Es que estoy con el móvil y no sé si…
Sr. Alcalde:
Bien, bien, de momento, bien.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Hola a todos, buenas tardes o noches, ya. Nosotros creemos que, a ver, entendemos la
base de la moción, creo que es un tema muy delicado en el que, realmente, son estos
temas a lo mejor en los que se marcan más las diferencias e ideologías políticas. Al final,
creo que es un tema en el que estamos de acuerdo y que nos preocupa a todos los
políticos, a todos lo que intentamos mejorar, a toda la población y la ciudadanía
[Inintel·ligible, 01:20:17] estamos de acuerdo los que, realmente, todo el mundo querría dar
una solución a todos esos temas que [Inintel·ligible, 01:20:24] en vuestra moción pero es
verdad que la forma de expresarlo o los puntos, los acuerdos, la forma de querer
solucionarlos no nos representan, no estamos de acuerdo exactamente con todo lo que se
dice. Nosotros votaremos en contra porque, realmente, las medidas que se quieren tomar
para esta solución de problemas van en contra de lo que nosotros podríamos llegar a
defender en otros ámbitos, lo cual no significa que la moción esté mal y creo que es mucho
en la línea de vuestras actuaciones políticas en general, lo cual me parece perfectamente
comprensible y adecuado pero no va con nuestra línea. Por lo tanto, votaremos en contra
aunque entendemos exactamente todos los problemas que mencionáis y estamos
totalmente de acuerdo con el fondo de esta moción. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Cassauba. I ara sí que ha demanat la paraula el senyor Ramon
Sánchez. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Bona tarda-vespre ja a totes les persones que ens estan escoltant. Jo, una
miqueta posar, també, en valor les paraules que ja ha expressat el regidor d’Habitatge
perquè jo crec que, també, ahir vam tenir una trobada que jo crec que va ser molt
interessant, una d’aquelles trobades que crec que hauríem de tenir, possiblement, molt
més sovint en diferents àmbits de la nostra gestió ordinària com a ajuntament. Per tant, jo,
la trobada que vam tenir ahir per poder parlar d’aquesta moció en la que jo crec que és un
dels punts essencials en el qual [Inintel·ligible, 01:22:01] a les eleccions del 2019 ja
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posàvem de manifest que l’habitatge havia de ser una de les eines fonamentals en la que
pivotaria l’acció de govern d’aquesta legislatura i jo crec que s’està posant sobre la taula en
diferents mocions que han anat apareixent i en diferents reunions, discussions que hem
anat tenint al voltant de [Inintel·ligible, 01:22:24]. Jo vull recordar que aquesta moció que ja
vam parlar a Portaveus i que [Inintel·ligible, 01:22:31] divendres, es va quedar que dilluns
al matí s’enviaria la proposta de moció, aquesta moció unificada. No va arribar fins el
dimarts a la tarda, [Inintel·ligible, 01:22:45] dimarts al matí. Al final, dimarts a la tarda vam
intentar fer aquesta reunió, no la vàrem poder dur a terme. La vam fer ahir a la tarda i la
vam fer, també, aportant el que nosaltres crèiem que era important, que era que també
vinguessin els tècnics de la casa, tant els tècnics de Serveis Socials com la tècnica també
d’Habitatge, per posar sobre la taula aspectes que jo creia o que crèiem com a Govern que
no reflectia aquella moció i que posava en valor, possiblement, aspectes que no eren certs.
I, en aquest primer fet, sí que vull agrair als grups ponents que hagin retirat certa part de
l’argumentari que nosaltres crèiem que no s’ajustava a la realitat i, per tant, en aquest
sentit, ja només per aquest fet, agraïm aquest fet[Inintel·ligible, 01:23:33]. Nosaltres els
vam oferir, en aquest sentit, la possibilitat de dir, escolta, jo crec que tots som coneixedors
de que l’habitatge és un dels aspectes fonamentals de [Inintel·ligible, 01:23:49] d’aquests
quatre anys i, per tant, nosaltres volíem tenir aquesta taula de diàleg, aquesta taula
d’habitatge per tal de parlar de manera serena, més tranquil·la que [Inintel·ligible, 01:24:06]
de com podem dur a terme aquest problema que ens afecta a tots i a totes i que no és un
problema menor, és un problema que està sobre la taula, és un problema que afecta a
moltes persones, és un problema que, no ens equivoquem, s’anirà incrementant en els
propers mesos. És evident que estem en una pandèmia, és evident que primer hem tingut
la crisi sanitària, que tindrem la crisi econòmica i tindrem la crisi social i, compte, perquè és
evident que en aquesta crisi social tots, tots haurem de remar molt i tots haurem de fer
moltes actuacions que ens facin sentir que ningú es queda enrere. [Inintel·ligible, 01:24:44]
els vam oferir la possibilitat de deixar aquesta moció sobre la taula per tal de poder tenir
aquest diàleg serè, diàleg constructiu, aquest diàleg propositiu per tal de fer front a un
problema cabdal, és cabdal en aquest municipi i en tot el país, en tot el país. Per tant, jo
crec que, en aquest sentit, lamentem que no hagueu deixat aquesta moció sobre la taula
però jo crec que aquest vot en contra és un vot en contra, diria, que amb ànim constructiu,
amb ànim de sumar, amb ànim de convocar-vos a una reunió per poder treballar l’aspecte
de l’habitatge de manera conjunta, posant sobre la taula tots aquells projectes que
nosaltres tenim, que en són molts, que han de venir els propers mesos i que arribarem a
