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NÚM. 09/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 30 DE JUNY DE 2021.

A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del trenta de 
juny 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 Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Excusen la seva absència les regidores Sra. Carme Madorell Colomina i Sra. Núria 
Garriga Pujol.

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 09/2021 de data 23 de juny de 2021.

En aquest moment s’absenta de la sessió la regidora Sra. Marta Espona Burgués.

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.- Reafirar 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 i infants assassinats  durant el mes de juny de 2021:

- Alla Bukanocova (Porqueres,Cataluña).  02/06/2021. Xifra oficial
- Katherine. 06/06/2021. (Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid). Xifra oficial
- Rocío Caíz Pozo (Estepa, Andalucía). 03/06/2021. Xifra oficial
- Inmaculada Nzang Mba Oyana (Roquetas del Mar, Andalucía). 06/06/2021. Xifra no 

oficial
- Alicia Rodríguez (Marmolejo, Andalucía). 12/06/2021. Xifra oficial
- Consuelo Martínez. (Madrid, Comunidad de Madrid). 15/06/202. Xifra oficial
- África Cuadrado. (Valladolid, Castilla y León). 21/06/2021. Xifra no oficial
- Elena Livigni (Ibiza, Islas Baleares). 03/06/2021. Xifra no oficial
- Wafaa Sebbah, (Carcaixent, Comunidad Valenciana). 16/06/2021. Xifra no oficial
- Olivia Gimeno Zimmerman. (Güimar,  Islas Canarias). 10/06/2021.  A l’ espera de 

confirmació com a xifra oficial de menors assassinats en el marc de la violència de 
gènere.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
A tots els regidors i regidores, interventors, secretària, evidentment a tots els que ens 
puguin estar escoltant i veient per les xarxes o els mitjans de comunicació. En primer lloc, 
explicar que avui es veurà que, ara per ara, falten un parell de regidors per incorporar-se.  
També hem d’excusar la presència, durant la primera mitja hora inicial segurament, de la 
portaveu d’Esquerra Republicana, la Sra. Marta Espona, i alhora també, doncs, excusar la 
regidora Carme Madorell i també excusar, per una situació sobrevinguda que tot just ara 
comentarem, la regidora i companya Núria Garriga, a qui d’entrada (segur que ho envio en 
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nom de tots els companys i companyes) li enviem una fortíssima abraçada i l’escalf de tots 
nosaltres pel que ha estat un cop fort, inesperat, sobtat, com ha estat conèixer la notícia de 
la mort del seu germà, en Jaume Garriga, i alhora també si em permeten explicar per a la 
ciutadania que no ho sàpiga, doncs, un lluitador antifranquista important, regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei als dos primers mandats democràtics, membre actiu de la 
Fundació Agrària, membre molt actiu també del Comitè Executiu de Fira. Com a pagès 
també, i món de la pagesia, disposat també a col·laborar amb totes les entitats i qui més 
qui menys el recorda també assajant amb el seu tractor i tirant de les cavalcades en un dia 
com la nit de Reis i pagès de Collserola i pagès que tirava endavant. Un sentiment 
d’acompanyament fort i intens a tota la família en el que ha estat un cop fort aquest matí. 
Per tant, un record cap al Jaume i cap a tota la seva família. Dit això, començaríem el Ple 
amb la lectura del Manifest contra la Violència Masclista, que en aquesta ocasió, i per 
acord de Portaveus, li tocaria al portaveu de Molins en Comú, en Gerard Corredera. 
Endavant.

Sr. Corredera:
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 assassinades 
aquest 2021 presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís 
amb 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’eradicació de la violència masclista. Ara llegeixo les dones i 
infants assassinades durant el mes de juny de 2021: Alla Bukankoka, de Porqueres 
(Catalunya), 02/06/21; Katherine, 06/06/2021, de Pozuelo de Alarcón (Comunitat de 
Madrid); la Rocío Caíz Pozo, d’Estepa (Andalusia), el 03/06/2021; la Immaculada Nzang 
Mba Oyanapor, de Roquetas de Mar (Andalusia), el 06/06/2021; l’Alicia Rodríguez, de 
Marmolejo (Andalusia), el 12/06/2021; la Consuelo Martínez, de Madrid, el 15/06/2021; 
l’África Cuadrado, de Valladolid (Castilla y León), el 21/06/2021; l’Elena Livigni, d’Eivissa 
(Illes Balears), 03/06/2021; la Wafaa Sebbah, de Carcaixent (Comunitat Valenciana), el 
16/06/2021, i l’Olivia Jimeno Zimmermann, de Güímar (Illes Canàries), el 10/06/2021.

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.
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LLIBRE DE DECRETS 2021
MAIG

Decret Data Concepte
614 03/05/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
615 03/05/2021 Gestió de cementiri
616 03/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
617 03/05/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
618 03/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
619 03/05/2021 Modificació llicència gual
620 03/05/2021 Regularització fiscal
621 03/05/2021 Provisió de llocs
622 03/05/2021 Provisió de llocs
623 03/05/2021 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
624 03/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
625 03/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
626 03/05/2021 Nomenaments
627 03/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
628 03/05/2021 Contractació laboral
629 04/05/2021 Aprovació Despeses
630 04/05/2021 Aprovació Despeses
631 04/05/2021 Aprovació Despeses
632 04/05/2021 Sancionador
633 05/05/2021 Acord marc per subministrament
634 05/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
635 05/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
636 05/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
637 05/05/2021 Modificació llicència gual
638 05/05/2021 Modificacions de pressupost

639 06/05/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
640 06/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
641 06/05/2021 Regularització fiscal
642 06/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
643 06/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
644 06/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
645 06/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
646 06/05/2021 Processos de selecció
647 06/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
648 06/05/2021 Sancionador
649 06/05/2021 Sancionador
650 06/05/2021 Sancionador
651 06/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
652 07/05/2021 Contractació laboral
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653 07/05/2021 Situacions del personal
654 07/05/2021 Bonificacións Fiscals
655 10/05/2021 Recurs de reposició
656 10/05/2021 Contracte Obert simplificat abreujat de serveis
657 10/05/2021 Regularització fiscal
658 10/05/2021 Modificacions de pressupost
659 10/05/2021 Llicència de gual
660 10/05/2021 Concertació operacions de préstec
661 10/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
662 10/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
663 10/05/2021 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
664 10/05/2021 Contractació menor de serveis
665 10/05/2021 Modificacions de pressupost
666 10/05/2021 Modificacions de pressupost
667 10/05/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
668 10/05/2021 Contractació menor de serveis
669 11/05/2021 Recurs de reposició
670 12/05/2021 Modificació llicència gual
671 12/05/2021 Ajuts socials
672 12/05/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
673 12/05/2021 Modificacions de pressupost
674 12/05/2021 Modificacions de pressupost
675 12/05/2021 Modificacions de pressupost
676 12/05/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
677 12/05/2021 Nomenaments
678 12/05/2021 Ajuts socials
679 12/05/2021 Situacions del personal
680 12/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
681 12/05/2021 Contractació laboral
682 12/05/2021 Situacions del personal
683 12/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
684 12/05/2021 Processos de selecció
685 13/05/2021 Recurs de reposició
686 13/05/2021 Situacions del personal
687 13/05/2021 Situacions del personal
688 13/05/2021 Contractació laboral
689 13/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
690 13/05/2021 Nomenaments
691 13/05/2021 Nomenaments
692 13/05/2021 Nomenaments
693 13/05/2021 Provisió de llocs
694 13/05/2021 Nomenaments
695 13/05/2021 Aprovació document cobratoris
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696 13/05/2021 Bonificacións Fiscals
697 13/05/2021 Aprovació document cobratoris
698 13/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
699 13/05/2021 Convenis interadminisratius
700 14/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
701 14/05/2021 Autorització i delegacions
702 14/05/2021 Regularització fiscal
703 14/05/2021 Convenis interadminisratius
704 14/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
705 14/05/2021 Processos de selecció
706 14/05/2021 Convenis interadminisratius

707 14/05/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
708 17/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
709 17/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
710 17/05/2021 Baixa llicència gual
711 17/05/2021 Aprovació document cobratoris
712 17/05/2021 Aprovació document cobratoris
713 17/05/2021 Aprovació document cobratoris
714 17/05/2021 Gestió de cementiri
715 18/05/2021 Sancionador
716 18/05/2021 Sancionador
717 18/05/2021 Sancionador
718 18/05/2021 Sancionador
719 18/05/2021 Situacions del personal
720 18/05/2021 Llicències, permisos i excedències
721 18/05/2021 Situacions del personal
722 18/05/2021 Contractació laboral
723 18/05/2021 Contractació laboral
724 18/05/2021 Gestió de cementiri
725 18/05/2021 Devolució d'ingressos indeguts
726 18/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
727 19/05/2021 Recurs de reposició
728 19/05/2021 Recurs de reposició
729 20/05/2021 Regularització fiscal
730 20/05/2021 Llicència de gual
731 20/05/2021 Recurs de reposició
732 20/05/2021 Llicència de gual
733 20/05/2021 Gestió de cementiri
734 20/05/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
735 20/05/2021 Aprovació document cobratoris
736 20/05/2021 Aprovació document cobratoris
737 20/05/2021 Gestió de cementiri
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738 20/05/2021 Gestió de cementiri
739 20/05/2021 Gestió de cementiri
740 20/05/2021 Processos de selecció
741 20/05/2021 Situacions del personal
742 20/05/2021 Situacions del personal
743 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
744 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
745 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
746 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
747 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
748 20/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
749 20/05/2021 Acord marc per subministrament
750 20/05/2021 Contractació oberts de serveis
751 23/05/2021 Recurs de reposició
752 23/05/2021 Sancionador
753 23/05/2021 Sancionador
754 23/05/2021 Sancionador
755 25/05/2021 Aprovació Despeses
756 25/05/2021 Aprovació Despeses

757 26/05/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
758 26/05/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
759 26/05/2021 Ajuts socials
760 26/05/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
761 26/05/2021 Ajuts socials
762 26/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
763 26/05/2021 Subvencions i convenis amb entitats
764 26/05/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
765 26/05/2021 Ajuts treballador públic
766 27/05/2021 Modificació llicència gual
767 27/05/2021 Autorització i delegacions
768 27/05/2021 Nomenaments
769 27/05/2021 Nomenaments
770 27/05/2021 Nomenaments
771 27/05/2021 Contractació laboral
772 27/05/2021 Contractació laboral
773 27/05/2021 Contractació laboral
774 27/05/2021 Contractació laboral
775 27/05/2021 Modificacions de pressupost
776 27/05/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
777 27/05/2021 Modificacions de pressupost
778 27/05/2021 Permuta de béns
779 27/05/2021 Llicència d'obra menor
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780 28/05/2021 Aprovació Despeses
781 28/05/2021 Autorització i delegacions
782 28/05/2021 Contractació laboral
783 28/05/2021 Modificacions de pressupost
784 28/05/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
785 28/05/2021 Modificacions de pressupost
786 28/05/2021 Modificacions de pressupost
787 28/05/2021 Modificacions de pressupost
788 28/05/2021 Gestió de cementiri

789 28/05/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

790 28/05/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
791 28/05/2021 Llicència de gual
792 28/05/2021 Gestió de cementiri

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Comencem així ara el bloc de “Coneixement de l’acció del Govern 
Municipal”. En primer lloc, amb el punt 1 de l’ordre del dia, que és “Donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia”.
Si no hi ha cap observació, passaríem als “Assumptes dictaminats per les Comissions 
Informatives”. En primer lloc, la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, 
amb el punt 2 de l’ordre del dia, que és l’”Aprovació de la primer pròrroga del contracte del 
servei de neteja i recollida de residus de Molins de Rei”, i faria l’exposició d’aquest punt la 
regidora Esther Espinosa. Endavant.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

2.- Aprovació primera pròrroga del contracte del servei de neteja i recollida de 
residus de Molins de Rei.

DICTAMEN

Atès que mitjançant acord núm. 12 del Ple de 29 de març de 2017, es va adjudicar el 
contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i 
de subministrament de maquinària destinada al servei a la UTE formada per les empreses 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE3 GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL, per import de 8.401.438,78 €, IVA inclòs, i un període d’execució de 4 
anys. Que es va formalitzar en document públic administratiu, en data 5 de maig de 2017.
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Atès que en data 1 de juliol de 2017, es va signar l’acta d’inici del servei.

Atès que mitjançant acord núm. 11 del Ple de data 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, signat en data 5 de 
maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, per realitzar la neteja viària i la recollida de 
residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 
4.302,90 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un total de 47.331,85 €, a comptar 
del mes de juny de 2020. Formalitzat mitjançant annex 1 en data 22 de juliol de 2020.

Atès que Mitjançant acord núm. 8 del Ple de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar 
la modificació del contracte signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCAN-
GEASER, corresponent a la realització de treballs extres de neteja per desinfecció 
derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 17 de març 
de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de neteja a 
les zones de parcs infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins a la 
finalització del contracte o de les possibles pròrrogues, si s’escau, per un import total de 
195.104,88 € desglossat de la manera següent:

Concepte Import
Despesa derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19 147.317,18 €
Ampliació del servei de neteja en zones de parcs infantils 
(de 01/07/2020 al 30/06/2021) 47.787,70 €

TOTAL 195.104,88 €

Atès que aquesta modificació es va formalitzar mitjançant annex 2 en data 2 de febrer de 
2021.

Atès la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) en 
concordança amb l’acord sisè del contracte que estableix que la durada del contracte de 
referència serà per un termini màxim inicial de 4 anys a comptar de l’inici de les 
prestacions, prorrogable 2 anys més amb pròrrogues de 12 mesos cadascuna.
Atès la clàusula 3.2 del PCAP, estableix que el contracte podrà ser prorrogat, de forma 
expressa, a voluntat de l’Ajuntament amb anterioritat a la finalització del termini principal i 
serà obligatòria per al contractista i es podran acordar 2 pròrrogues de 12 mesos de 
durada, a comptar a partir del dia següent al de la finalització del termini contractual, per a 
les prestacions 1 i 2, corresponents al servei de neteja viària i al servei de recollida de 
residus.

Atès que l’Ajuntament comunica a la UTE ASCAN-GEASER (UTE MOLINS) la voluntat 
d’aprovar la primera pròrroga de 12 mesos d’acord amb l’escrit amb Registre de Sortida 
núm. 2021002394 de 26 de març de 2021.

Atès l’informe tècnic, de 12 de maig de 2021, del Cap de via pública i manteniment, en el 
que diu que l’empresa està realitzant les tasques relacionades amb la prestació del servei 
de manera satisfactòria i d’acord amb allò estipulat en els Plecs de Clàusules que van regir 
el contracte. Així mateix informa favorablement la pròrroga per un any més de contracte, 
pel període de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.
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Atès que d’acord amb les clàusules 4.1 i 11.5 del PCAP, l’Ajuntament abonarà un màxim 
de 100.000 €, més IVA, per cada pròrroga, en concepte de manteniment dels vehicles i la 
gestió d’assegurances i les despeses de gestió.

Atès que d’acord amb l’oferta del contractista, el preu del contracte pel termini de pròrroga 
queda fixat en 1.832.472,24 € més 194.247,24 € corresponent a l’IVA, el que suposa un 
total de 2.026.719,48 € l’any, calculant-se la despesa corresponent a l’exercici 
pressupostari 2021 en 1.013.359,74 €, IVA inclòs.

Atès que aquesta despesa es correspon als conceptes següents:

DESPESA 2021
1ª PRÒRROGA

Import 
mensual 
contracte 
ppal (IVA 
inclòs)

Despesa 
mensual 

mantenim
ent 

vehicles 
(21% IVA 
inclòs)

Import 
mensual 

1ª 
modificaci

ó (IVA 
inclòs)

Import 
mensual 

2ª 
modificaci

ó (IVA 
inclòs)

Total 
mensual 

(IVA 
inclòs)

Total de 
l’01/07 al 

31/12/2021 
(IVA inclòs)

4320/163201/2270
0 “Prestació del 
servei de neteja 
viària”

95.560,25 
€ 3.623,92 € 3.286,94 € 3.982,31 € 106.453,42 

€ 638.720,52 € 

4320/162101/2270
0 “Recollida 
FORM i FIRM i 
Paper Cartró”

55.323,07 
€  6.459,42 € 657,38 € 62.439,87 

€ 374.639,22 € 

TOTAL 150.883,32 
€ 

10.083,34 
€ 3.944,32 € 3.982,31 € 168.893,29 

€ 
1.013.359,74 

€ 

Atès que la despesa derivada de l’execució del contracte per l’exercici 2021, pel període 
juliol a desembre, es podrà formalitzar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
4320/162101/22700 “Recollida FORM i FIRM i Paper Cartró”, per import de 374.639,22 € 
d’acord amb la reserva de crèdit núm. 12021000019530 i 4320/163201/22700 “Prestació 
del servei de neteja viària”, per import de 638.720,52 € d’acord amb la reserva de crèdit 
núm. 12021000019533 i la despesa corresponent a l’exercici 2022, restarà suspesa 
d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari 
suficient i idoni de conformitat amb els articles 110.2 del TRLCSP i 174.1 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Atès que d’acord amb la disposició addicional segona del RDLeg 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) i els arts. 23 i 24 de les bases d’execució del pressupost municipal la 
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple.

Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa SiT, de 15 de juny de 2021, de la Cap 
d’Oficina Administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, amb els 
informes de la TAG de serveis jurídics i de l’interventor accidental de 15 de juny de 2021.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 16 de juny 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:
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ACORDS:

Primer.- APROVAR la primera pròrroga del contracte del servei de neteja viària i recollida 
de residus de la vila de Molins de Rei, per les prestacions 1 i 2, adjudicat a la UTE formada 
per les empreses ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE3 GESTIÓN, SA I GENERAL 
DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL per un termini d’1 any, establert de l’1 de juliol de 2021 al 
30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb les clàusules 3.1 i 3.2 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import de 2.026.719,48 
€ l’any IVA inclòs.

Segon.- FORMALITZAR l’anterior acord en annex del contracte formalitzat en data 5 de 
maig de 2017.

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a la pròrroga del contracte 
amb càrrec a l’aplicació o aplicacions pressupostàries següents:

SERVEI APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICI 
COMPTABLE

IMPORT
(IVA INCLÒS)

Servei de Recollida de 
residus de l’01/07 al 31/12

4320/162101/22700 “Recollida 
FORM i FIRM i Paper Cartró” 2021 374.639,22 €

Servei de neteja viària de 
l’01/07 al 31/12

4320/163201/22700 “Prestació 
del servei de neteja viària” 2021 638.720,52 €

Servei de Recollida de 
residus de l’01/01 al 30/06 La que s’habiliti a l’efecte 2022 374.639,22 €

Servei de neteja viària de 
l’01/01 al 30/06 La que s’habiliti a l’efecte 2022 638.720,52 €

TOTAL 2.026.719,48 €

Quart.- ESTABLIR que durant aquest termini de pròrroga regiran els plecs de clàusules 
administratives i tècniques particulars, aprovats per acord del Ple, de data 21 de juliol de 
2016 i la resta de documentació contractual i legislació que sigui d’aplicació.

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

· NOTIFICACIONS: a la UTE ASCAN-GEASER.
· COMUNICACIÓ al Registre Públic de Contractes, d’acord amb l’art. 333.3 del 

TRLCSP.
· COMUNICACIONS INTERNES: als departaments d’intervenció , de serveis jurídics i 

al Cap de Via Pública i Manteniment.
 
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Marta Espona Burgués.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sra. Espinosa:
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Presenta el punt 2.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Joaquim Forn, d’ERC. Endavant. Ai, perdó, 
Quim Llort. Hòstia, no estava... Perdó.
Quim? Diria que s’ha quedat... Un regidor i jo. Hola? Hola?
Bé, si no hi ha cap inconvenient i a l’espera que arregli els problemes tècnics, com que hi 
ha una altra paraula demanada pel regidor Josep Raventós...

Sr. Llort: 
Hola, bona tarda.

Sr. Alcalde:
Endavant, regidor Quim Llort.

Sr. Llort: 
Sí, bona tarda a tothom. Gràcies. Disculpeu, no sé què m’està passant amb la connexió 
que tota l’estona surto, automàticament torno a entrar. No sé si és un problema meu o és 
un problema global. Vosaltres ho rebeu tots correctament? Sí?

Sr. Alcalde:
De moment sí.

Sr. Llort: 
Vaja, doncs, estic de mala sort. Bé, OK. Esquerra Republicana de Catalunya a Molins de 
Rei votarà en contra de la pròrroga del servei de neteja i recollida de residus. El servei ofert 
per l’empresa ASCAN ha estat incorrecte des del principi. Tan incorrecte, que se l’ha hagut 
de sancionar per incompliment de contracte. Al nostre grup, com a la majoria de les 
persones del municipi, ens preocupa aquesta situació i, per aquest motiu, contínuament 
hem preguntat al govern si estava treballant en un nou plec de clàusules per poder donar 
entrada a una altra empresa que pogués oferir un millor servei a Molins de Rei. Fins ara, 
tot i la nostra insistència, l’equip de govern no ha respòs a les nostres preguntes al·legant 
que hi havia temps per fer un nou plec. Ara que ja no queda temps ens proposen que 
aprovem una pròrroga sense sentit. De fet, recentment se li ha preguntat al tinent d’alcalde, 
el Sr. Ramon Sánchez, si han notat alguna milloria en el servei de neteja i la seva millor 
resposta és que, en general, la neteja és un tema molt subjectiu. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, ara és l’oportunitat del Sr. Josep Raventós. Endavant.

Sr. Raventós:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda. Nosaltres també hi votarem en contra. Per nosaltres el servei 
de recollida de residus va molt més enllà del que el seu nom indica i en política de residus, 
en el que portem de legislatura, aquest govern s’ha limitat a presentar un estudi encarregat 
pel govern anterior i recollir un premi per la recollida de residus l’any 2019 emetent una 
nota de premsa que el premi posava en valor les seves polítiques en la matèria, unes 
polítiques que nosaltres sincerament desconeixem i a dia d’avui continuem sense saber 
quina és la seva política de residus. Molins ha sigut líder en aquest assumpte i ho ha de 
continuar sent, i ens sembla que la pròrroga d’aquest contracte tal i com està 
conceptualment plantejat tenint en compte el baix nombre de licitadors que s’hi van 



SEC/SCC/ALD
 ACTA PLE 30/06/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 13/59

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

presentar i especialment amb el contractista que va guanyar no ho serem i per això 
votarem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. La Sra. Ana Aroca també ha demanat la paraula. Endavant.

Sra. Aroca:
Hola, bona tarda a tothom. Una abraçada molt forta per a la companya Núria. Nosaltres 
també votarem en contra. Jo crec que no és cap sorpresa perquè ja vam votar en contra 
de tot el procediment d’adjudicació d’aquest contracte. Recordo que fins i tot vam 
interposar recursos contra aquest procediment perquè es va aprovar tot d’urgència. Hi 
havia molta urgència per aprovar aquest contracte, però ara per fer uns nous plecs no n’hi 
ha tanta. Un contracte que va resultar fallit des del primer moment. Recordo que la primera 
setmana van destrossar tots els contenidors de la vila. No hem tingut tota la maquinària 
amb què s’havien compromès fins fa relativament poc. Hi ha hagut nombrosos 
incompliments contractuals que han donat lloc fins i tot a sancions. Entenem que no és el 
contracte perfecte per anar a pròrroga. Pensem que el govern ha pecat d’inactivitat i que 
no ha promogut uns nous plecs amb un servei que realment s’adaptés a la nostra vila i per 
tots aquests motius nosaltres votarem en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i totes. Primer una abraçada ben forta a la Núria i a tota la seva família. 
Molts ànims. 
Des de Molins en Comú ja hem manifestat i explicat i comunicat en cadascuna de les 
modificacions d’aquest contracte la nostra posició al respecte. És un contracte que no 
respon al nostre model de gestió de residus ni de neteja viària i, per tant, doncs, com els 
nostres companys, no serà cap sorpresa que no donarem suport a aquesta (diguem) 
pròrroga. És un contracte i un servei que és  deficient,  deficient des de l’inici, que no dona 
resposta ni a aquells mínims que es plantejaven en els plecs inicialment i que ja va 
suposar unes dificultats contractuals inicials i, després d’un període d’adaptació i de 
posada en marxa molt caòtica, que tots recordem i que esperàvem que els següents anys 
recuperessin aquell mal començament, i doncs, bé, no ha sigut així. 
Continuem amb certes deficiències de recollida de residus i de gestió de la neteja i em 
sorprèn que hi ha hagi informes favorables a la seva continuïtat quan realment hi ha 
expedients sancionadors de l’empresa. És com una mica incoherent donar o afirmar que 
dona resposta i paral·lelament posar sancions a l’empresa. Tot i així, suposo que el govern 
municipal ens dirà que la pròrroga respon al fet que s’està fent un estudi per a un nou 
model de gestió, que s’haurà encarregat a una organització supramunicipal i que per tant el 
més convenient era fer una pròrroga, i, en base a aquesta possible resposta, nosaltres ja 
els avancem que no hi estarem d’acord i que, evidentment, han tingut temps suficient per 
preparar uns plecs encara que fossin pont, amb una certa projecció o millora de la recollida 
de residus, com comentava el nostre company Josep Raventós, doncs, no respon a les 
necessitat i a la demanda actual dels models que estan fent els nostres municipis veïns, 
dels models que es podien haver copiat tot i no donar resposta al que ens exigirà la Unió 
Europea d’aquí no res (si és que no ens ho exigeix ja) i haguéssim pogut fer un altre tipus 
de plec, perquè han tingut el temps suficient per poder-lo preparar. Per tant, una mica jo 
agafo les paraules de l’Anna en sentit que crec que han tingut temps per preparar una altra 
cosa i no haver d’anar a una pròrroga d’aquest contracte. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Prosseguim al debat. La Sra. Laia Cassauba ha demanat la paraula. 
Endavant.

Sra. Cassauba:
Gràcies, Xavi. Buenas tardes a todos. Lo primero, un fuerte abrazo a Núria y a toda su 
familia. Nosotros no compartimos las razones que motivan esta prórroga. Al final es una 
empresa contratada y las segundas oportunidades a algo tan importante como es la 
limpieza creo que no son buenas para Molins de Rei ni para sus ciudadanos. Y por estas 
sencillas razones nosotros votaremos en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Ramon Sánchez també.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Primer de tot una abraçada molt forta a la Núria Garriga i lamentar, com no pot 
ser d’una altra manera, la mort del Jaume, una persona que va ser una de les impulsores 
també del Comité Executiu de Fira i, per tant, una persona que ha tingut una vinculació, 
també com a pagès, molt important en el món de la fira. 
Responent a les paraules del Sr. Llort, que té l’habilitat de colar-les com aquell que en una 
conversa es diuen de diferents [Inintel·ligible, 16:26] i es diuen paraules i realment dona 
context a unes paraules.
És evident que la neteja hi ha molta gent que la valora d’una manera i hi ha gent que la 
valora d’una altra. Està clar que aquest contracte, que per molts de vostès ja va néixer 
maleït des del primer moment, que ja va néixer, doncs, perquè no era el contracte que 
volien o potser no era l’empresa que volien. Sí que és cert que és sospitós. Potser algú de 
vostès tindria l’habilitat de pensar com és que només es presentés [Inintel·ligible, 16:55] 
una empresa, dues en concret i que una es retirés, podríem dir sospitosament. Per tant, és 
evident que en el món de la neteja, igual que en el món d’altres contractes que tenen a 
veure amb l’Administració, doncs hi ha interessos i per tant, possiblement, igual hi havia un 
interès en què aquest contracte quedés desert.
En tot cas, l’empresa adjudicatària ASCAN va començar un projecte per a Molins de Rei on 
volia ser un referent, on va començar possiblement, doncs, no de la manera més 
encertada. Però sí que és cert i hem de dir que, de moment, cada dia hem anat recollint les 
escombraries, cada dia hem anat netejat el municipi; és a dir, cada dia hem anat fent la 
feina que se’ls va demanar. És cert que en aquell moment, doncs, vam tenir una mancança 
en el servei del que eren els vehicles de recollida d’escombraries que, afortunadament, ja 
es va anar solucionant i, per tant, a dia d’avui ja tenim tots els vehicles que hem de tenir i, 
evidentment, com ha de fer qualsevol ajuntament, quan un contracte no correspon o no 
s’ajusta a les necessitats que han sortit en una plica doncs és evident que hem de 
sancionar i, per tant, no hem fet res més que espero que seria el que vostès farien si un 
contracte no toca com o no es fa o no es desenvolupa o no es gestiona com així es va 
presentar en la licitació. Per tant, no hem fet res més d’allò que estem obligats a fer per 
interès de l’Ajuntament i per bé i per interès del veïns i veïnes de Molins de Rei.
És evident que se’ns presenta un objectiu que cal tenir en compte pels presents anys, que 
és un repte importantíssim, que és el de poder assolir els estàndards de reciclatge que ens 
venen imposats per part de la Unió Europea i que per tant això suposarà, evidentment, una 
gestió molt més eficient per part de tots i totes, no només de l’Ajuntament, sinó de tots els 
veïns i de les veïnes de com gestionem la separació de les nostres deixalles. Aquest és un 
tema important, jo crec que ho hem de posar sobre la taula, perquè en definitiva és un 
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projecte que ens incumbeix a totes i tots. Per tant, un projecte que ja va encarregar 
l’anterior govern i que malauradament aquell govern no va tenir continuïtat. Si hagués 
tingut continuïtat, possiblement avui igual ja hi hauria un altre model, però en aquell 
moment doncs algú va decidir que no havia de tenir continuïtat. En aquells temps en què el 
Partit Socialista estava sol, doncs va demanar un altre projecte que és el que ara ens estan 
a punt d’entregar des de l’Àrea Metropolitana. Els vam dir en una comissió informativa una 
vegada tinguem aquest projecte entregat, els hi explicarem. I una vegada el tinguem és 
evident que podem debatre sobre quin és el millor model per Molins de Rei i potser en 
posarem d’acord o no ens posarem d’acord.
Tenim molt clar que hi models que algú diu “d’èxit” en municipis del nostre entorn. Doncs, 
home, potser de no tant èxit. Haurem de veure ben bé com gestionem aquest contracte i 
vam dir, a la comissió informativa, que la nostra voluntat era que només fos d’1 any. I per 
tant que ens donàvem aquest temps per poder presentar a l’oposició quin era aquest 
contracte nou i, per tant, treure la plica i poder adjudicar-lo. Estem treballant en aquesta 
línia. Els ho vam dir. No ho hem deixat de fer. Tan aviat com tinguem notícies, doncs, és 
evident que els ho farem saber com ho hem fet sempre. I en aquest sentit estic segur que 
tindrem un debat intens, un debat on possiblement igual no ens posarem d’acord, però 
com a mínim el debat i la discussió haurà de ser-hi present com hem fet sempre en tots els 
àmbits en què ha correspost al govern decidir en qualsevol matèria. 
Per tant, estic convençut que quan aquesta decisió la tinguem ja sobre la taula la podrem 
debatre i en podrem parlar, però sí que és cert, i ho hem dit, que a dia d’avui hem de fer 
aquesta pròrroga d’aquest contracte perquè, si no, demà no es recollirien les 
escombraries. I com que la voluntat del govern, i entenc que de tots vostès, és que demà 
les escombraries es recullin, doncs, s’ha de fer aquesta pròrroga, perquè si no les 
escombraries quedarien dins els nostres contenidors i no hi hauria ningú que les recollís. 
Per tant, entenc que tots tenen la voluntat que es puguin recollir les escombraries i que 
encara que no votin (pel sistema que sigui) a favor d’aquesta pròrroga és evident que en el 
fons pensen que és la millor opció per poder desenvolupar aquest projecte per a Molins de 
Rei.