acords i que estic segur que vosaltres també entendreu que són aspectes positius per la
ciutadania i, per tant, una vegada explicats tots aquests aspectes i com podem millorar la
regidoria d’Habitatge —que vull recordar i en l’anterior govern ja recordo els companys
d’Esquerra [Inintel·ligible, 01:25:59] els companys de la CUP en aquest sentit segur que
faran memòria, sobretot, el senyor Josep Raventós, que era una regidoria que,
evidentment, estava infradotada [Inintel·ligible, 01:26:08] precisament, les paraules de
l’Asier en aquell moment queixant-se, també, de que no tenia prou recursos per tirar
endavant tots els projectes que podíem o necessitàvem tirar endavant per a treballar i
afrontar el problema. És cert que aquells problemes s’han anat corregint, és cert que hem
pogut anar incorporant més gent per tal de poder tenir una regidoria que sigui cabdal, que
sigui potent i que sigui el que ha de ser per Molins de Rei, un dels eixos importantíssims
[Inintel·ligible, 01:26:46]. És cert que, en aquest sentit, creiem i per això també hem
apostat, hem fet una aposta ferma per l’empresa pública per tal de poder fer polítiques
d’habitatge [Inintel·ligible, 01:27:00] des de l’ajuntament amb [Inintel·ligible, 01:27:04]. Per
tant, jo crec que hi ha molts punts que ens uneixen, hi ha molts punts que poden ser
comuns en aquest sentit i que estic convençut que, tenint un diàleg més serè, un diàleg
amb més de temps, sobretot, arribarem a acords, esperem, puguin acabar [Inintel·ligible,
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01:27:26] en una altra moció [Inintel·ligible, 01:27:29] nosaltres, evidentment, ens puguem
afegir, en puguem sentir aquesta voluntat de treballar des del punt de vista habitacional per
tota la gent de Molins de Rei i esperem que, en aquest sentit, puguem arribar en les
properes setmanes a un acord que fructifiqui amb una bona decisió per [Inintel·ligible,
01:27:47].
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de tancament del debat per part dels grups ponents.
Endavant.
Sra. Aroca:
Agafaré jo la paraula per un moment i, després, espero deixar temps perquè algun altre
company pugui, també, intervenir. Jo, primer, agrair el to del debat. Ramon, soc molt fan
del “no” amable aquest, és millor que el “no” no amable que feu servir normalment contra
les mocions de l’Oposició i, per tant, ni que sigui per això, mostrar el nostre agraïment. Jo,
ràpidament, respondre al regidor Puiggarí un parell de temes. El recàrrec de l’IBI, jo
recordo que va ser proposta a una moció nostra que agraïm molt que el Govern la va
agafar però que porta dos anys en les Ordenances sense que hagi servit absolutament per
res; que és ser que, quan es va aprovar, es va fer el cens de pisos buits a Molins de Rei,
llavors, la normativa no deixava aplicar-ho, és cert, perquè no estava definit què era un pis
buit, però ja han passat molt temps des de que això ja va tenir una definició legal i no hem
fet res tampoc en aquest sentit, com a mínim, aquest any hi ha un pressupost per fer
alguna cosa i confiem i donem aquest vot de confiança al Govern que es farà, però hem de
començar a veure resultats d’aquests vots de confiança, que portem any rere any donant
als diferents governs. Dubtes que has expressat que, a mi, realment, Pep, sincerament,
m’estranya que votis en contra una moció per no saber el percentatge a què correspon
quan ahir vam estar reunits més d’una hora i no vas ser capaç de preguntar per aquests
dubtes que ara estàs expressant aquí. No passa res. Jo si realment aquesta moció, que la
seva no aprovació era més que previsible, atès el recorregut que tenen les nostres
mocions com a Oposició amb el Govern municipal, però si serveix per donar un recorregut
posterior, ja la donaré per bona, si realment tenim ganes tots plegats de treballar per
l’habitatge. Perquè el regidor Puiggarí, no sé, parla molt de quan la regidoria no va estar en
les seves mans, de la inacció que hi va haver a la regidoria quan no va estar a les seves
mans però li recordo que el seu soci de govern era l’alcalde en aquell moment , per tant, no
sé, potser la línia no és tan diferent, no és tan diferent ara que és el vostre tinent d’alcalde i
abans que era directament l’alcalde. Per tant, al final, és un no esperat, és un no
sorprenent perquè no heu exposat cap motiu de pes per dir aquest no però, si al final
serveix per realment començar a treballar de debò per l’habitatge a Molins de Rei, serà una
proposta benvinguda. Gràcies.
Sr. Vives:
Res, simplement faig un apunt molt ràpid i li dono la paraula al Gerard. Respecte al
percentatge, parlem d’un mínim perquè, al final, és el que estipula la llei i per això ens
basem i diem això, un mínim del 15% del total d’habitatge del municipi. I, simplement, que
no quedi com a idea, que ha semblat que has comentat, Pep, que la regidoria de l’Asier
durant dos anys va estar parada. Jo crec que l’Asier va fer molta feina, hi havia un
infrafinançament [Inintel·ligible, 01:31:38] i l’habitatge en cessió d’ús volem que es faci al
Molí o on sigui, per tant, això, evidentment, no vol dir res i aquí ens hi trobarem d’acord si
volem treballar endavant amb això.
Sr. Alcalde:
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Molt bé, si no hi ha cap intervenció més...sí, senyor Gerard Corredera. Ja estem superant
el límit del temps. Endavant.
Sr. Corredera:
Deixa’m dos minuts. Moltes gràcies, alcalde. No deixa de ser decebedor el rebuig a la
moció per part del Govern municipal, més encara quan l’hem adaptat d’escoltar els serveis
tècnics. Per això els agraïm que sempre posin en valor els nostres serveis municipals. Jo
me’n sento molt orgullós, jo crec que tothom, fan... i més tenint en compte com està el
tema de recursos humans a l’Ajuntament. Ahir ens exposaven xifres, quantitats de dades a
accions que ja els correspon portar-les a terme i que les fan, com ells mateixos expressen,
amb esforços personals i dedicacions horàries molt per sobre del que els correspondria. Si
això no fa saltar alguna alerta, és que tenim un problema més profund del que pensava.
Una moció que presentem conjuntament quatre grups polítics, que hem deixat de banda
les nostres diferències per tal de consensuar una proposta en benefici dels vilatans i
vilatanes. Portem al ple un problema que tots reconeixem que existeix, que és complex,
que es demostra que no fem prou, que no és suficient i cal resoldre. La moció pretenia
aflorar la dificultat, per part de les administracions, de portar a terme mesures en la
promoció dels habitatges i l’accessibilitat de les persones a un dret, si no hi ha un canvi
legislatiu des del Govern de l’Estat espanyol. I, en segon terme, la part en la que sí que es
pot actuar des de l’Ajuntament, comprometre’ns tots i totes com a representants dels
nostres vilatans a dotar de més recursos, infraestructures, humans i econòmics a l’Oficina
d’Habitatge. Vostès, ple rere ple, moció rere moció, davant de qualsevol iniciativa per part
de l’Oposició que pretengui posar solucions a problemes que arrosseguem de fa temps i
que s’evidencia que no són capaços de resoldre, adopten la mateixa actitud. Quan se’ls
posa davant el mirall i el que veuen no els agrada, utilitzen la mateixa tàctica: ens perdem
en els detalls i en les dades. Tanmateix, això sí, en aquesta ocasió, el to és molt millor. La
legislació, la podem canviar, és qüestió de voluntat. I, del passat, n’hauríem de parlar
seriosament perquè a vegades un es creu que el passat és allò que li expliquen i, de
vegades, el que passa és que, després, es repeteix un discurs del passat rescrit amb visió
del present, òbviament, en interès propi. En clau d’habitatge i urbanisme, tenir en compte
la legislació que existia en cada moment i la demanda de la societat ha de ser una
constant. Les coses no es poden simplificar en temes d’herències, més encara quan els
dos partits actuals del Govern n’han format part més de 10 anys en algun moment del
segle XXI i han aprovat la majoria de desenvolupaments urbanístics. El que convindrem
plegats, més encara veient els preus de l’habitatge a Les Guardioles, és que no podem
posar a disposició dels molinencs i molinenques pisos d’habitatge protegit i social en els
termes que es va plantejar aquell desenvolupament urbanístic. Calia haver treballat encara
molt més del que s’ha fet durant els anys posteriors per a modificar el màxim possible
l’habitatge planificat en la dècada anterior, més encara quan un fa bandera d’estalvi
econòmic, de comptes sanejats per romanents i de possibilitats d’endeutament. A Les
Guardioles ja anem tard però on sí que haguéssim pogut fer quelcom diferent era a Can
Coll, tal i com consta al Pla d’Habitatge que van aprovat vostès mateixos on es plantejava
com a opció viable fer uns 60 habitatges protegits. Quants se n’han fet? El Pla d’Habitatge
va caducar el 2017, com deia el regidor de la CUP, i tampoc s’ha executat en la seva
totalitat. El que ens preocupa és que no se n’ha fet cap altre des del 2017 i, per tant, ja
anem quatre anys tard. Estem convençuts i per això ho expressem a la moció, que amb
una Oficina d’Habitatge amb més recursos i amb voluntat política d’executar un nou pla,
avui estaríem parlant en uns termes molt diferents. L’Equip de Govern ens té acostumats a
bons discursos, a missatges ben elaborats i adornats per acontentar els oients, entenem la
dificultat, no és senzill, per això demanem un canvi normatiu, que els seus grups polítics la
portin al Congrés i l’aprovin per garantir un dret reconegut a la Constitució espanyola,
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donant oportunitats a les persones més vulnerables. Mentrestant, hem de parlar del que
podem fer i els demanem una política d’habitatge diferent a la que han desenvolupat els
darrers anys. Ja els hi he dit al principi de la intervenció, deixem de mirar enrere, deixemnos de dir que som esplèndids i demostrem-ho. El que demano és que, d’ara endavant,
treballem plegats de veritat, en clau present i futur. Posem els recursos que pertoqui per
tenir més habitatge digne i assequible per tothom. No podem perdre una altra dècada en
aquesta matèria, els vilatans i vilatanes de Molins de Rei ens ho agrairan. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Abans de passar a la votació, evidentment, i com que ha estat
més de dos minuts, Gerard, qui ha tret més temes, sí que un parell de connotacions
perquè, clar, estaven tancant el punt, vostè ha reobert alguns temes. És molt maco dir que
no mirem al passat i que hi ha una dècada perduda quan resulta que, al 2011 —el regidor
d’Habitatge actual ho ha explicat moltes vegades— no hi havia sòl públic a urbanitzar, es
va criticar en el seu moment que féssim endavant el nou barri de Les Guardioles on més
de la meitat dels habitatges són públics, i que quan, al damunt, es llança la primera
promoció d’habitatges públics que llança l’IMPSOL, els mateixos grups municipals que en
el seu moment van aprovar la venda d’aquells terrenys, encarint el preu final de l’habitatge,
diguin que ara no mirem al passat i que el que hauríem de fer és lloguer en comptes de la
venda. I és evident que estic mirant enrere perquè s’ha de mirar el futur per conèixer on
estem i d’on venim i no tothom pot estar igual de legitimat per parlar del futur si no
assumeix també la part de responsabilitat del seu passat. Des del 2011, s’ha posat en el,
s’ha urbanitzat sòl públic per edificar habitatge públic, com a Les Guardioles, o s’ha fet una
modificació a la plaça Llibertat que dota d’habitatge públic, també, la plaça de la llibertat
com no hi havia. I podem entrar en canvis normatius però, si no, primer de tot, som
capaços d’analitzar el marge d’acció que tenia l’Ajuntament de Molins de Rei en global per
poder facilitar habitatge públic, no serem capaços de plantejar solucions. I, per tant, amb
el millor to possible, allargant la mà, mirant buscant consensos però, escolti, es va fer una
oferta molt clara ahir a partir de mirar, de dissociar la tasca de Serveis Socials de la política
d’habitatge i mirar de consensuar aquesta moció. La resposta, perquè vostès sempre diuen
que agraeixen els bons tos, les paraules, etcètera, i les propostes del Govern, però la
resposta per part de l’Oposició, quan plantegem aquests dubtes, sempre és la mateixa,
tirar endavant, tirar endavant la moció i llegir un nou text que s’ha passat avui a les 11:38
del matí, que és quan han dit que llançaven endavant la moció i passaven el nou text. Si
consideren que això és la millor opció de mirar de debatre, consensuar i acordar posicions
en una matèria tan estratègica com l’habitatge, doncs, mirin, en això, sí que som diferents.