Sr. Alcalde:
Ara podria tancar el primer torn d’intervencions la regidora ponent, la Sra. Esther Espinosa. 
Endavant.

Sra. Espinosa:
Bé, en tot cas, el que sí que d’entrada m’agradaria contestar, perquè sembla que moltes 
vegades no estem tots a les informatives o que no ens expliquem a les respostes que feu. 
En diverses ocasions se’ns ha demanat per com estava el tema del contracte 
d’escombraries, i no s’ha dit el que diu el Sr. Llort que no s’ha donat informació. Se’ls ha dit 
des del primer moment que s’està estudiant, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana i una 
empresa que té contractada l’Àrea Metropolitana, que és ENTORNa3, una proposta de 
servei ajustada a les necessitats de la nostra vila. Que fins que no es tingués aquest 
treball, es fes una presentació d’aquest treball, no podíem anar a una nova licitació. 
En un principi nosaltres ens plantegem, i ja els ho vam dir, que només és una ampliació 
d’un any, que en un principi el juliol del 2022 el plantejament d’aquest govern és que 
tinguem un nou contracte de recollida d’escombraries. D’acord? Això és que s’ha plantejat 
o s’ha respòs en les diferents preguntes que ens han fet respecte a aquest tema. I què 
s’està treballant? S’estan analitzant les diferents opcions a partir del treball aquest que 
comentes, Josep, aquest estudi previ que es va fer, i tenint en compte altres dades. 
Evidentment, el territori, analitzant com si fos una cirurgia tot el nostre territori, i 
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evidentment els temes pressupostaris que implica aquest canvi que, en un principi, 
suposaria aquest nou model de recollida de residus.
Vull destacar també que el que planteja la Unió Europea per al 2025, per al 2020 era un 50 
% de recollida selectiva. Nosaltres, amb dades del 2019, estem en un 51,2 % de recollida 
selectiva. Vull dir que dins de les dades dels municipis de l’Àrea Metropolitana, estem a la 
part alta d’aquesta recollida. Evidentment, podem estar-ne orgullosos però no ens podem 
quedar aquí, perquè sí que és veritat que de cara al 2025 la Unió Europea planteja el 55 % 
de recollida selectiva i del 2030, el 60 %. D’acord? 
Però entenem que s’ha de fer un treball previ, i que no s’ha de fer, vull dir el govern, que és 
el que està treballant des de fa més d’un any, però que és un treball que s’haurà de posar 
en comú amb totes les forces polítiques, perquè és un treball que hauran d’assumir tots els 
govern que hi pugui haver. Evidentment, només treballem per tenir el millor servei de cara 
al següent contracte, però el que està clar és que és un treball molt complicat que suposa 
analitzar molt amb molta cautela totes les dades que tenim i no caure en possibles 
problemes posteriors com el que ha pogut passar a Barcelona. Per exemple, s’ha implantat 
al barri de Sant Andreu, i hi ha un rebuig per part dels veïns. Jo crec que és millor fer això, 
el que estem fent, que és treballar, per tenir el millor contracte possible de servei de 
recollida i de neteja viària. Respecte a la neteja viària, el servei de neteja viària actualment 
està funcionant, amb una persona. Tampoc no ens ho han preguntat durant tot aquest 
període el fet de com està funcionant, com s’està treballant a nivell de neteja viària. 
Perquè, si no, se’ls hagués dit, que s’està treballant en equips en tots els barris de Molins 
amb equips de treballs diaris, s’ha reforçat tot el tema a les zones amb més densitat amb 
neteges amb aigua a pressió a part dels equips de neteja viària i de buidada de papereres, 
s’ha ampliat (perquè això ja ho he comentat abans), el servei de neteja als parcs infantils i 
s’està fent un treball a nivell dels tècnics de l’Ajuntament de control de totes les dades i 
dels espais diari del que està realitzant l’empresa. El tècnic valora adequadament que 
aquest contracte es pugui ampliar. En el moment en què un tècnic et valora 
adequadament, ell ja ha fet un treball previ de control de tots aquests espais que es 
netegin diàriament. Bé, doncs és el que tenim. En tot cas en el moment en què vulgueu 
dades de com s’està portant tot el tema de la neteja viària, us passem totes les dades, i si 
teniu algun dubte, us ho facilitem.

Sr. Alcalde:
S’obriria el segon torn d’intervencions i, si no vaig equivocat, la primera paraula del segon 
torn és del Sr. Quim Llort de nou. Endavant.

Sr. Llort:
Sí. Moltes gràcies. Jo voldria deixar molt clar, sobretot al Sr. Ramon Sánchez, que jo no 
colo paraules ni converses estranyes, com dius. El text està copiat literal de l’última acta 
aprovada de la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori. Vull dir que no diguis coses 
que no són, perquè jo sempre em treballo les meves intervencions, em preparo la 
documentació i sempre intento ser respectuós, educat i dir coses que realment estan 
documentades. No m’invento res. O sigui que aquest joc que fas, li demano que no el torni 
a fer. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs el Sr. Josep Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Sí, gràcies, estava prenent notes. Bé, jo volia fer una intervenció curta amb tres idees molt 
clares. L’amic Ramon Sánchez està últimament molt crescudet, però tot i així té raó: amb 
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un altre govern probablement hi hauria coses que es farien diferents i probablement 
aquesta es faria diferent. I evidentment amb governs diferents passarien coses diferents. 
Probablement si Junts per Molins, amb les seves diferents formulacions polítiques, no fes 
20 anys que estigués al govern ja tindríem “peatonalitzat” el centre vila, cosa que fa anys 
que obstaculitzen, per exemple.
I a mi el que em fa una certa gràcia amb aquesta qüestió dels residus i de la neteja viària 
és que sempre porten el debat al terreny de la gestió. I jo discrepo profundament. El model 
de recollida de residus és una decisió política. És una decisió política! Deixin d’escudar-se 
darrere de l’Àrea Metropolitana i de no sé quin consultor i expliqui’ns d’una vegada quin és 
el seu model de recollida de residus. Expliqui’ns-el. Quin és el seu model? Perquè això 
se’ls ha preguntat i s’escuden sempre sota la redacció d’un plec, sota l’Àrea Metropolitana, 
sobre que si sí, sobre que si no, sobre que s’ha de ser molt curós. Ja estem d’acord en què 
s’ha de ser molt curós. Evidentment no els estem demanant que es disparin al peu, perquè 
si vostès es disparen al peu, ens disparem al peu tots. Però contestin-me, si us plau. Quin 
és el model de recollida de residus d’aquest govern municipal? Si aquest govern municipal 
pogués, a dia d’avui, prendre la decisió sense cap contracte vigent ni sense cap mena de 
lligam, quin és el model que voldrien per a Molins de Rei? A mi m’agradaria saber-ho, 
perquè fa temps que els ho demano i fa el mateix temps que no m’ho contesten.
I una última reflexió sobre la neteja viària. Jo sempre ho he dit, i, no ho sé, em sorprenc, a 
vegades em sento una mica sol en aquesta qüestió. Però personalment considero que 
gastem massa diners i massa recursos en netejar els carrers i que gastem massa poc 
recursos en fer entendre la gent que el que ha de passar és que no s’ha d’embrutar. És 
que és tan fàcil com això. Llavors, és que és sorprenent també a vegades perquè també 
infantilitzem els nostres veïns i veïnes abocant recursos infinits a recollir merda del carrer, 
amb perdó per l’afirmació, diguéssim. Però si no es tirés merda al carrer no caldria recollir-
la. I això és una cosa que es diu molt poques vegades i massa poques vegades la diem 
amb aquesta claredat. El contracte de recollida de residus i de neteja viària és el contracte 
en el qual ens gastem més diners de llarg al cap d’un any. I a mi em sembla trist, i ho he de 
dir així, que ens gastem tants diners recollint merda del carrer, amb el fàcil que seria que 
no la tiréssim. I perdó per l’expressió, però acabo amb aquest (diguéssim) to tan poc 
positiu.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. És el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Mira, d’aquesta darrera reflexió que ha fet el Josep, li he de dir que hi estic 
totalment d’acord. Crec que qualsevol persona que reflexioni dos segons sobre aquesta 
qüestió estaria totalment d’acord amb tu. Al final són diners públics que estan destinats a 
allò que ha dit ell i es podria evitar, o no, eh, com a mínim reforçar les campanyes, fins i tot 
altres tipus d’accions que es poden fer. Jo crec que seria una bona via també per atacar el 
problema. No ho sé, vàries coses, de totes les intervencions dels regidors de govern. 
Hauràs vist, Ramon, que jo no he volgut posar l’ombra de la sospita sobre aquest 
contracte. Ja ho vaig fer en el seu moment. Has estat tu qui ho has introduït. Certament 
sospitós. Perquè és el que ha dit el Josep: és el contracte més car que tenim com a 
Ajuntament. És un ajuntament ja amb un cert volum i, per tant, no és un contracte, no 
estem parlant de pocs diners. Estem parlant de molts diners i, per tant, no deixa de ser 
curiós com es va desenvolupar el procés, com pot ser que només es presenti una empresa 
o només acabi entregant la documentació una empresa, que a més no té cap experiència 
prèvia a Catalunya. Bé, al final precisament tot això ens fa pensar a tots i tenir al cap com 
funciona el tema de la recollida d’escombraries, no només a Molins de Rei, sinó en general 
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com funcionen aquest tipus de concessions. No és nou. Aquesta empresa, a més, ja venia 
(i ho vam avisar al seu moment) amb denúncies, amb incompliments contractuals greus, 
amb vagues de treballadors, allà a Cantàbria, a Santander, que és on estaven instal·lats 
principalment, i el que ens vam trobar aquí va ser més del mateix, més del mateix.
Que han millorat? Bé que hagin complert el contracte en algun moment. És que al final, 
tant la regidora Espinosa com el regidor Sánchez, estan parlant que ara mateix estan 
complint contracte. Bé, és el que han de fer. És que no els aplaudirem, perquè s’ho cobren 
també. Estem pagant perquè facin el que han de fer, que és complir el contracte actual. Si 
s’han fet millores, si s’han fet coses és, per una banda, perquè el contracte ho admetia, i 
per una altra banda perquè , a més, ho estem pagant, els increments de feines que puguin 
estar fent. Per tant, aquí ningú no regala res, i molt menys aquests tipus de concessions. 
No ens n’oblidem.
Per últim, totalment d’acord amb el Josep en el tema de l’Àrea Metropolitana. Sembla que 
ja ens costa fer coses per nosaltres mateixos i que sempre estem depenent d’altres 
administracions a l’hora de decidir sobre les nostres coses. No crec que l’Àrea 
Metropolitana pugui tenir més coneixement de com funciona Molins de Rei, de quins 
problemes té Molins de Rei en aquesta matèria del que podem tenir nosaltres mateixos, 
que portem anys fent seguiment dels contractes i analitzant les nostres pròpies 
problemàtiques. Jo crec que comparteixo plenament el seu argumentari de quin és el 
model que vol el govern i sobretot el govern, quan parlo del govern, parlo dels socis de 
govern, perquè m’ha semblat, m’ha donat la sensació, que el primer tinent d’alcalde 
s’estava desmarcant d’aquesta decisió quan ha dit que potser amb un altre govern, en què 
també hi eren ells amb altres socis, hagués estat d’una altra manera aquest contracte i 
probablement m’ha semblat (m’ha semblat, potser m’equivoco) potser estaven més d’acord 
en com s’estaven fent abans que en com s’estan fent ara mateix. Per tant, seria interessant 
saber si tots dos socis de govern tenen la mateixa idea al darrere o si realment aquest punt 
que tenim avui a aprovació ha suposat (bé, no un cisma, perquè evidentment no ens ho 
diran) però sí sembla que hi ha cert desacord. I això, doncs, mira, ens fa pensar que no 
estem tan sols com a oposició a l’hora de votar en contra d’aquest punt i que el Sr. 
Sánchez igual estaria desitjant fer-ho també. Però vaja ens mantenim en el nostre 
posicionament i creiem que de totes les pròrrogues que es poden exhaurir de totes les 
concessions o contractes que tenim en vigor no era precisament aquest contracte el millor 
candidat a fer-ho.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Com que fa una estona que l’he demanat, igual s’havia passat el torn. Jo per 
clarificar una mica la cosa, perquè algunes intervencions de l’equip de govern sembla que 
ens tracten... el Josep deia “infantilitzant-nos”, però una mica sí. Escolta’m, aquí ningú no 
nega la necessitat de recollir les escombraries i ningú no nega la necessitat de netejar els 
carrers. Evidentment és un servei que s’ha de continuar prestant. El que estem votant no 
és si s’ha de fer el servei o no, és si s’ha de fer amb aquesta empresa i amb aquest 
contracte. Vull dir, perquè quedi clara la cosa. No estem votant sobre si volem recollir o no 
volem recollir les escombraries; és si ho volem fer amb aquesta empresa i si ho volem fer 
amb aquest model. I això és el que votem. Òbviament, diguem, des d’un punt de vista més 
contractual o de procediment administratiu, hi ha una altra fórmula, que és la pròrroga 
forçosa, quan un ja té uns plecs preparats per donar continuïtat a aquest servei fins que 
surti una nova concessió. Vostès han utilitzat una altra cosa, que és la pròrroga voluntària, 
perquè consideren que quest servei l’estan prestant. 
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Nosaltres des de Molins en Comú no ho considerem així i , per tant, no els votarem a favor. 
Votarem en contra. La regidora Esther Espinosa parlava que... Bé, jo crec que he encertat 
plenament amb la meva primera intervenció quant a les justificacions de l’equip de govern. 
És evident que sempre argumentem que hi ha uns tècnics que estan fent, uns estudis que 
estan fent un altre organisme supramunicipal, i que ens farà una gestió personalitzada... Jo 
crec que la gestió personalitzada l’ha de fer l’Ajuntament de Molins de Rei, no l’AMB, 
perquè l’AMB el que pot fer és una valoració conjunta i donar una solució, diguem, no 
personalitzada sinó consensuada amb la resta de municipis que gestiona. I per tant, una 
mica, o anem amb un discurs o anem amb un altre, però si la volem personalitzada, fem-la 
nosaltres.
Evidentment que els tècnics fan la seva feina i el que aquí estem fent és una valoració 
política i potser no sempre ens hem d’escudar en els tècnics que informen o deixen 
d’informar, sinó políticament com comentava també el Josep Raventós quin model de 
recollida de residus i neteja viària tenim i evidentment reforçar que no és el més net el que 
més neteja sinó el que menys embruta. Per tant, doncs, recolzo absolutament aquesta 
afirmació que presentava el Josep Raventós. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, ara sí que té la paraula també el Sr. Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí, jo una miqueta... Absolutament d’acord amb una frase, una paraula que al final 
també ha dit el Josep Raventós i que no és la primera vegada que l’ha dita, i que per tant 
[Inintel·ligible, 39:48] si més no la va repetint i és veritat: si al final la gent no tirés la brossa 
al terra, doncs no caldria netejar tant. Això ho he dit des del primer dia i, per tant, això és 
una veritat com un temple, igual que netegem a les 6 del matí, a les 10 està brut i sembla 
que no haguem netejat. I això és la tristesa, també hi ha a vegades el que explicava el Sr. 
Llort possiblement jo no em referia a això. Al final netegem, però després a les 10 del matí 
està brut i sembla que no haguem fet res. Per tant, malgastem els diners per una sensació 
o una falsa sensació si la gent no tirés els papers al terra doncs possiblement no tindríem 
un poble que tinguessin aquesta sensació que està brut.
Però és cert que, en tot cas, la voluntat d’aquest govern és intentar mantenir el poble el 
més net possible, i per tant sempre hem intentat (i ho ha explicat molt bé la regidora) 
reforçar aquesta neteja als pobles amb aigua, neteja amb les màquines que toca per tal de 
mantenir aquesta imatge també d’amplitud en la seva vessant més àmplia que el poble ha 
d’estar net. I per tant això anem als barris a fer la feina que pertoca sempre. 
I també dir una cosa. A vegades quan es diu que no s’està prestant bé el servei, jo crec 
que també s’està qüestionant a vegades (perquè sembla que sigui així) doncs la feina dels 
treballadors de la casa. Vull dir, al final hi ha una persona com és el Josep Onrubia que 
sempre sempre sempre fa una feina excel·lent excel·lent cada dia de mirar-se tots els 
contenidors i de veure realment com està tot el poble. I això és una feina que cada dia 
passa un “parte” a l’empresa per veure realment què s’ha fet bé i què no s’ha fet bé. Una 
feina que jo crec que s’està fent molt bé de seguiment i tu, Josep, ho coneixes 
perfectament, perquè també el vas tenir i l’has elogiat més d’una vegada. Vull dir, jo crec 
que això també és de rebut dir-ho i, per tant, en aquest sentit crec que des de l’Ajuntament 
s’està fent tot el que ens toca fer de seguiment per tal que l’empresa compleixi. I creiem 
certament que l’empresa, doncs, hi ha algú que ha dit que sembla que ara compleixi. No. 
L’empresa ja fa mesos que compleix, ja fa mesos que compleix perquè hi estem a sobre. I 
l’empresa compleix perquè en definitiva hi ha una feina al darrere molt i molt important. I 
estic també d’acord amb el que ha dit la Sra. Aroca que també hauríem de fer més 
campanyes de sensibilització. Hi estic absolutament d’acord. I aquest és un dels objectius, 
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creguin-me, d’aquest Ajuntament perquè, si ha donat la sensació que hi havia discrepància 
en el model de gestió, ja els asseguro que de discrepància no n’hi haurà. Possiblement la 
discrepància estarà més en l’oposició que no pas en el govern. Perquè el govern això crec 
que ho té, doncs, molt assumit, però el que sí és cert és que precisament el que hem de fer 
és que, per prendre la millor decisió, és que hem de tenir dades, i hem de tenir dades dels 
diferents sistemes que podem tenir per acabar obtenint els percentatges que se’ns marca 
des de la Unió Europea. Per tant, aquests diferents propostes que poden haver-hi 
signifiquen també uns models de recollida que oscil·len en imports, i recordem (i en som 
coneixedors) que l’import del que tenim ara, que és de 1,3 milions, variarà molt, i variarà 
molt significativament, en base a quina decisió prenguem. I això crec que és responsabilitat 
de tots ser-ne conscients i, per tant, no malgastar diners. D’una part, hem de veure 
realment quina és la millor opció per (complint els percentatges que ens marquen des de la 
Unió Europea) fer que aquest cost sigui el més eficient possible i que no suposi un cost 
massa excessiu per a la ciutadania. I aquesta és la nostra feina i, per tant, això és el que 
hem d’acabar decidint en aquests propers moments per tal que quan acabi la pròrroga d’un 
any puguem tenir ja un nou contracte on es recullin aquestes diferents sensibilitats que ens 
permetin anar aconseguint els objectius de reciclatge que ens venen marcats per la Unió 
Europea.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Seria ja el torn de tancar definitivament el debat amb la regidora 
Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:
A veure, com us comentava abans, al final la decisió política evidentment que l’hem de 
prendre, però l’hem de prendre en base a unes dades, en tot un treball, que és el que 
s’està fent. L’Àrea Metropolitana i ENTORNa3 no ens estan dient, ens estan posant dades 
sobre la taula perquè nosaltres després decidim (evidentment, a nivell polític) quin és el 
model tenint en compte (ja us he dit) el tipus de recollida, el territori i el pressupost. 
L’increment de pressupost que comentava el Ramon, que pot suposar aquesta implantació 
d’aquest nou sistema. També us deia abans que el primer horitzó que ens plantegem és el 
2025, on les dades de recollida selectiva que ens marca la Unió Europea són del 55...

Sr. Alcalde:
Esther, t’has silenciat, eh?. Si us plau. Ara.

Sra. Espinosa:
Ara?

Sr. Alcalde:
Que  t’havies silenciat sense voler.

Sra. Espinosa:
Ah, val. Bé, us deia que el primer horitzó que ens plantegem és el 2025, perquè el 2020 ja 
estem per sobre del que se’ns marca. El 2025 les dades de recollida selectiva que ens 
estableix la Unió Europea són d’arribar al 55 %. A partir d’aquesta dada hem de tenir en 
compte i jo crec que no és només aquest govern, vull dir que ens hem de ... hem fet en 
general les coses des de fa anys molt bé amb el tema de la recollida de residus. Perquè en 
aquest moment Molins de Rei des del 2015 la quantitat de residus recollits selectivament 
ha millorat, i estàvem en un percentatge molt alt, però des del 2015 aquesta recollida de 
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residus selectius ha millorat passant d’una recollida el 2015 del 45,5 % al 52,2 % del 2019, 
que són les últimes dades, les darreres dades que tenim. 
Hem de tenir en compte també que en aquest mateix període, mentre que la generació de 
resta ha pujat a l’Àrea Metropolitana amb 3 kg per habitant/dia, a Molins de Rei ha baixat a 
32,8 kg/dia. Vull dir, que s’han generat molts menys residus per habitant i a la vegada hem 
augmentat la recollida en 55,5 kg/habitant. És evidentment que l’objectiu que cal assolir de 
recollida selectiva dels municipis dels residus municipals per l’any 2025 és del 55 % com 
he dit. El nivell conjunt en què es troba l’Àrea Metropolitana és del 36,9 el global, i a Molins 
de Rei estem en un 51,2, molt a prop de l’objectiu que ja està establint la Unió Europea per 
aquest any. Hem de destacar que dels 37 municipis de l’Àrea Metropolitana amb una 
població superior als 5.000 habitants, en el rànquing de recollida selectiva de les principals 
fraccions, estem situats en la cinquena posició, per sobre (abans comentaves Gerard) 
d’altres municipis que es veu que ho estaven fent millor, doncs estem per sobre de 
municipis del nostre entorn com Sant Feliu, que té un 28,5 %, de Sant Vicenç, que té un 
24, i de Sant Andreu de la Barca, que està en un 22 %. Sí que és evident que, quan parlem 
d’orgànica, que al final és la més important des d’un punt de vista ambiental, estem situats 
en catorzena posició. Doncs és evident que principalment amb el tema de l’orgànica hem 
de fer un esforç i el que plantegem és... Sabem que fins l’any que ve tenim aquest 
contracte, però si el que plantegem és que estem treballant per fer una campanya els 
mesos d’octubre i novembre, una forta campanya durant aquests mesos d’octubre i 
novembre, principalment pel que fa a la recollida de l’orgànica als comerços. Comerços, 
restauracions, perquè són aquests són els que determinen positivament o negativament 
les dades, perquè són els que produeixen el 40 % del total dels residus orgànics.
No només plantegem el tema; evidentment anem a una ampliació del contracte d’un any. 
Mentrestant estem treballant per tenir, per poder prendre la millor decisió política que 
puguem, però a la vegada estem treballant per fer campanyes molt importants fugint 
d’aquelles campanyes que només es basaven en el repartiment de quatre tríptics i 
d’informació. Serà una campanya molt important a nivell de comerços i, posteriorment, una 
campanya a nivell de domiciliària. Jo crec que això ens ha d’ajudar a fer un pas endavant i 
jo crec que després, amb el nou contracte, serà on, bé, serà l’aposta definitiva, sense tirar-
nos a la piscina. No podem prendre una decisió sense tenir dades i, evidentment, hem 
parlat amb algun agutzil, que el que deia era que el treball que s’havia fet prèviament 
encarregat per l’anterior govern ens n’anàvem quasi a triplicar el que era el cost de la 
recollida. Vull dir: hem d’analitzar-ho tot molt bé, una vegada tinguem totes les dades i 
aquesta cirurgia que comentava de totes les dades i de tot plegat podrem decidir 
políticament quina és la millor opció per a Molins de Rei a nivell de recollida 
d’escombraries. Però en tot cas el treball que s’ha realitzat fins ara ha estat molt bo. En 
aquests últims 5 anys ha sigut, s’ha augmentat aquesta recollida. Hem de seguir treballant 
amb aquest objectiu i, evidentment, el nostre objectiu polític és complir el que diu la Unió 
Europea el 2030, o al 2025 arribar al 55 %, però evidentment el 2030 és arribar a aquest 
60 % o superar-lo en ambdós casos. D’acord?

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Finalitzaríem aquí el debat del punt 4 de l’ordre del dia i passaríem 
a la seva aprovació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions
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PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 9

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3) i 9  vots en contra de ERC (3), MEC (1), C’s (1),  la CUP (3) i 
Molins Camina-Podem (1).

3.-  Renovació declaració àrea Mercat Habitatge tens al municipi de Molins de Rei.

DICTAMEN

Ates que la crisi econòmica i financera internacional i la progressiva reactivació econòmica 
dels darrers anys han produït: d’una banda, una disminució de la compra d’habitatges i, 
d’altra banda, un augment dels preus del lloguer i un augment de les demandes 
d’habitatges; proba d’això és que els preus dels habitatges de lloguer a Catalunya han 
suposat un increment d’un 30%.

Atès que aquest increment dels preus dels lloguers d’habitatges ha ocasionat, i continua 
ocasionant greus dificultats per a accedir als habitatges en règim d’arrendament, fet que 
s’ha vist molt perjudicat en els darrers mesos a conseqüència dels efectes econòmics i 
socials provocats per la pandèmia de la Covid-19.

Vista la situació de gran dificultat per accedir a un habitatge digne per una gran part de la 
població catalana, principalment per part dels sectors de la societat menys afavorits, va 
donar lloc a que el Parlament de Catalunya aprovés la Moció 84/XII, de 9 de maig de 2019, 
per la qual va instar el Govern a impulsar de manera urgent mesures legislatives, dins del 
marc del dret civil propi, amb la finalitat de permetre que Catalunya compti amb una 
legislació pròpia en matèria d’arrendament d’habitatges que doti les administracions 
catalanes d’instruments jurídics per limitar els increments del preu dels lloguers 
d’habitatges a les zones on existeixi una gran demanda d’habitatges en règim 
d’arrendament.

Tot això ha portat a l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 11/2020, de 
18 de setembre, que té per objecte aprovar mesures per a la contenció dels preus dels 
contractes d’arrendament d’habitatges a les zones on existeixi una major demanda, com a 
mesura coherent amb el dret de tots els ciutadans a tenir un habitatge digne, dret 
reconegut a l’article 33 de la Constitució Espanyola. A més, l’aprovació i entrada en vigor 
de la Llei 11/2020 suposa la modificació parcial d’altres lleis del Parlament de Catalunya, 
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concretament, de la Llei 18/2007; de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret d’habitatge.

La llei, en la seva disposició transitòria segona, declara àrees amb mercat d’habitatge tens, 
amb índex de referència de preus de lloguer, els habitatges que consten a l’annex, que són 
aquells en els quals la renda ha patit un increment del 20% en el període comprès entre els 
anys 2014 y 2019, i pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o tenen una població de 
més de 20.000 habitants.

El municipi de Molins de Rei està inclòs en aquest annex com a àrea de mercat d’habitatge 
tens.

Aquesta declaració de caràcter transitori té una vigència d’un any, a comptar des de 
l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, i deixarà de tenir efectes, a cadascun dels termes 
municipals afectats, si els òrgans competents formalitzen una nova declaració d’àrea amb 
mercat d’habitatge tens, relativa al corresponent municipi o, si transcorregut l’any, no s’ha 
formalitzat una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens en relació amb el 
corresponent municipi.

Essent les àrees amb mercat d’habitatge tens un dels conceptes que regula la Llei 
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i 
4/2016 relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Vist que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020 aplica 
només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de l’arrendatari i situats 
en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

L’article 3 de la Llei 11/2020 marca el procediment per a la declaració d’àrees amb mercat 
d’habitatge tens.

La competència per a declarar les àrees amb mercat d’habitatge tens dels municipis de 
l’àmbit metropolità correspon a l’Àrea Metropolitana, per iniciativa pròpia o a sol·licitud dels 
municipis que la integren, segons estipula l’article 3.2 de la Llei 11/2020.

En data 1 de juny de 2021, s’envia a l’AMB ofici de l’Alcalde manifestant l’interès de que el 
municipi de Molins de Rei renovi la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, 
formalitzant la petició en el proper Ple de la corporació.

La iniciativa per a efectuar la petició de declaració com a àrea amb mercat d’habitatge, 
correspon al ple municipal, en el qual es sol·licita i s’insta a l’àrea metropolitana que  
procedeixi a la declaració com àrea amb mercat d’habitatge tens el municipi de Molins de 
Rei.

Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa SiT, de 8 de juny de 2021, de la Cap de 
l’Oficina d’Habitatge.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 9 de juny 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.- INSTAR com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal 
de Molins de Rei als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis 
els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes.

SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la declaració 
com àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori municipal de Molins de Rei, en 
aplicació de la competència assignada per l’article 3.2 de la Llei 11/2020.

TERCER.- DESIGNAR a Vanessa Matas García, cap de l’Oficina d’Habitatge, com a 
interlocutor municipal als efectes de definir el contingut i durada de la declaració com a 
àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que l’Ajuntament de Molins de 
Rei haurà de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als efectes d’atenuar o capgirar 
la situació de mercat tens.

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i donar trasllat del 
mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem d’aquesta manera al punt 3 de l’ordre del dia “Renovació declaració àrea 
Mercat Habitatge tens el municipi de Molins de Rei” i fa l’exposició i la lectura el regidor 
d’Habitatge, el Sr. Pep Puiggari. Endavant.

Sr. Puiggari:
Presenta el punt 3.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Si no m’equivoco, ha demanat la paraula el Sr. Joaquim Llort.

Sr. Llort:
Sí, moltes gràcies. Nosaltres precisament vam presentar al ple de setembre la moció per la 
posada en marxa mesures urgents en matèria de contenció de rendes i de contractes 
d’arrendament de l’habitatge. Aquesta moció recollia la renovació periòdica de la 
declaració de l’àrea de Mercat Habitatge tens a Molins de Rei. A la nostra proposta s’hi van 
sumar, en el moment de presentar-la, els grups de Molins Camina - Podem i Molins en 
Comú. La moció va prosperar i els punts dels quals ara se’n demana l’aprovació són 
conseqüència directa dels acords aprovats llavors. 
Per Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei l’habitatge és el termòmetre que 
marca el nivell de benestar social que patim o gaudim, a part de ser una problemàtica 
humana que es repeteix massa sovint. Per això, seguirem amb la feina que estem fent des 
de l’inici de la legislatura per presentar propostes i buscar solucions que facilitin l’accés a 
l’habitatge per a tothom. Fruit d’aquest treball, al ple d’abril es va presentar la moció de 
suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret de l’habitatge digne a la vila. Una 
moció conjunta de tots els grups de l’oposició menys el de Ciudadanos, on es proposaven 
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noves accions i iniciatives en favor al dret a l’habitatge. Esperem del govern que contempli 
les mesures que proposàvem i convoqui un debat per veure què es pot aprofitar de la feina 
de tots. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Sí, ara sí, la Sra. Aroca. 
Endavant.