Ara bé, persistirem, persistirem en el tema i en la via de buscar consensos i, com ha dit el
regidor, properament els citarem a mirar de parlar, evidentment, d’aquesta qüestió que
necessita de consensos, evidentment, majoritaris. A partir d’aquí, passaríem a la votació.
Votació punt 10.
11.- Moció del Grup Municipal de Junts per Molins de posicionament en contra de la
gestió dels ERTOs.
Aquest punt Decau
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
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Passem al punt número 11, la moció del grup municipal de Junts per Molins de
posicionament en contra de la gestió dels ERTO. Endavant.
Sra. Espona:
Alcalde, volem, els hi hem passat aquesta tarda, també, la moció amb aquelles esmenes
que hem incorporat d’acord amb la negociació que hem estat fent [Inintel·ligible, 01:40:18].
Presenta punt 11.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Si no m’equivoco, la primera intervenció
demanada és la de la senyora Núria Garriga. Endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies. El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal volem
esmentar algunes accions que ha pres el Govern de la Generalitat de Catalunya. El govern
de la Generalitat ha previst mesures compensatòries per ajudar les famílies amb ERTO
que no arribaven a final de mes, concretament, l’abril del 2020, es va destinar 20.000 €,
ajuts de 200 € per cobrir necessitats bàsiques. Més endavant, el febrer d’aquest any 2021,
el paquet d’ajuts ha estat de 618 milions d’euros. Per què a servit? Primer, 105 milions
destinats a ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es
trobessin en ERTO. S’han recollit 151.166 sol·licituds i ja s’han pagat. L’ajut ha estat de
600, 700, 800 o 900 per sol·licitud, imports acordats en el marc del Consell del Diàleg
Social de Catalunya. Segon, 25 milions d’euros destinats a un ajut nou per formació,
reorientació i requalificació de persones en situació d’ERTO. Se’n beneficiaran 12.500
persones. Ja s’està executant i està previst que s’allargui fins el setembre de l’any vinent.
Tercer, 208 milions d’euros dirigits a petites i microempreses en ERTO amb l’objectiu de
mantenir els llocs de treball. Ahir mateix, el conseller Chakir El Homrani va dir que Afers
socials i Treball de la Generalitat ha destinat més de 906 milions d’euros a ajuts directes
per pal·liar els efectes socials i laborals de la Covid. Se n’han beneficiat més de 343.000
autònoms i petites empreses, 310.000 llars i 1.500 projectes que van destinats a entitats,
empreses i ens locals. Avui, aquesta notícia ha sortit a la premsa. Per acabar, el grup
parlamentari d’Esquerra va presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Família del
Parlament de Catalunya una proposta de resolució per tal que el Govern de l’estat
traspassés les competències en gestió de prestacions socials al SOC, Servei d’Ocupació
de Catalunya i així poder gestionar tota la tramitació dels ERTO i altres tramitacions. Va
ser aprovada. I, al Parlament, es va aprovar un decret del Govern de la Generalitat que
permet no aplicar el tram autonòmic de l’IRPF a les persones en ERTO evitant així l’efecte
a la declaració de Renda d’aquest any. El grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya fem costat a la gent i denunciem la falta de sensibilitat i eficàcia a la gestió dels
ERTO per part del Govern d’Espanya, per això, donem suport a la moció de Junts. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la senyora Ana Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres, ni què dir que no donarem suport a aquesta moció, no perquè no hi
hagi coses que puguem compartir, és cert, i algunes coses, és cert que la gestió ha estat
molt, molt millorable, infinitament millorable, però el que és un...el que demaneu marge per
vosaltres quan sou vosaltres els que dirigiu l’administració, doncs, no li doneu a la resta
quan són els que s’han d’enfrontar a situacions també noves i molt complexes com era la
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gestió d’aquests ERTO, ERTO que, no oblidem, en la nostra opinió, han ajudat a que la
crisi de les famílies no sigui tan profunda com seria ara mateix per culpa de la pandèmia.