Sra. Aroca:
Sí, gràcies, Xavi. Bé, jo crec que és un punt que cal valorar molt positivament al ple d’avui. 
Com bé ha dit el Quim ja s’ha demanat en diverses ocasions i creiem que és important 
trobar-nos en aquest grup i tot el que pot comportar en el futur de cara a poder 
desenvolupar polítiques d’habitatge. Ara queda el més difícil, que és desenvolupar les 
polítiques d’habitatge, i per tant des d’aquí encoratjo el govern i el regidor que no decaigui 
aquest ànim i que ens posem les piles per poder posar en valor precisament el que estem 
aprovant en aquest moment.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies, Sra. Aroca. Ara que sí que em sembla que no hi ha cap paraula 
demanada més. Per tant, si el regidor d’Habitatge volgués tancar el primer torn 
d’intervencions. Endavant.

Sr. Puiggari:
Sí, molt ràpidament. Simplement agrair. Al final jo crec que al ple de Molins tenim 
divergències en moltes coses; crec que en matèria d’habitatge tots tenim bastant clar o 
anem en forma conjunta de caminar amb matisos i comes diferents, però no grans 
diferències. 
Com bé deia l’Anna, al final el que hem de fer és executar-ho. Al final aprofito aquesta 
aprovació d’avui per fer una mica de publicitat del fet que tots els contractes de lloguer que 
es firmin actualment han estat d’indexats en aquesta Llei d’11/2020, que tenen un preu 
d’índex de referència al Departament d’Habitatge a l’Agència Catalana d’Habitatge, que es 
pot consultar. Com a exemple, he fet la consulta aquesta tarda. Un habitatge al centre de 
la vila , de 100 m2, en un bon estat, en una finca sense ascensor, però amb pàrquing i no 
moblat, el seu índex de referència seria 8,78 € el metre quadrat. És a dir, a 100 metres 
quadrats l’índex de referència que hauria d’estar, o seria un preu correcte segons aquest 
índex, seria 878 € de lloguer. Si estigués per sobre, la mitjana es podria indexar cap a la 
baixa. Això és una consulta que es pot fer, que és pública, i que és molt fàcil de fer. Aquest 
índex està indexat a moltes, a diverses característiques: el manteniment de l’habitatge, 
com he dit, la conservació, l’any de construcció, si té ascensor la finca, pàrquing o està 
moblat, però també la planta de l’edifici o el nivell d’eficiència energètica que té. D’acord? 
Que ho sapiguem, que en el nostre dia a dia sempre tenim gent al voltant que lloga pisos o 
que és una pràctica (tot i que és un mercat complicat el de Molins de Rei), es van fent 
contractes nous, i per llei, tenim aquesta garantia i amb l’aprovació d’avui podem seguir 
mantenint aquest índex de referència i no superar-lo. Gràcies a tots.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si no hi ha demanada cap paraula més, no hi hauria segon torn 
d’intervencions i passaríem a la votació.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

4.- Aprovar les Bases reguladores específiques de subvencions a empreses per a la 
contractació de persones aturades de Molins de Rei.

DICTAMEN

Atès que des del Departament d’Empresa s’han elaborat les bases reguladores 
específiques de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de 
Molins de Rei (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 
(5200.433101.47004) Subvencions a empreses per la contractació d’aturats 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 la Cap del Negociat d’Empresa de data 11 de juny 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 de juny de 2021 per la Cap del Negociat d’Empresa, 
informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per l’assessora jurídica el 
dia 14 de juny de 2021 i amb l’informe econòmic favorable emès per l’interventor accidental 
el dia 16 de juny 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 subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de 
Molins de Rei.

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).
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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.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al punt quatre de l’ordre del dia, canviant de comissió, anant ara la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, que diu així el 
punt: “Aprovar les bases reguladores específiques de subvencions a empreses per a la 
contractació de persones aturades de Molins de Rei”. Entra per a l’exposició d’aquest punt 
el regidor d’Empresa, el Sr. Jordi Pradell. Endavant.

Sr. Pradell:
Sí, hola, bona tarda a tots. El nostre condol a la companya Núria Garriga i tot seguit passo 
a explicar de forma general en què consisteixen aquestes bases.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs començaríem amb el torn d’intervencions. A hores d’ara no hi ha cap 
paraula demanada. Sí, Sra. Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
Bona tarda. Se’m sent bé? 

Sr. Alcalde (i altres veus):
Sí.

Sra. Juarros:
Bé, hem vist com d’una manera o d’una altra les administracions feien esforços per mirar 
de pal·liar la crisi econòmica i social que afecta encara més durament aquella gent que 
s’ha quedat sense feina. També sabem que no tots els col·lectius tenen els mateixos 
entrebancs per trobar feina, i que els joves, per exemple, som dels que ho tenim més 
difícil. En aquestes bases veiem un intent de promoure l’ocupació ajudant també les petites 
i mitjanes empreses, cosa que ens sembla bé. I entenem el fet d’excloure dels ajuts 
aquelles empreses que han fet un ERO, i premiar les sí que han fet un esforç per 
conservar el seu capital humà, que al final creiem que és l’actiu més important de 
qualsevol empresa. Així, doncs, esperem que aquesta mesura serveixi per incentivar 
l’ocupació i té el nostre vot a favor per tirar-la endavant.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula també el Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Aquí nosaltres també votarem a favor, tot i que nosaltres tenim un seguit de 
suggeriments per fer respecte de quin seguiment podríem fer un cop passats aquests sis 
mesos o aquest any de contractació. És quina capacitat té l’Ajuntament per fer-ne el 
seguiment d’aquestes persones contractades; en quina situació es queden. Perquè no 
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només sigui donar diners a les empreses, sinó que realment aquestes contractacions 
després generin un lloc de treball estable i continu en el temps. Jo crec aquí hauríem 
també de treballar en aquesta part i sobretot posteriorment no sé si ajudar aquelles 
empreses que realment generen un lloc de treball i conserven el lloc de treball a les 
següents, donar-los altres oportunitats. 
L’altre tema que hauríem de treballar és el tema del criteri d’atorgació. Em sembla que, si 
no vaig errat, és per data de registre de la sol·licitud. Això ja s’ha vist en altres subvencions 
que genera alguns tipus de problemes, perquè el que és més ràpid s’ho emporta i el que 
arriba al final no hi té dret i no hi té accés. I per tant, doncs, en altres subvencions que han 
fet altres administracions també diem que s’ha notat que potser no és el millor criteri. No sé 
si en podríem fer un altre, no sé si podríem buscar una altra manera, com sí hem fet amb 
altres subvencions, de repartir en funció de les sol·licituds que entren, no el “first in, first 
out”, que seria una mica aquest tipus de cua.
Dit això, doncs, ja he avançat que votarem a favor. Per tant, gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha més paraules. No sé si volgués tancar aquest torn d’intervencions 
el regidor ponent.

Sr. Pradell:
Sí. Bé, donar-li les gràcies a la Laia, que també ho havíem tractat abans i havíem resolt 
alguns dubtes que tenia, i al regidor Corredera, avançar-li o donar-li unes dades que potser 
no tenia i és que tenim una taxa d’èxit a les sis convocatòries prèvies a aquesta d’un 64 % 
de persones que després continuen a la mateixa empresa. O sigui, ens basem una 
miqueta en la mateixa experiència. O sigui, el seguiment es ve fent ja des de les primeres 
convocatòries. Quant a la forma d’accedir a la subvenció, fer-ho per repartiment i que no 
sigui per torn d’entrada això ens alenteix moltíssim el fet de poder posar les mesures tant a 
l’abast de l’empresa com de la persona empleada. Llavors, el que aquí sí que ens queda 
també és que, si els recursos que hem posat en una convocatòria són insuficients, ara 
tenim l’eina de poder generar noves convocatòries. O sigui, avui el que estem fent és 
únicament aprovar les bases. O sigui, si nosaltres, o sigui el govern, és molt sensible a 
aquestes situacions, si se’ns esgoten els diners i tenim diners i tenim recursos, sens dubte 
hi posarem més recursos i farem més convocatòries. Espero haver-te respost i agrair-li 
també el seu vot a favor.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Si els sembla, passarem a la votació d’aquest punt.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

5- Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia 
per l’alliberament LGTBI

DICTAMEN

APROVAR L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 28 DE 
JUNY DE 2021, DIA PER L’ALLIBERAMENT LGBTI 

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
ens han fet arribar aquesta declaració institucional, consensuada amb el Consell Nacional 
LGTBI, amb motiu del Dia per l’alliberament LGBTI, 28 de juny de 2021, que es transcriu 
íntegrament a continuació:

Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia per l’alliberament LGBTI

El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual 
en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 
1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou 
per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer 
el moviment d’alliberament LGTBI. 

Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a 
recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha permès seguir 
observant quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més 
proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de 
les persones LGTBI no s’han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s’han 
detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt 
joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el 
retorn a una certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques 
violentes que estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació. 

Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb 
l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, 
que des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació, assessorament, recolzament 
de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les polítiques 
públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una gran 
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ciutat o en el poble més petit. I també el compromís de Mossos d’Esquadra i policies locals 
en la lluita contra la LGBTIfòbia. 

D’altra banda, la recent aprovació de la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat de tracte i 
no discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una protecció integral i per via 
administrativa contra la LGBTIfòbia i contra qualsevol mena de discriminació, i preveu el 
desplegament d’un nou reglament sancionador. 

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu 
LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les 
persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre 
municipi i comarca, i demanem a tota la ciutadania que s’impliqui en la defensa dels drets i 
llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets 
de tothom, com a Drets Humans que són.

I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGBTI fa 
públiques en el seu manifest: 

El rebuig a la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el registre de 
les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que des de Catalunya 
es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles persones 
LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una 
regularització de la seva situació legal.

Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la realitat 
LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, 
respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis 
administratius de caràcter sexista i/o binarista.

Continuar treballant en la igualtat d’oportunitats laborals pel col·lectiu LGTBI, realitzant 
campanyes de formació al sector empresarial per a evitar la discriminació que pateix el 
col·lectiu en aquest àmbit. 

En el camp de la salut cal garantir el dret  a la reproducció assistida a dones lesbianes i als 
homes trans* i  la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
Continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*, 
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els 
processos de transició arreu.
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la resta 
de ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les persones 
grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així 
com la formació de les persones que treballin amb persones grans i dependents.

Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i 
està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis de suport al 
col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l’administració de 
proximitat.

Continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint els 
seus articles en accions, protocols i Plans de polítiques públiques d’una manera integral on 
totes les administracions i la societat civil i trobin els espais en comú per fer-ho possible.
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Per part de l’ajuntament de Molins de Rei assumim el compromís de visibilitzar el 28 de 
juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i 
estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull, i participar en la campanya 
“Fem els cims dels Drets LGBTI”, penjant la bandera de l’Arc de Sant Martí, i donant a 
conèixer a la ciutadania les accions fetes durant els darrers 12 mesos, amb la fita d’assolir 
els més alts nivell –o cims- dels drets LGBTI. 

I a aquests efectes, aprovem aquesta declaració en data 30  de juny de 2021

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

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, 
Dia per l’alliberament LGBTI.

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

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i família de la 
Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passem de comissió i passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les 
Persones. En primer lloc, el punt cinquè de l’ordre del dia: “Aprovar l’adhesió a la 
Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia per l’alliberament LGTBI”. 
Faria l’exposició d’aquesta moció la regidora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Hola, bon vespre a tothom. També des d’aquí donar-li una abraçada ben forta a la Núria i a 
la seva família.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obrim el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot voldria disculpar-me perquè m’he incorporat 
més tard. En segon lloc, gràcies en tot cas per les mostres de condol que ens feu arribar 
cap a la Núria i evidentment les hi farem arribar tant bon punt la veiem. I centrant-nos ara 
en el punt que tractem ara de l’adhesió, evidentment nosaltres hi votarem a favor. Estem 
d’acord amb qualsevol iniciativa que promogui la llei del col·lectiu LGTBI, per tant res a dir. 
Però sí que ens agradaria, en tot cas, afegir un apunt que ja hem comentat altres vegades. 
Ens estem adherint a un text que es va llegir fa dos dies; aleshores, potser valdria la pena 
que realment amb una certa previsió de temps poguéssim llegir aquestes adhesions i 
aprovar-les abans que realment siguin públiques, i per tant que tingui tot plegat potser un 
cert to més coherent. Llevat d’això, amb la resta completament d’acord.
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Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. No hi ha, no veig més paraules demanades. Doncs, regidora ponent, Sra. 
Jessica Revestido, si volgués afegir alguna cosa o si passem a la seva pròpia votació.

Sra. Revestido:
Sí, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat, bé a les persones, als grups que 
han participat en arribar a aquest manifest consensuat, tot i no arribar per tres dies a 
temps. Aquest manifest ens el van fer arribar des del Consell Nacional LGTBI al 
Departament, el vam enviar als membres de la Comissió Informativa per poder treballar-ho 
i que arribés el més consensuat possible ja no només a la lectura sinó també a aquest ple. 
I bé treballarem perquè el proper manifest del 28 de juny i dels que vinguin siguin, es 
puguin aprovar abans, al ple, abans que sigui la Diada. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passem a la votació per tant.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

6- Aprovar l’adhesió a la Moció municipal per a l’accés universal a les vacunes 
contra la COVID-19

DICTAMEN

Des de Amnistia Internacional, han fet arribar a tots els Grups Municipal de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, una proposta de moció per a l’accés universal a les vacunes contra la 
Covid-19.

El text de la moció és la següent:
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MOCIÓ MUNICIPAL PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES CONTRA LA 
COVID-19

Ens trobem enmig de l’emergència de salut pública més greu de la història recent. Ja s’han 
perdut més de 2,6 milions de vides a tot el món. L’economia mundial pot perdre bilions de 
dòlars si la taxa d’immunització no augmenta ràpidament a tot el món. Els sistemes 
nacionals de salut són a prop del col·lapse, economies senceres estan doblegades i el 
mitjà de vida de milions de persones està en joc.

Les noves variants de la COVID-19 demostren que no vencerem el virus fins que no el 
derrotem arreu. Un any després queda clar que hem d’augmentar de manera urgent i 
exponencial la fabricació i la disponibilitat de vacunes i garantir-ne el repartiment equitatiu 
a escala mundial, cosa que requereix compartir de forma àmplia el coneixement, les 
dades, els recursos i la propietat intel·lectual, especialment amb els països d’ingressos 
baixos i mitjans.

Donem la benvinguda a l’anunci de l’Administració dels Estats Units d’Amèrica de suport a 
la liberalització de les patents i considerem que ara toca a la Unió Europea seguir les 
seves passes. El Govern d’Espanya ha fet interessants anuncis en la mateixa direcció, 
però cal que adopti mesures concretes. 

En aquest sentit s’ha manifestat el director general de l’Organització Mundial de la Salut, 
de més de 100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la societat civil i de 
sindicats, i ens hi unim per instar la Comissió Europea i els estats membres de la UE que 
debatin al més alt nivell, i donin suport a l’exempció temporal i puntual de determinades 
obligacions recollides als Acords sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual 
relacionats amb el comerç (ADPIC). L’exempció proposada per Sud-àfrica i l’Índia facilitaria 
la possibilitat de compartir la propietat intel·lectual i el coneixement. Amb aquesta iniciativa 
s’evitarien els monopolis generats per la propietat intel·lectual i s’eliminaria la inseguretat 
jurídica, oferiria la llibertat d’operar i permetria una col·laboració que augmenti i acceleri la 
disponibilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat de les vacunes contra la  COVID-19 a escala 
mundial.

Les nostres societats ja han pagat un preu alt en vides i en retrocés econòmic a causa de 
la pandèmia, i això no fa més que créixer cada dia. A més, hi ha grans quantitats de diners 
públics darrere de la innovació a les tecnologies per a la COVID-19. Hi ha l’interès de tots i 
totes de treballar conjuntament per assegurar que la vacunació arribi el més de pressa 
possible a tota la població i a tot el món i per això és urgent cooperar i eliminar tots els 
obstacles que ho impedeixen.

Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern d’Espanya i de la Generalitat de 
Catalunya a:

1.Cooperar a escala mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir 
que les vacunes es desenvolupen i es fabriquen en quantitat suficient i que es 
distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món. Això abasta prestar 
assistència tècnica i econòmica a altres estats, col·laborar en mecanismes 
establerts per l’OMS per compartir ciència i recursos COVID-19, com ara 
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l’accelerador de l’accés a les eines contra la COVID-19 (ACT-A) i el seu pilar per al 
repartiment equitatiu de vacunes entre països (COVAX).

2.Assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedeixen cap país garantir el 
dret a la salut. Això inclou acordar una exempció temporal i puntual de determinats 
aspectes de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual 
relacionats amb el comerç (ADPIC) per a la producció de productes sanitaris contra 
la COVID-19.

3.Comunicar aquest acord municipal a Presidència del Govern d’Espanya, 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al 
Departament  de Salut i a les entitats promotores de la iniciativa Amnistia 
Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges sense Fronteres 
i Oxfam Intermón.

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

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’adhesió a la moció municipal per a l’accés universal a les vacunes 
contra la covid-19

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

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència del Govern d’Espanya, al Departament 
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Departament  de Salut i a les 
entitats promotores de la iniciativa Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, 
Metges del Món, Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 6 de l’ordre del dia, que és “Aprovar d’adhesió a la Moció municipal per 
a l’accés universal a les vacunes contra la COVID-19”. És una moció, com saben, 
proposada a partir d’una entitat del municipi. En aquest cas, els informo que l’entitat ha 
verbalitzat la voluntat de, després del debat, poder intervenir i, per tant, si els sembla bé 
faria la presentació de la moció evidentment la regidora de Cooperació, la mateixa Jessica 
Revestido, faríem el debat i la votació i després per tant donaria pas a la Pilar Goula, que 
intervingués en nom d’Amnistia Internacional, per explicar i per fer una intervenció després 
de la moció com si d’una sala de plens física es tractés. D’acord? Moltes gràcies. 
Endavant, Sra. Revestido.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Perdoneu, perquè pensava.... Diria que la primera paraula és la del Sr. 
Marc Vives. No ho tinc clar, per això. Sí? Si em poden ajudar... Val, jo... Si em permeten, 
per facilitar-ho, si al xat es diu en quin moment obrim un torn o no perquè a vegades em 
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quedo que no sé si la paraula ve d’un torn o d’un altre. Si no em diuen el contrari, Sr. Marc 
Vives, diria que vostè és el primer en parlar ara. Endavant.

Sr. Vives:
Molt bé, gràcies. Bé, bona tarda a tots i totes. Primer de tot traslladar també el meu condol 
cap a la Núria i a la seva família, també com a bon amic d’una familiar seva del Lluís. I 
també donar les gràcies a Amnistia Internacional per presentar, per portar a ple aquesta 
moció. Des de la CUP votarem a favor, com no pot ser d’altra manera, però tenint en 
compte que interpel·la aquesta moció a l’Estat espanyol i també a la Generalitat de 
Catalunya i aquests partits que governen possiblement hi votaran a favor volíem deixar clar 
alguns aspectes. Avui aprovarem, segurament, aquesta moció que insta el govern 
espanyol i la Generalitat de Catalunya a cooperar internacionalment perquè la vacuna es 
distribueixi de manera equitativa arreu del món, i no es produeixen encara més 
discriminacions per raons de país d’origen. Com a CUP demanem, per tant, que siguin 
conseqüents amb el que avui aprovarem i que des de la Generalitat, i sobretot des de 
l’Estat espanyol, i les institucions les quals governen s’apliquin polítiques que permetin 
avançar en aquest terreny. 
Nosaltres veiem dues clares polítiques que desencallarien, al nostre entendre, aquest 
problema. Per una banda, l’alliberament de la patent. Exigim que la producció i la 
distribució de la vacuna deixi d’estar regida per criteris mercantilistes. Estem parlant d’una 
qüestió de salut pública a escala global. I no podem permetre que els governs i dirigents 
segueixin fent el joc a les grans farmacèutiques i n’augmentin el capital de manera 
desmesurada sense proposar cap alternativa. En aquesta línia, una segona política 
essencial per democratitzar el sector sanitari, i en especial el farmacèutic, és la creació 
d’una farmacèutica pública. La preocupació exclusiva de les farmacèutiques són els seus 
beneficis i no la salut de la població. El millor mecanisme que tenim actualment perquè no 
s’anteposi el lucre a la vida no només amb un tema tan cabdal com és la vacuna contra la 
COVID-19 és precisament poder-nos dotar d’una empresa farmacèutica pública. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, no hi ha cap paraula més demanada? Doncs si no hi ha cap paraula més 
demanada, Sra. Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Res, jo donaria les gràcies a tothom. Entenc que aprovarem aquesta moció i donaríem pas 
com si és possible a la companya Pilar Goula.
[Inintel·ligible, 1:24:52]
Perfecte, doncs que ella com si diguéssim acabi el punt. Gràcies, Alcalde.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs passarem a la votació d’aquest punt.
VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

7- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia mundial de les persones refugiades

DICTAMEN

Atès que Molins de Rei ha estat des de sempre una vila  acollidora en matèria de persones 
migrades i refugiades on històricament s’està treballant per millorar les condicions de vida 
d’aquest col·lectiu, des de la Regidoria de Convivència, Ciutadania i Voluntariat, 
conjuntament amb la Regidoria de Cooperació forma part del grup tècnic de treball del grup  
Món Refugi del Fons Català de Cooperació per treballar en matèria d’Asil i estrangeria.

Atès que Molins de Rei, a través del Fons Català de Cooperació forma part del projecte 
Ciutats defensores de drets humans, un projecte on es treballa i es sensibilitza en accions 
relacionades amb persones sol·licitants d’Asil i/o Refugi.

Atès que Molins de Rei és Ciutat acollidora tan a nivell institucional i  és acollidora de 
diversos espais on resideixen persones sol·licitants d’Asil ( Can Santoi, pisos tutelats).

Atès que Molins de Rei forma part de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau on una 
de les seves finalitats és treballar per la pau i les injustícies locals i internacionals en 
matèria de Drets Humans.

Atès que Molins de Rei forma part dels municipis que treballa en valors i drets humans per 
a la ciutadania global en diverses accions i activitats vinculades en la Ciutadania Global.

Atès que durant anys Molins de Rei commemora la diada, el 20 de juny, de les persones 
refugiades amb diverses accions com:  xerrades, exposicions, tallers art....

Atès que el text del manifest proposat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
és el següent:

Declaració- Manifest del FCCD per al dia mundial de les persones refugiades

Des de l’any 2015 el municipalisme català s’ha mobilitzat de manera continuada a favor de 
l'acollida, del dret d'asil i la defensa de vies d'accés legals i segures per les persones que 
es veuen forçades a migrar i cerquen refugi. D’acord amb aquest compromís, coincidint 
amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones Refugiades el 20 de juny, des 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament volem mostrar la nostra preocupació 
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davant la vulneració creixent del dret a la protecció internacional, el refugi i l’asil al que 
estem assistint.

Amb l’esclat de la pandèmia s’ha agreujat la situació en la que viuen les persones que 
cerquen refugi, i ha intensificat i legitimat els mecanismes més repressius del control de 
fronteres. Les poblacions desplaçades, incloses les persones refugiades, sol·licitants d’asil 
i desplaçades internes han esdevingut especialment vulnerables als impactes negatius de 
la COVID-19 i han estat víctimes directes de les mesures governamentals de control de la 
mobilitat. 

La Covid-19 ha servit de pretext a la UE per reforçar el control fronterer incomplint les 
seves responsabilitats amb la legislació sobre refugi i asil, un fet que ha suposat un 
dràstic increment de les vulneracions dels drets de les persones que han intentat creuar-
les

El 2020 ha esdevingut el més tràgic de les darreres dècades en les rutes migratòries. Les 
rutes mediterrània central i occidental han vist disminuir la seva afluència degut al la 
limitació de la mobilitat i el tancament de fronteres terrestres, un fet que ha comportat la 
reactivació de la ruta canària, convertint-se alhora en la més mortífera. Les dades 
indiquen que un de cada vint persones migrants no arriba a trepitjar terra ferma. Les morts 
a la Mediterrània han augmentat dia rere dia, restant invisibilitzades la major part del 
temps. S’estima que al llarg de l’any van morir 2.100 persones ofegades intentant arribar 
a territori espanyol, un 143% més que el 2019. Segons l’organització “Caminando 
Fronteras” el 85% d’aquestes morts es van produir viatjant en direcció a les Illes Canàries, 
segons els naufragis registrats.

Així mateix, les persones que van poder arribar a l’arxipèlag per via marítima han vist 
agreujada la seva ja precària situació per la inexistència de condicions d’acollida digna. Ni 
les instal·lacions utilitzades a l’arribada eren adequades per atendre-les, ni es 
comptava amb el personal suficient per informar sobre els seus drets. Per altra banda, es 
van trametre ordres de devolució sense una assistència jurídica adequada per demanar 
asil, posant en risc les seves vides al retornar-les als països de trànsit o de destí dels que 
van fugir. I finalment, les que s’han pogut quedar no han tingut opció de traslladar-se a la 
península, una situació d’estancament que ja estan patint les persones demandants de 
refugi a les illes gregues, que han esdevingut veritables illes “presons” que dificulten la 
petició d’acollida al continent. 
La dinàmica de la gestió d'aquesta crisi d’acollida està marcada per la passivitat, la manca 
de voluntat política i l'incompliment dels compromisos d'acollida de la Unió Europea. La 
crisi necessita una resposta compartida i no confinant persones a les portes del continent.
L’emergència és una realitat que no s’atura i el municipalisme català ha de tenir un paper 
rellevant responent a la crisi d’acollida amb responsabilitat i solidaritat. La campanya 
#MónLocalRefugi del Fons Català iniciada el 2015, segueix activa, perquè continua sent 
necessari pal·liar el patiment humà en les rutes de fugida i als països de primera acollida. 

Davant d’aquesta situació, des del Fons Català s’ha continuat donant suport a les 
organitzacions i entitats que salven vides i defensen refugiats a la ruta oriental i a les illes 
gregues, i s’ha obert una línia de treball a la frontera sud per treballar amb institucions i 
entitats de la societat civil a Melilla, a Gran Canària i a Tenerife per tal d’identificar les 
necessitats de suport legal i poder obrir un projecte que ajudi a donar protecció i 
assistència jurídica a les persones en trànsit que arriben al territori espanyol i es troben 
desemparades. 
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Per aquesta mateixa raó creiem imprescindible reforçar la sensibilització a Catalunya 
mitjançant la campanya #DefensaLaCooperació que ha endegat enguany el Fons Català 
per visibilitzar la tasca del municipalisme solidari amb el dret al refugi i garantir que els 
pressupostos municipals mantinguin i reforcin el seu compromís solidari amb la 
cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional per donar resposta a la crisi 
d’acollida.

Des del Fons Català ens comprometem a seguir treballant per revertir la situació 
inhumana en què es troben milers de persones arreu que es veuen forçades a migrar, i 
per garantir vies segures i dignitat. Perquè creiem en una Europa que es basi en la 
solidaritat.

Barcelona, 20 de juny de 2021. 

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

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració- Manifest del FCCD per al dia mundial de les 
persones refugiades. 

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

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut 
Català Internacional per la Pau. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que donaria... Si em permeten, mentre es connecta, dono pas a la Sra. Pilar Goula.
Com veuen, s’està intentant connectar.
Sembla que tindria algun problema. No sé si ens escolta. Regidora, si es pogués posar en 
contacte amb ella per veure si és que realment hagués de tornar a sortir i tornar a entrar.
[Música i veus]
Hauríem d’anar avançant.
[Música]
Mirem si llavors al torn d’intervencions es pot incorporar o no. Passaríem ara a un altre 
aspecte que afecta la regidora Jessica Revestido [Inintel·ligible, 1:29:50] que seria 
“Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia Mundial de les Persones Refugiades”. Endavant, 
Sra. Revestido.

Sra. Revestido:
Sí, disculpeu l’enrenou. Ara intentaré localitzar-la.
Presentem ara el punt 7 d’“Aprovació a l’adhesió a la Declaració del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades”. En aquest cas, abans que m’ho digui la companya Marta Espona, 
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va ser el dia 20 de juny, però no hem fet cap acte de declaració. A nosaltres ens va arribar 
un text des del Fons Català de Cooperació, del qual ja sabeu que formem part.
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. En primer lloc, la Sra. Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies, Alcalde. Abans de tot, sí que és veritat que m’agradaria enviar una forta abraçada 
a la Núria i a la seva família, i passo a presentar la nostra exposició. La CUP votarem a 
favor de l’adhesió a aquesta Declaració, però abans ens agradaria dir algunes coses. 
Després de llegir la Declaració, trobem a faltar que es faci referència a algunes qüestions. 
És molt insuficient pel que fa a l’assenyalament dels totalment o parcialment responsables 
a nivell polític que dites problemàtiques persisteixen o directament que apareguin; en 
aquest cas, el Manifest, l’Estat espanyol, els estats membres de la Unió Europea, la pròpia 
Unió Europea... La legitimació i la intensificació repressió fronterera, la manca 
d’instal·lacions i recursos per garantir una acollida digna, i més en temps de pandèmia  no 
es donen per art de màgia, sinó que són el fruit de les accions polítiques preses per 
persones i organismes clarament identificables. La cooperació és important, però igual 
d’important és la denúncia d’aquells i d’aquelles que, tenint el poder polític a les seves 
mans, miren cap a una altra banda quan es tracta de persones refugiades. També cal 
recordar que el “gobierno más progresista de la historia” ha augmentat els recursos en el 
sector armamentista. Per què no s’han destinat més recursos a garantir l’acollida digna de 
què parlàvem en lloc de destinar-los a d’altres partides? I, per últim, sí que també no 
voldríem acabar la nostra intervenció sense lamentar que aquest govern municipal ha 
retallat en la partida de la cooperació i solidaritat en els pressupostos del 2021. És cert, 
que ha mantingut el mateix pressupost en les aportacions i subvencions a projectes 
presentat per la ONG, però quan mires la partida d’educació, sensibilització i participació la 
retallada és considerable. I no hem d’oblidar que l’educació i la sensibilització de la 
població és un eix fonamental a l’hora de garantir una concentració social efectiva sobre la 
realitat vital de les persones migrades, tant si se les considera jurídicament refugiades o 
no. Una conscienciació social, que, entre altres factors, juga un paper clau a l’hora 
d’assegurar una bona integració d’aquestes persones a les nostres comunitats i una 
coexistència harmoniosa i pacífica en el si de les mateixes. Merci.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la Sra. Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Amb el vostre permís us llegiré la intervenció que hauria de fer la regidora Núria 
Garriga, però que per raons òbvies no ha pogut ser aquí.
Des de l’any 2015, la societat catalana i els governs locals s’han manifestat de manera 
continuada a favor de l’acollida, del dret d’asil i la defensa de vies d’accés legals i segures 
per a les persones forçades a migrar i que cerquen refugi. D’acord amb aquest compromís, 
mostrem la nostra preocupació davant la vulneració creixent del dret a la protecció 
internacional, al refugi i a l’asil a què estem assistint. Amb l’esclat de la pandèmia, la 
situació de les persones que cerquen refugi s’ha agreujat i la COVID-19 ha estat utilitzada 
com un pretext per dificultar encara més la seva mobilitat i reforçar el control fronterer, de 
manera que s’incompleixen les responsabilitats amb la legislació sobre refugi i asil, un fet 
que ha suposat un dràstic increment de les vulneracions dels drets de les persones que es 
veuen forçades a migrar. Durant el darrer any, la ruta canària s’ha convertit en la més 
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mortífera i el govern de l’Estat espanyol no ha sabut donar la resposta adequada per la 
inexistència de condicions d’acollida digna, per l’activació d’ordres de devolució sense 
assistència jurídica i per la negativa a traslladar les persones acollides a la Península, fets 
que han convertit les Canàries en illes-presons per als refugiats tal com passa a Grècia. 
Vista aquesta situació, el municipalisme català creu que la resposta a la crisi d’acollida no 
ha de passar per confinar persones a les portes del continent, sinó per la coresponsabilitat 
i solidaritat. Per això donem suport a la Declaració del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament sobre el Dia Internacional de les Persones Refugiades i a la campanya 
“Món Local Refugi” que duu a terme el Fons Català per pal·liar el patiment humà a les 
rutes de fugida i als països de primera acollida. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada; per tant, Sra. Jessica Revestido, si 
volgués tancar el primer torn.
Sra. Revestido:
Sí, jo voldria donar les gràcies a les intervencions. Recordar que el motiu de la retallada en 
algunes partides en aquest pressupost és pel fet de no poder realitzar les activitats 
previstes com podria haver estat en un any normal entre cometes, com el 2019. Recordar 
també que acabem en aquest mes el Mes de la Cooperació i la Interculturalitat, que ha 
estat un mes ple d’activitats al municipi, organitzat conjuntament entre les entitats del 
Molins de Rei Solidària i la regidoria, on també vam fer un petit acte o commemoració 
d’aquest Dia del Refugi amb l’exposició “Refugiats de Molins de Rei ContraRumors“. 
També la podeu trobar a la web wwww.contrarumors.cat; és una exposició que no és 
indiferent i que no passa de moda, per desgràcia. I, bé, recordar això i que seguirem 
treballant a nivell local perquè Molins de Rei sigui sent ciutat refugi, ja no només en les 
tasques d’educació i sensibilització, sinó en les que pugui ser promoure l’acollida de 
persones més vulnerables o en situació més vulnerable. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

8.- Qüestions sobrevingudes

No n’hi ha.