De no haver estat aquests ERTO, quina seria la situació actual de les empreses i dels
treballadors? No serien ERTO, serien ERO. No serien ERTO, serien indemnitzacions per
acomiadament. Amb aquests ERTO, hem posat, d’alguna manera, potser no és la millor,
és veritat, potser no és la millor, però hem ajudat a que avui la taxa d’atur no sigui
infinitament més gran de la que seria de no haver existit aquests ERTO. Per tant, si bé no
s’han gestionat de la millor manera, si bé ha estat molt millorable, si bé crec que ara la
cosa ja ha canviat i la gestió és molt diferent perquè tothom aprèn i tothom acaba tenir
millors eines i perquè el teletreball ha estat difícil per tothom, no només per l’Ajuntament de
Molins de Rei o per la Generalitat, sinó per tothom, jo estic convençuda que, sense
aquests ERTO, el resultat, les taxes i les xifres avui en dia serien molt més, infinitament
més dramàtiques de les que tenim a sobre la taula. Això no vol dir que siguin bones i que
no estem assistint a una demanda d’ERO vergonyosa i vergonyant per part d’empreses
que estan declarant altíssims beneficis i aquí hauríem de dir moltíssimes coses sobre
l’espectacle vergonyós al que estem assistint per part d’algunes empreses importants
d’aquest país. Però, tot i així, crec que hem ajudat. I, sí que és cert, Núria, estic d’acord
amb tu, que altres administracions com la Generalitat han ajudat a completar i a pal·liar els
efectes de la pandèmia i de la crisi, al final, la pandèmia, el que és, és una profunda crisi
econòmica i social al nostre país que trigarem i, encara, em sembla que no hem tocat fons.
I és cert que hi ha hagut altres administracions, faltaria més! Faltaria més que no totes les
administracions s’haguessin posat al costat de les persones i dels treballadors d’aquest
país en la mesura del possible. És cert que, on no ha arribat el Govern de l’Estat, ha arribat
el Govern de la Generalitat i, fins i tot, han arribat els ajuntaments en la mesura del
possible, com han pogut. Però, tot i així, considerem que aquests ERTO han ajudat a que
el drama no sigui molt més gran.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Una mica en la línia del que expressava l’Ana, les sigles de l’ERTO signifiquen expedient
de regulació temporal d’ocupació i, per tant, no hi ha un acomiadament i consisteix en una
suspensió del contracte amb dret a l’atur. L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en
acabar el procés. Els ERTO continuen demostrant la seva eficàcia enfront la destrucció
d’ocupació. L’efectivitat d’aquesta mesura és fruit de la negociació, l’acord en l’àmbit del
diàleg social i d’haver adaptat els diferents acords a les necessitats que han anat sorgint
en cada moment en conseqüència de l’evolució de la pandèmia i la seva incidència en
l’activitat econòmica. En aquest sentit, expressem el suport i la satisfacció per la tasca de
la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha fet del diàleg
social, la concertació i de la defensa dels treballadors i les treballadores la bandera de la
lluita contra la Covid-19. Pel que fa referència a la moció dels ERTO a Catalunya,
Catalunya és la que més diners ha rebut en prestacions d’ERTO, sumant més de 1.000
milions d’euros al mes entre ERTOs i quotes de la Seguretat Social, segons els càlculs del
Ministeri del Treball. També cal tenir en compte que el SEPE va pagar durant el mes d’abril
a Catalunya 797.183 prestacions, 570.000 corresponen a ERTO, garantint que cap català
ni cap catalana es quedi sense ingressos. Aquests diners serveixen perquè treballadors i
treballadores afectades per un ERTE a Catalunya rebin, per part de l’Estat, el 70% del
salari i tinguin garantit el seu lloc de treball passi el que passi. Tot i això, cal reconèixer
que, de vegades, les mesures poden no arribar tot el ràpid però ningú podrà dir que aquest
Govern no ha estat gestionant aquesta crisi de forma contrària a com es va fer el 2008.
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Alhora, el director general del SEPE ha declarat que el ritme de reconeixement actual ha
recuperat la normalitat, pràcticament no hi ha prestacions pendents de reconèixer, més
enllà de les que tenen errors detectats en les seves dades i les que entren diàriament
noves que ja s’estan reconeixent. Per últim, també cal posar en valor l’anunci d’allargar els
ERTO el temps que sigui necessari, un temps que no el dictaminarà la ministra, sinó que
es farà com s’ha fet fins ara, discutint, debatent i arribant a acords amb les patronals i els
sindicats, un exemple que el Govern de la Generalitat a Catalunya també hauria de seguir i
que creiem que, fins ara, no ha fet. Potser alguna cosa hauria d’aprendre el Govern de la
Generalitat. Per concloure, fora bo que, per part de Junts, es reconegués la feina que està
fent el Govern de l’Estat i la col·laboració existent amb Catalunya i que s’establís un
sistema de cooperació i no de confrontació per, entre totes les administracions, ajudar tota
la ciutadania en uns moments tan durs com els que estem vivint i com els que ens
trobarem. Per tots aquests motius, nosaltres votarem en contra de la moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Marc Vives que entenc que, malgrat haver fet
esmenes, no presenten conjuntament la moció.
Sr. Vives:
No, correcte.
Sr. Alcalde:
Endavant.