D – MOCIONS

9.- Moció del grup municipal la CUP Molins de Rei de solidaritat amb Palestina i de 
condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza

MOCIÓ

Un cop més, les forces d’ocupació de l’estat d’Israel s’han posat en marxa per a expulsar 
els veïns del barri de Sheikh Jarrah i confiscar-los les seves cases. Tot i que fa anys que 
els ciutadans palestins de Jerusalem viuen sota l’amenaça constant de l’ocupació, des de 
fa unes setmanes aquestes accions s’han intensificat considerablement. A Sheikh Jarrah, 
els colons sionistes, amb la protecció del govern israelià, han entrat al barri per a provocar i 
amenaçar els seus habitants. Paral·lelament els militars israelians ataquen els residents 
del barri i aquells palestins que es manifesten en soliddaritat amb els seus veïns. Hi ha 
hagut desenes de ferits i joves palestins detinguts.

Per altra banda, durant aques mes de Ramadà, el govern israelià ha estat impedint 
diàriament que els palestins exercissin el seu dret d’oració a la Mesquita Al-Aqsa. A part 
dels controls militars a l’entrada de la mesquita i les diferents entrades i provocacions dels 
colons israelians a l’Esplanada de les Mesquites. Aquests últims dies, les forces militars 
han atacat amb bombes de so, gasos lacrimògens i bales de goma als palestins que hi 
acudien per resar. A conseqüència de l’enfrotament entre palestins i les forces d’ocupació 
ja hi ha més de 200 ferits.

Malauradament, ja fa massa temps que els palestins pateixen aquests tipus d’atacs, els 
quals formen part de la política d’ocupació i aparheid que l’Estat d’Israel ha estat duent a 
terme des de fa més de 70 anys. De fet, el 15 de maig es van complir 73 anys de la Nakba, 
l’inici de l’ocupació de Palestina, de l’expulsió de centenars de milers de palestins i 
palestines que continuen en la diàspora. 73 anys de l’ocupació de cases i terres, de 
controls militars, 73 anys de bloqujos, empresonaments, tortura i assassinats com els 
d’aquests últims dies.

Aquest fets s’hi ha sumat bombardejos sobre la franja de Gaza que han provocat desenes 
de morts.

Per tot això, el Grup Municipal CUP Molins de Rei proposa que el Ple Municipal de Molins 
de Rei acordi:
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1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les següents accions:
- Posar fi a qualsevol mena d’intervanvi policial, militar o de seguretat amb Israel, i a 

promoure que s’imposi un embargament bidireccional d’armes al mé aviat posible.
- Sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les formes de comerç i tracte 

amb Israel, a una major diligència deguda per a assenyalar els qui contribueixen 
directament a la Comissió de crims d’apartheid i persecució contra el poble palestí, i 
posar fi a les activitats i al finançament que contribueixin directament a facilitar 
aquests greus crims.

- Donar suport a la creació d’una Comissió d’Investigació per part de l’ONU per a 
investigar la comissió d’un crim d’apartheid contra el poble palestí.

- Assegurar que cap empresa amb activitat o presència als Països Catalans ajudi a 
mantenir o es lucri a costa de les vulneracions de drets humans del poble palestí.

2.- Instar a la comunitat internacional a promoure:

- La fi de l’ocupació i colonització de totes les teres àrabs acupades el juny de 1967, 
així com la destrucció del Mur.

- El reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per 
a una total igualtat.

- El respecte i la protecció del dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i 
propietats, tal com estableix la resolució 194 de les Nacions unides.

3.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Consulat de l’Estat d’Israel a Barcelona i a l’Asociación para las Naciones 
Unidas en España

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Sr. Interventor, com és costum, li desitgem encara “Bona tarda”.

Sr. Interventor:
Bona tarda i bon vespre a tothom.

Sr. Alcalde:
Adéu. 
Com a senyal i símptoma que l’Interventor marxa, vol dir que ja hem passat el temps i els 
punts dictaminats per les comissions informatives.
Com saben, no hi havia cap qüestió sobrevinguda. Per tant, passaríem a l’apartat de les 
mocions. En primer lloc, el punt 9 “Moció del grup municipal la CUP Molins de Rei de 
solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza”. Per 
tant, faria la presentació del punt el Sr. Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, s’obriria el torn d’intervencions. Endavant. 
Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
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Bé, tal com hem manifestat en altres situacions i moments, Esquerra Republicana està en 
contra de qualsevol opressió infringida a un poble per l’estat al qual pertany oficialment. 
Igualment està en contra de qualsevol actuació violenta que imposi l’opinió d’uns per sobre 
dels altres. No ho volem per a Catalunya ni per a cap altre poble. Per coherència, doncs, la 
nostra posició serà la de votar-hi a favor.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? 
Doncs si no hi ha més intervencions, podria tancar el torn d’intervencions el Sr. Marc Vives.

Sr. Vives:
Res més. Agrair la intervenció i el suport de la Marta i del grup d’Esquerra, i espero que 
aquest suport i aquesta suma sigui també la de la resta de partits polítics.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 12 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 12 vots a 
favor de JxM (3), ERC (3), la CUP (3),  MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1) i 7 
abstencions del PSC (7).

10.- Moció del Grup municipal la CUP Molins de Rei de suport al Marcel Vivet

MOCIÓ

El passat 16 de juny de 2021, quatre mesos després del judici ha arribat, a través dels 
mitjans de comunicació, la sentència que ha emès l’Audiència Provincial de Barcelona en 
relació al cas d’en Marcel Vivet.

El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat a
l’autoritat i més de 2100€ de multa.
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En Marcel és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i aquella 
tardor de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que van reprimir el 
poble català l’ 1 d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia ho vam fer per mostrar 
el rebuig a la manifestació convocada pel sindicat de policies
espanyol JUSAPOL. En Marcel i tots nosaltres vam sortir amb l’antifeixisme per bandera i 
en defensa de les institucions catalanes, les mateixes que uns mesos després es van 
personar com a acusació particular contra el nostre company.

Mentre la Generalitat mercadeja amb els indults de només 9 presos polítics amb “el
gobierno más progresista de la historia”, més de 3000 encausades veuen com la
repressió impulsada pel govern autonòmic de la Generalitat no s’atura. Els mateixos que 
d’una banda criden a la mobilització, són aquells que de la mà de l’Estat espanyol ens 
persegueixen, jutgen i empresonen.

Segons declaracions fetes per Alerta Solidària, el mateix informe que ha servit per
encausar al Marcel ha servit també per encausar l’Adrià, veí del Clot.

Davant d’un muntatge policial i judicial en què només s’ha tingut en compte la versió d’un 
mosso i sense proves gràfiques que sostinguin l’acusació, des del moviment 
independentista no tolerarem que es torni a la normalitat fins que en Marcel i la resta 
d’encausades no siguin lliures.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents
ACORDS:

1. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra que 
deixin de recolzar la repressió de l’estat espanyol contra el moviment 
independentista.

2. Instar als òrgans judicials que arxivin les causes judicials contra el Marcel,
l’Adrià i totes les altres represaliades.

3. Instar, una altra vegada, l’Estat Espanyol a aprovar una llei d’Amnistia per a totes 
les persones preses, exiliades i represaliades, així com el tancament de totes les 
causes contra el moviment independentista.

4. Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
al govern espanyol i al congrés dels diputats.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt 10: la moció del grup municipal de la CUP de Molins de Rei de suport al 
Marcel Vivet. Endavant.

Sra. Castillo:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Molt bé, s’obriria el torn d’intervencions.
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Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Em sentiu? És que no sé què he fet...

Sr. Alcalde:
Sí, sí, sí.

Sra. Espona:
Perfecte, gràcies. Bé, doncs, el 16 de juny passat la Junta de Portaveus del Parlament de 
Catalunya va aprovar donar suport al Marcel, a la seva família i amistats en contra de la 
sentència absolutament desproporcionada que ha patit. Donar suport a les més de 3.000 
persones represaliades per motius polítics arreu dels Països Catalans i emplaçar el Govern 
de la Generalitat a retirar-se de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure 
manifestació. En conseqüència amb aquests acords, el nostre grup donarà suport a la 
moció que s’acaba de presentar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta moció, però no voldríem deixar passar 
l’oportunitat de mostrar la nostra (no sé com explicar-ho)... Ens sobta molt que el Govern 
de la Generalitat primer animi la gent (“apreteu, apreteu”) a fer aquest tipus d’accions i 
després es personi com a causa i faciliti que caiguin aquestes condemnes que són del tot 
desproporcionades i fora de tot ordre. Per tant, ens sembla d’una hipocresia màxima que el 
propi Govern de la Generalitat signés o votés a favor d’una declaració al Parlament 
demanant precisament el que ells no fan, que és després personar-se com a acusació en 
totes aquestes causes, que no és aquesta l’última ni l’única, i que ja hem vist també altres 
casos també molt importants i amb condemnes importants. I és quelcom que no acabem 
d’entendre. Si us plau, una mica de coherència demanem al Govern de la Generalitat, i 
també una mica de coherència a l’hora d’animar a la gent a cometre o a fer certes accions 
que poden acabar d’aquesta manera, perquè crec que les institucions tampoc no estan per 
a aquestes coses.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Sí, gràcies. Nosaltres... Aquí la moció diu moltes coses més del que pretenem dir. I dir, 
doncs, home, que ha cridat a la mobilització és evident, però també la Generalitat té 
l’obligació (i així ho manen els seus estatuts interns) de mantenir i de recolzar, no de 
recolzar, de donar la seguretat o la cobertura judicial, la Generalitat com a institució, als 
seus cossos policials, i per tant, això és una obligació que té la Generalitat. Aquesta ja vam 
debatre-ho en una moció al seu moment i, per tant, aquesta obligació en tot cas, si no la té 
la institució, doncs no sé qui l’ha de tenir. Però en tot cas la institució això és el que diu. En 
tot cas, Sra. Espona, sí, la mesa del Parlament va aprovar evidentment un recolzament al 
Sr. Marcel Vivet. Faltaria més. Evidentment. El secundem absolutament. Però és que el 
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que diu el punt 1 de la moció és que nosaltres recolzem la repressió de l’Estat espanyol, 
vostès i nosaltres. 
Escoltin, jo, si el meu partit polític recolza la repressió de l’Estat espanyol, jo demà mateix 
plego. I això és el que vostès estan aprovant: que nosaltres recolzem la repressió de l’Estat 
espanyol, que en som partícips. Home, jo no comparteixo aquest punt de vista. 
Comparteixo absolutament l’esperit de la moció i el mateix (i aquí també a la part 
expositiva) diu els mateixos que d’una banda criden a la mobilització són aquells que demà 
a l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i empresonen. Recordem que a Molins de Rei 
tenim un alcalde imputat i tenim diverses persones del nostre municipi que evidentment 
també estan imputades pels fets de La Jonquera. Nosaltres, Generalitat, Esquerra, Junts, 
som els que estem al darrere de posar aquesta gent a la presó? Jo, lamentant-ho molt, 
nosaltres en aquest punt, sobretot el punt número 1, nosaltres no hi estem d’acord. I, per 
tant, demanaríem la votació separada d’aquest punt, perquè aquest punt crec que falta 
greument (creiem) a la veritat. I en tot cas jo no em vull sentir que el meu partit o el meu 
govern en tot cas recolza la repressió de l’Estat espanyol, perquè jo els vull dir que tot el 
que hem estat defensant aquests anys se’n va en orris.
Per tant, jo demanaria si fos possible la votació separada d’aquest punt número 1, perquè 
és evident que compartim absolutament, com no pot ser d’una altra manera, i ho saben, el 
suport al Sr. Marcel Vivet i a tots els encausats i a totes les persones, que en tenim, 
malauradament, massa i que possiblement això continuarà. I això és el que hem d’intentar 
entre tots i tot evitar.
Però, home, dir que el Govern és partícip d’aquesta repressió, a mi, Sra. Espona, ho 
lamento molt, jo no ho comparteixo i, en tot cas, si vostè hi vol donar suport, doncs, allà 
vosaltres.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Més intervencions? Doncs si no hi ha més intervencions,  jo mateix defensaré el 
posicionament del grup municipal socialista en aquesta moció, que segurament no els 
sorprèn, com a nosaltres tampoc no ens sorprenen les escenificacions de les diferents 
formacions independentistes que fa 3 mesos, amb un Govern de la Generalitat aturat, amb 
una elecció aturada del President de la Generalitat, en què al final es posen d’acord tots en 
configurar un nou Govern de la Generalitat, si bé és cert que és diferent, i que ara 
comencen ja a escenificar els inconvenients o (diguéssim) les incomoditats  que representa 
en el que és afrontar el que és segur una nova etapa del que seria el Procés. I això, 
escoltin, no és que ho diguem nosaltres, perquè porten tot el Ple de forma caricaturitzada 
dient “el Govern más progresista de la historia”. Poden continuar dient això tantes vegades 
com vulguin, però mirin no ho diu això l’alcalde, ni el [Inintel·ligible, 1:59:16] ni el grup 
municipal socialista, ho diu el mateix líder d’Esquerra Republicana Oriol Junqueras el 
passat diumenge en una entrevista, que realment hi havia una diferència abismal en la 
voluntat de diàleg del govern actual espanyol del que hi havia fins ara. Declaracions 
(insisteixo) de ningú sospitós de ser socialista, sinó realment d’Esquerra Republicana. I, 
mirin, la proposta que nosaltres hem fet al poble de Catalunya, des d’un punt de vista de 
passar pàgina i des d’un punt de vista de trobar punts de trobada, és clara. De fet, és la 
que més suport ciutadà va rebre a les darreres eleccions catalanes. I la que es proposa 
avançar d’una forma molt significativa en la forma d’indults cap als polítics que estaven a la 
pressió. Però d’aquí a dir que hi ha una causa contra l’independentista, com poden 
entendre, nosaltres no ho compartim, perquè no s’està empresonant la gent per les seves 
idees, sinó per les seves accions.
Ja sé que això els incomoda, no hi estan d’acord, entren amb els mantres, igual que 
entraven amb el de robatori cap a les finances catalanes, ara entren amb el mantra dels 
3.000 encausats. Sempre ho fan a partir de síntesis de dades, però que saben que no 
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s’ajusten a la realitat. Nosaltres no estem d’acord amb el que plantegen, si bé és cert que 
és una moció que es faran entre vostès i, per tant, tampoc no ens hi posarem en contra.
Saben com és el nostre posicionament, saben quina és la recepta que nosaltres hem 
proposat al poble de Catalunya, saben que a més a més també proposem que hi ha 
d’haver un diàleg de portes endins a Catalunya també. És a dir, d’igual manera que hi ha 
diàleg entre presidents i de la mateixa manera que s’ha de reactivar la taula de diàleg entre 
governs, s’ha de reactivar també la taula de diàleg entre formacions polítiques, entre 
diverses sensibilitats catalanes, cosa que saben que des de fa bastant de temps també 
està ajornada. Per tant, resolguin vostès en aquest sentit les seves diferències, nosaltres el 
que farem en aquesta moció és mostrar i explicar la nostra recepta i fer una votació i 
abstenció en aquesta moció.
I, ara, si no hi ha més paraules, sí que tancaria el torn d’intervencions, Sra. Estefania 
Castillo.