Sr. Vives:
Res, intervindré molt breument. Simplement, agrair al Ramon i al grup municipal de Junts
[Inintel·ligible, 01:57:29] les esmenes que havíem proposat. Creiem que aquesta part
expositiva i els dos acords que proposàvem, en concret, el tercer i el quart de la moció,
l’enriqueixen i donen dos punts de vista que enteníem que quedaven una mica o quedaven
una mica coixos que [Inintel·ligible, 01:57:46] avançar cap a la sobirania, també, financera
del territori dels Països Catalans i també de fer un èmfasi a la vulnerabilitat de la
treballadora que és qui, finalment, es veu més afectada per la majoria d’aquests ERTO que
d’això parlem. Merci.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Per part del grup municipal Socialista, parlaré jo mateix. La veritat és que
aquesta moció es podria agafar en molts sentits i, si em permeten, es podria agafar des del
sentit bel·ligerant i, si em permeten, també, inclús des del sentit irònic, que sembla que just
quan portem molts mesos acumulats d’interinitat en el Govern de la Generalitat, amb unes
negociacions absolutament bloquejades, doncs, ara plantegem una qüestió sobre els
ERTO quan, precisament, ha superat tot el que ha superat la gestió dels ERTO i trobem a
faltar en aquesta moció, segons el nostre punt de vista, dos aspectes de plantejament
bàsic. Un, home, un to més constructiu a l’hora de reconèixer el que ha estat la utilitat dels
ERTO i reconèixer que realment ha estat el paraigües social de moltíssimes famílies com
no hi havia hagut mai d’una crisi de les dimensions que hi ha hagut, com mai. Que, dins
d’això, s’elevi a generalització el número d’incidències que hi ha hagut, que no han estat
poques, però convertir-ho en generalització, com a mínim, és poc real i poc just de la tasca
feta pel govern central conjuntament amb els governs autonòmics, Però és que, a més a
més, no reconeixen que aquest esforç que alguns avui ho deien “l’esforç que han hagut de
fer els treballadors, evidentment, i els funcionaris de les administracions públiques”, no
reconèixer que, també, l’administració de l’Estat ha estat sotmesa a un aprimament de la
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seva estructura i, precisament, ha hagut d’afrontar una de les pitjors crisi en els darrers
anys quan menys treballadors i menys funcionaris podia tenir per atendre aquesta
circumstància, tampoc és just. Però, si em permeten, mirin, inclús en el primer text de la
moció, nosaltres ho haguéssim negociar, enriquir i mirar de no ser bel·ligerants, ara bé, no
podem estar d’acord amb el segon text de la moció quan, al damunt, el que es demana, a
partir d’uns problemes de gestió dels ERTO, és portar-ho al terreny de demanar les
competències laborals i fiscals, tot aprofitant problemes, alguns, en les gestions dels
ERTO. I això els hi diu qui, en el seu moment, tampoc hem fet senyal, “saña” que diria
aquell, ni, per exemple, en els problemes que ha tingut de gestió la Generalitat de
Catalunya, que han estat i molts, que creiem que no es resolen amb mocions als plens
municipals. Però, si ens hi posem, és fàcil identificar com hi ha hagut problemes a l’hora de
subministrar ordinadors a les aules, molt fàcil, que han trigat i trigat en arribar i que, al
damunt, hem hagut d’estar els ajuntaments fent aquest servei; o, quan s’han llançat
convocatòries que s’han col·lapsat webs, fàcilment, en les ajudes als autònoms. És a dir,
és que demanem unes competències perquè sembla que nosaltres ho farem millor però,
quan nosaltres, com l’administració de la Generalitat de Catalunya, ha procurat posar els
seus esforços, tampoc ha estat més resolutiva. Per què no som més generosos tots
plegats i dir que hem hagut d’afrontar una crisi com mai i que totes les administracions ho
han fet com han pogut, amb la millor de les intencions possibles? Perquè jo em crec que
la Generalitat de Catalunya ho ha fet amb la millor de les intencions possibles, com també
creiem que ho ha fet amb la millor de les intencions possibles construir un paraigües social,
un escut social com no hi ha hagut mai en la gestió dels ERTO i no per això mereixedor,
ara mateix, d’una moció. És per això que ara nosaltres no estem d’acord, reconeixem la
feina que s’ha fet, és evident que en alguns casos s’hagués pogut fer millor, però també és
evident que, si no hagués estat per la gestió dels ERTO, la crisi social i la tensió dels
serveis socials als ajuntaments hagués estat molt més gran i és per això que no podem
estar d’acord amb aquesta moció. I ara seria el moment de tancar, els ponents, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Agrair, ja ho he dit abans, ho torno a repetir, agraïment a la CUP per les
aportacions que han fet que crec que, com molt bé ha dit el Marc, enriqueixen, sota el
nostre punt de vista, la moció. Agrair, també, els companys i les companyes d’Esquerra,
també pel seu suport a la moció que, per tant, tirarà endavant. Escolteu-me, jo crec que,
creiem que és evident que la gestió dels ERTO és francament millorable i no estem
qüestionant o posant en dubte el que seria la figura dels ERTO. [Inintel·ligible, 02:03:16]
evident que han estat una bona eina per tal de poder gestionar situacions molt i molt
complicades per part de la ciutadania. Els treballadors i treballadores ho han passat
malament, és evident, però, certament, la gestió ha estat, en el nostre punt de vista,
francament millorable. I, home, que vostès em diguin que l’Estat, tot un Estat no té la
capacitat de poder contractar, home, permetin-me que ho posi en dubte [Inintel·ligible,
02:03:56] tot un Estat amb tot el seu aparell, amb tots, amb tots, no tinguin la capacitat de
poder gestionar de manera més eficient un problema social. I em sap molt de greu que
avui dos partits com són Molins en Comú i Molins Camina, [Inintel·ligible, 02:04:19] fer
sectarisme o fer diguin-li com vulguin, allò que criticaven quan vostès van començar al
2011, sobretot, la senyora Aroca, que criticava quan va començar al 2011, doncs, allò de la
casta, doncs, benvinguts perquè sembla que, a dia d’avui, vostès ja comencen a ser allò
que en el seu dia criticaven a tothom. Per tant, ara ja han de prendre decisions, ara han de
prendre decisions, [Inintel·ligible, 02:04:52] ara han de prendre decisions i, de vegades,
quan un pren decisions, no tot surt bé. I, en aquest cas, s’ha demostrat que la gestió dels
ERTO no ha sortit bé. Escoltin, jo m’he afartat de sentir gent a la ràdio queixant-se, m’he
afartat. Gent que ho havia cobrat quan no se li havia...quan estava treballant normalment,
Pàg. 54/58
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 29/04/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

gent que portava sis mesos sense cobrar... Per tant, és evident, és evident que s’hagués
hagut de gestionar de manera més efectiva. Haguessin pogut posar més recursos? I tant!
Si van destinar en el pressupost d’aquest any, hem destinat [Inintel·ligible, 02:05:37] euros
per millorar la gestió de l’exèrcit, [Inintel·ligible, 02:05:41] que van vostès disposar per
destinar-los al Parc Marin o, si més no, a l’exèrcit millorar l’haguessin pogut destinar a les
persones que, malauradament, ho estan passant malament. És evident. Per tant, creiem
que aquesta moció té molt de sentit en un moment en què aquestes persones, ara,
justament, amb la declaració de la Renda hauran de tributar, moltes d’elles. Per tant, per
nosaltres, era important portar aquesta moció, elevar-ho, parlar-ne i tenir aquest debat.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, si us sembla, passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació punt 11.
12.- Moció del Grup Municipal la CUP Molins de Rei per garantir el dret a l’habitatge
digne a la vila
MOCIÓ
L’accés a l’habitatge, com a dret bàsic que és, es troba encara molt lluny de ser plenament
efectiu per a tothom. La pandèmia de la COVID-19 ha agreujat una crisi econòmica
inherent al model capitalista des del 2007. Els preus dels lloguers fa anys que són
inaccessibles per a la major part de la classe treballadora. Es tracta d’una problemàtica
social que, arran de l’esclat de la crisi sanitària de la COVID-19, no s’ha vist sinó agreujada
de forma accelerada. Una vegada més, es repeteix una situació paradigmàtica del sistema
capitalista: qui menys té, és qui més paga les conseqüències. Cal aturar aquest greuge
i fer prevaldre un dret social de primer ordre com és l’accés a un habitatge digne per sobre
del benefici econòmic d’una minoria.
Per tal de garantir-ho, cal augmentar el parc d’habitatge públic i social, ja que això
permetria, a curt termini, afrontar situacions d’emergència i resoldre l’accés a l’habitatge de
lloguer per a les persones amb rendes més baixes, i, a llarg termini, incidir en el mercat
privat del lloguer i assolir una moderació a la baixa dels preus d’aquest.
D’altra banda, s’ha de donar sortida als pisos buits del municipi, tornant-los al mercat
dels habitatges de lloguer perquè puguin ser legítimament utilitzats per aquells qui ho
necessitin a preus assequibles.
La realitat del nostre país és que uns pocs tenen a majoria dels pisos i la resta hem de
pagar-nos un lloguer que és un alosa, transferint l’esforç del treball a qui no ha de treballar
per quedar-s’ho. L’habitatge ha de passar a ser un dret fonamental garantit per a totes
les persones, alhora que deixi de ser un bé de mercat amb el qual fer negoci. La
història ens ha demostrat que es tracta de dues facetes de tot incompatibles. El ministre
Àbalos deia que l’habitatge no havia de ser un negoci, però el seu govern segueix
permetent desnonaments i preus abusius des de fa anys.
Pel que fa a la situació de l’habitatge a la nostra vila, resulta alarmant veure com
únicament el 10% del Pla Local d’Habitatge, aprovat el 2012, s’ha executat. Aquest pla
està caducat i requereix una actualització amb la inclusió de Les Guardioles. L’Àrea
d’habitatge està infrafinançada i no disposa de la capacitat tècnica per desenvolupar el pla
i donar resposta a les necessitats habitacionals actuals d’aquelles persones i
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famílies en situacions més vulnerables. Però que el Pla sigui caduc no és excusa per no
aplicar les mesures que contenia.
Un clar exemple d’aquesta manca de recursos tècnics i de voluntat política s’ha vist en les
darreres setmanes. L’aparició del Sindicat d’Habitatge de Molins ha tornat a posar a
primera plana les emergències habitacionals existents a la vila. Un col·lectiu popular
que força a actuar al govern i l’administració municipal.
A més a més, el Sindicat ha posat en relleu un seguit de tràmits que han hagut de realitzar,
sense el suport de serveis socials, per poder aturar de manera provisional el desnonament
d’una família vulnerable. Considerem molt greu i preocupant que aquest tràmits, que
s’haurien de liderar des de serveis socials, no s’executin amb la celeritat imprescindible, i
per això a causa d’una manca de personal i de dotació pressupostària.
Per tot el que s’ha exposat, i per garantir el drets a l’habitatge digne a la vila, la CUP Molins
de Rei proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Augmentar la dotació pressupostària per les polítiques d’habitatge en les futures
ampliacions de pressupost de l’exercici 2021 amb el romanent Líquid de Tresoreria o altres
fonts de finançament. Amb especial atenció a les partides per l’habitatge social i règim
d’habitatge en cessió d’ús, fent ús del drets de tempteig i mitjançant expropiacions forçoses
a bans i grans tenidors.
SEGON.- Acordar un pacte per aconseguir un 15% d’habitatge de lloguer públic en 10
anys, amb el suport financer del Govern Central, tal com estableix la Llei 18/2007 de 28 de
desembre, del drets a l’habitatge, del Parlament de Catalunya i, en part, per la cessió dels
fons del Patronat de l’Habitatge ingressats de l’aprofitament urbanístic de les Llicorelles.
TERCER.- dotar a la regidoria d’habitatge del personal tècnic i recursos econòmics
suficients per desenvolupar el total d’accions previstes al Pla Local d’Habitatge, i redactarne un de nou si és necessari. Convocar la taula d’habitatge cada 3 mesos, ja que fa 3 anys
que no es convoca.
QUART.- Programar l’habitatge social públic en règim de cessió d’ús al Carrer Molí.
CINQUÈ.- Revisar els mecanismes que han fallat i dotar dels recursos econòmics
suficients la regidoria de Serveis Socials perquè doni resposta de manera eficaç a les
necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat de la vila, en especial atenció a
aquelles amb el dret a disposar d’un habitatge digne, el dret a padró i el compliment de les
mesures de vulnerabilitat.
SISÈ.- Notificar els presents acords a les regidores i serveis municipals que n’hagin de
tenir coneixement i difondre els acords pels canals de difusió propis de l’Ajuntament, així
com els mitjans de comunicació públics i privats locals i comarcals.
Es presenta una moció alternativa que agrupa aquesta amb la número 10 de l’ordre
del dia, que tal i com s’ha indicat anteriorment ha decaigut.
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13.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal Cup – Amunt:
Pregunta 1:
Ens ha arribat una proposta que l’empresa Go Zero Waste ha fet als ajuntaments de
Catalunya. És una campanya de promoció de residu zero i del comerç local a través de la
gamificació i l’assoliment d’una sèrie de reptes a través d’una app.
Des de fa uns dies, ja s’ha implementat al Masnou, Teià i Alella; aquesta setmana,
comencen a Menorca de la mà d’una fundació local i tenen avançades les converses amb
Igualada, Argentona o mercats de Vilanova i la Geltrú. Fa un temps, aquesta empresa va
enviar una proposta inicial al Jordi Boltà i a l’Àlex Herrero, però no van rebre resposta i ens
agradaria saber els motius pels quals no se’ls hi ha donat resposta i si es té previst donarlos-en una a curt termini.
Resposta 1:
La pregunta va ser resposta durant el Ple anterior per l’Il·lm. Sr. Xavi Paz, alcalde de
Molins de Rei.

Grup Municipal ERC – AM:
Pregunta 2:
Només voldríem preguntar, des del nostre grup municipal, si hi ha alguna previsió per part
de l’Equip de Govern pel que fa a les tanques que tanquen, valgui la redundància, el pas
des del carrer Verdaguer cap a la plaça de la Vila i El Molí, perquè, de fet, són l’únic trosset
del centre vila que queda tancat el cap de setmana, mentre que per tota la resta de la vila
es pot circular amb normalitat.
Va ser, si no recordo malament, una mesura temporal quan tots vam poder sortir del
confinament perquè la gent caminés amb més tranquil·litat pel carrer, més distanciada i
demés, però les circumstàncies han canviat i, potser, si és que ens plantegem tancar
carrers, aleshores, s’hauria de fer d’una altra manera o preveient altres solucions.
Si més no, era preguntar què teniu previst respecte de les tanques que hi ha tancant
aquesta entrada cap al centre vila.
Resposta 2:
Pàg. 57/58
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 29/04/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

La pregunta va ser resposta durant el Ple anterior per l’Il·lm. Sr. Xavi Paz, alcalde de
Molins de Rei, i per l’Àlex Herrero, regidor de Mobilitat.

Sr. Alcalde:
Amb això arribem al final del Ple. Passem a Precs i preguntes. Entenc que s’han repartit
les respostes que entenc que estaven...les preguntes del ple passat ja estaven resoltes i
respostes en el ple anterior. Per tant, passaríem al fet del torn de preguntes. Endavant.
Demanaria, en el torn de preguntes, si pot ser, per clarificar i facilitar-me que, ara mateix, el
xat deixi de ser una part de diàleg dels regidors, si pot ser, per veure si apareixen
preguntes i perquè em serà més fàcil moderar el ple, si pot ser. Bé, entenc que ningú
demana la paraula, per tant, voldria dir que no hi ha preguntes.
Molt bé, doncs, d’aquesta manera arribaríem al final del ple. Gràcies a tots per la seva
participació. Ens acomiadem d’aquesta manera dels molinencs i molinenques en aquest
ple d’abril. I sí que, ja abans, algú, si em permeten, ja ho ha dit abans de començar el ple,
veurem com avança, evidentment, aquesta pandèmia que ens ha trastocat a tots la vida
normal però, en qualsevol cas, crec que aviat haurem de començar a parlar entre tots de
veure de quina manera, tant de bo, el més aviat possible, com a mínim, puguem recuperar
la presencialitat dels plens municipals perquè crec que això, hauríem d’aconseguir un
mínim d’acord entre tots per tal de recuperar aquesta presencialitat que sempre, segur,
que serà més agradable. Moltes gràcies a tots i totes i molt bona nit
14.-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 nou minuts, de la qual s’estén la present acta.

Joan Montserrat Olivella
El Secretari accidental,

Pàg. 58/58
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Xavi Paz Penche

L'Alcalde
28/05/2021 18:11:23