Sra. Castillo:
Gràcies. Primer de tot, agrair les intervencions de tots els grups municipals que han 
participat. Segon, dir que estem absolutament d’acord amb el que ha dit la companya Ana 
Aroca. Respondre-li al Ramon que, per nosaltres, personar-se com a acusació particular és 
contribuir a seguir contribuint a la repressió que hi ha en contra del moviment 
independentista. I dir-li a l’Alcalde que no és un mantra, sinó que és una realitat que vivim 
una repressió. Que hi ha persones acusades per sortir simplement a manifestar-se. I per 
tot això, doncs, gràcies a tots.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 8 1 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 8 vots a favor, 
ERC (3), MEC (1), la CUP (3),  de Molins Camina-Podem (1), 1 vot en contra de C’s (1) 
i 10 abstencions del PSC (7) i JxM (3).

11.- Moció del Grup municipal Junts Per Molins en favor d’un major protagonisme de 
la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus
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MOCIÓ

L’arribada dels Fons europeus NEXT GENERATION EU representen una magnífica 
oportunitat per avançar en la reconstrucció social i econòmica del país. Si s’inverteixen de 
manera eficient i estratègica, els fons contribuiran a donar els primers passos cap a un 
model econòmic més productiu, digital i sostenible. Tanmateix, això és incompatible amb 
una distribució opaca, no competitiva i centralitzada dels Fons, com la dissenyada pel 
govern de l’Estat.

El Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, que té com a objecte establir les 
disposicions generals per programar, executar i gestionar les actuacions finançades amb 
Fons europeus, recull les mesures necessàries per agilitzar l’arribada dels ajuts, així com 
les principals característiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i deixa 
entreveure que les grans empreses, per la seva major capacitat tractora, de generació de 
riquesa i de llocs de treball, seran les grans beneficiades d’un instrument europeu que 
d’aquesta manera arribarà en una mesura insuficient al principal component del teixit 
econòmic i empresarial de Catalunya – la petita i mitjana empresa.

El programa d’impuls a les PIMES només comptarà amb 4.894 milions d’euros, un 7% del 
total del Pla. La petita i mitjana empresa, que representa aproximadament el 99% del teixit 
empresarial català, no serà la principal receptora dels fons europeus, malgrat haver estat 
enormement perjudicada per la crisi sanitària. A la digitalització de les administracions 
públiques, amb 3,3 milions de treballadors, s’hi dedicaran 4.315 milions d’euros, una xifra 
superior als 4.066 milions que rebran les PIMES per dur a terme aquesta funció, malgrat 
representar més de 9 milions de treballadors a tot l’Estat.

A l’hora de repartir els fons europeus a grans empreses, caldria descartar o impedir la 
participació en els pertinents concursos a aquelles que, en conjunt, deuen més de 80.000 
milions d’euros, 56.000 milions dels quals a petites i mitjanes empreses, segons la 
Plataforma Multisectorial contra la Morositat. Aquests deutes corresponen a impagaments 
d’empreses no financeres amb els seus proveïdors, en els que superen el límit legal de 60 
dies, de manera que s’incompleix la Directiva Europea 2011/7/UE contra la morositat.

L’any 2020, el termini mitjà de pagament d’aquestes grans empreses va ser de 193 dies, 
triplicant així el que estableix la llei. Això és possible degut a la no aprovació del règim 
sancionador de la Llei de Morositat, que segueix bloquejat al tràmit parlamentari del 
Congrés dels Diputats. Aquestes circumstàncies podrien provocar que corporacions que 
estan contravenint la normativa vigent obtinguin ajuts europeus en detriment de PIMES 
que ja pateixen els devastadors efectes de la morositat. 

Qualsevol autònom o petit empresari que opta a un ajut públic ha de presentar una 
declaració conforme està al corrent de les seves obligacions amb Hisenda o la Seguretat 
Social. Esdevé incomprensible que aquelles empreses moroses i extractives no estiguin 
sotmeses a les mateixes regles que d’altres més petites en dimensions. L’administració 
central podria acabar recompensant mitjançant l’adjudicació de Fons Europeus, és a dir, 
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d’ajuts públics, les empreses que mantenen uns nivells de morositat il·legals amb els seus 
proveïdors – PIMES i autònoms, dos grups que han patit la crisi doblement, pel descens de 
l’activitat econòmica i per la desídia de les autoritats centrals a l’hora de concedir ajuts 
directes que compensessin les pèrdues ocasionades per la pandèmia. La Generalitat de 
Catalunya, malgrat no tenir capacitat d’endeutament o d’accés als mercats de crèdit, ha 
repartit el 34% del total d’ajuts a empreses i famílies atorgats per les comunitats 
autònomes.

Per tot això el grup municipal de Junts Per Molins i ERC AGRUPACIO MUNICIPAL al Ple 
de l’Ajuntament de Molins de Rei, eleva l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Instem el Govern central a donar el màxim protagonisme en el repartiment dels 
Fons Europeus a la petita i a l’ i mitjana empresa, baula fonamental de l’economia 
catalana, i a l’Economia Social i Solidària incrementant el % d’ajuts del qual en seran 
receptores.

SEGON.- Instem el Govern central a promoure les reformes necessàries per excloure de la 
recepció d’ajuts europeus finançats amb els Fons Next Generation EU a aquelles grans 
empreses que, en el pagament de les factures a PIMES i autònoms, superin els 60 dies 
que marca la llei.

TERCER.- El ple de l’Ajuntament de Molins de Rei demana el traspàs a la Generalitat de 
Catalunya de la gestió directa dels Fons europeus incloent sobretot els criteris 
d’adjudicació i distribució plantejats. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem a la darrera moció de l’ordre del dia, que és el punt 11: “Moció del grup municipal 
Junts Per Molins en favor d’un major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el 
repartiment dels fons europeus”. Endavant.

Sr. Pradell:
Sí, bon dia, Sr. Alcalde. Hem arribat a l’acord amb el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya de repartir-nos la intervenció i la presentació de la moció i, en aquest cas, 
començaria la regidora Laia Juarros.

Sra. Juarros:
Sí, gràcies, regidor Pradell.
[Presentació del punt 11]

Sr. Pradell:
[Continuació de la presentació del punt 11]

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions.
Sr. Marc Vives, endavant. Sr. Marc Vives, entenc? Endavant.
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Sr. Vives:
Gràcies. Els fons Next Generation afavoriran fonamentalment grans empreses, que podran 
finançar la seva particular reconversió verda. Diners de totes les persones que aniran a 
assegurar inversions privades sense retorn futur en forma de part dels beneficis. No 
aposten per consolidar un teixit productiu de necessitats essencials i distribuït al territori, 
sinó que se suma als interessos de les grans empreses privades marcats per les 
dinàmiques de concentració territorial,  deslocalització de la producció i necessitats no 
essencials. El sector tecnològic pel qual aposta els Next Gen es basarà en la indústria 
productiva deslocalitzada i l’extractivisme de materials crítics que no estan dins les 
fronteres de la Unió Europea. A més a més, aquests fons ignoren completament la petita i 
mitjana empresa, l’empresa cooperativa, el sector de l’economia social i solidària, el 
cultural, l’educació, la salut o l’habitatge, on es destina una part enorme del salari de les 
[Inintel·ligible, 02:09.45]. Per què no s’aprofita per dignificar les condicions laborals del 
professorat associat a les universitats, per exemple, o dels investigadors predoctorals, que 
són el fonament de la futura societat del coneixement que diuen que es vol construir? Fins 
ara les propostes sobre la taula es caracteritzen per ser grans projectes, grans empreses i 
grans inversions. Són projectes d’infraestructures i reformes de gran dimensió on 
empreses com Endesa o Repsol s’emportaran milers de milions de diners públics i 
segurament tindran impacte en el territori i potser, com ha passat en altres ocasions, 
s’aixecaran grans equipaments sense pressupost per ser sostinguts en el futur. Aquesta 
història ja l’hem viscuda i no volem un futur així. No podem preveure una neutralitat de 
carboni per al 2050 amb una transició a renovables obviant que no podem sostenir el 
volum de producció energètica que aquest model de desenvolupament requerirà.
Per aquests motius i d’altres que no tenim temps d’expressar, la CUP ens abstindrem en 
aquesta moció, no perquè estiguem en contra del que s’exposa, sinó perquè no estem 
conformes amb la mateixa naturalesa d’aquests fons i l’enfocament que se’ls dona, tant 
des de l’Estat espanyol com des del Govern de la Generalitat.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Doncs nosaltres també, en la línia del que han dit els companys de la CUP, i amb el mateix 
sentit de vot, ens abstindrem finalment en aquesta moció per diversos motius. 
Principalment, perquè ve d’on ve i ens costa creure que pels companys (anava a dir 
“convergents”, no ho diré) de Junts la gran empresa sigui dolenta, quan han posat de 
conseller d’Economia una persona que porta 30 anys movent-se per empreses de l’IBEX 
35. També dir que el problema de la mitjana i la petita empresa a Catalunya no ve de la 
COVID, que ve de molt abans i es pot dir que des de la Generalitat s’han estat 
desenvolupant, que han contribuït de manera important a la descapitalització i 
deslocalització d’aquesta tipologia d’empresa. 
Per últim, perquè també trobem a faltar que hi hagi veus que s’aixequin demanant també 
fons europeus suficients per ajudar les administracions públiques a prestar els seus 
serveis, perquè al final tots els diners s’estan destinant a la part privada, però la part 
pública, els serveis que presten són tan importants però no acaben de venir ajudes per 
poder-los seguir prestant de manera digna i no haver de començar un altre cop potser a 
vedar d’externalitzar-los per poder assegurar-los. Per aquests motius nosaltres també ens 
abstindrem en aquesta moció.

Sr. Alcalde:
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Molt bé, doncs, Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:
Gracias. Es una moción con la que la idea principal en general sí que estamos de acuerdo 
y podemos llegar a entender y compartir. De hecho, es una moción que ya se ha 
presentado en otros municipios en los que nuestro partido ha dado apoyo. Pero esta 
moción está cambiada con ciertas modificaciones que no estaban en la moción que se ha 
ido presentado en municipios anteriores. Nosotros si estuvieseis de acuerdo en hacer una 
votación por separado y los puntos 1 y 2 separados del 3, porque con la presencia del 
punto 3 nuestro voto sería en contra. Gracias.

Sr. Alcalde:
Molt bé, Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Bé, moltes gràcies. Bé, el decret llei 36/2020, que cita la moció, creava una estructura 
determinada de la gestió dels fons, una Comissió per a la Recuperació, Transformació i 
Resiliència encarregada de dirigir i coordinar el pla, un comitè tècnic; el Departament 
d’Afers Econòmics i de Presidència del Govern era l’encarregat de fer el seguiment 
d’aquest pla i fomentar la participació social. També es contemplava la possibilitat que els 
ministeris que creïn fossin fòrums i grups d’alt nivell dels principals sectors implicats. I, 
finalment, la Conferència Sectorial Catalana també seria la participació de les comunitats 
autònomes i ens locals.
Per un altre costat, la Conferència era l’òrgan aquest que he dit entre les comunitats 
autònomes i els governs locals per establir les vies de cooperació i d’implementació dels 
fons europeus. En el mateix Reial Decret, al seu article 8, els Projectes Estratègics per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica o PERTE, eren un instrument de figura de 
col·laboració públic-privada entre administracions públiques, empreses i centres de 
recerca, amb la qual s’identificarien aquells projectes estructurals amb gran capacitat 
d’arrossegament per al creixement, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola. 
Finalment, cal recordar que la Generalitat de Catalunya va presentar a inicis de febrer de 
2021 les propostes que es desplegarien amb el fons Next Generation, prioritzant-ne 27 
projectes. Curiosament aquests 27 projectes, el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
format per Junts per Catalunya i Esquerra República, va incorporar com a partners privats 
diferents grans empreses catalanes, lluny del que demanen ambdós en aquesta moció. Tot 
i això, coincidint amb la importància de la recuperació de les pimes de Catalunya, que per 
nosaltres són motor de creació d’ocupació i de progrés i l’esforç que els governs, tant 
l’autonòmic com l’estatal, han de realitzar per poder garantir la seva viabilitat i la seva 
recuperació, hi votarem a favor. Menció especial mereix la necessitat d’inversió d’aquestes 
empreses per fer front a la digitalització i a la seva reconfiguració per adaptar les 
necessitats que demana la indústria 4.0, la nova revolució industrial d’inicis del segle XXI.
Nosaltres vam afegir una modificació a la moció, que entenc que ha estat acceptada pels 
grups que presenten la moció, perquè així l’han expressada, que ficant-me en el redactat 
del primer acord, un tret fonamental per nosaltres, que no només era quedar-nos en l’ajuda 
i l’acompanyament a les petites i mitjanes empreses, sinó que aquests fons també han 
d’anar destinats a l’economia social i solidària, un tipus d’economia que prioritza la 
satisfacció, les necessitats de les persones per sobre del lucre, alhora que les seves 
actuacions van orientades a l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la 
inclusió i el compromís amb la societat. Com ja he avançat, votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Molt bé, doncs, no hi ha cap paraula més i també explicaré ara mateix el posicionament del 
grup municipal socialista molt en la línia d’algunes de les intervencions realitzades, posant 
de relleu, si em permeten els companys d’Esquerra Republicana i de Junts per Molins, que 
podem arribar a entendre (diguéssim) el principi rector que introdueixen a la moció, que és 
que aquests fons arribin a tothom, i arribin també a la petita i mitjana empresa. Jo crec que 
no deixen de mostrar una certa incoherència, tal com ha anunciat ara mateix el Sr. 
Corredera, però si a mi em permeten també els diria una altra incoherència també, que és 
inclús la pròpia, no quan parlem només d’empreses, sinó la pròpia Generalitat de 
Catalunya per quan vostès afirmen que el govern de l’Estat ha estat en part opac, en part 
ha estat poc transparent a l’hora d’explicar els criteris, jo els puc explicar també com de 
poc transparent ha estat la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments d’aquest país, 
també des d’un punt de vista del que són els fons europeus i la possibilitat que mitjançant 
la Generalitat de Catalunya hi poguéssim accedir. Com s’ha dit i s’ha explicat, just dues 
setmanes abans de la campanya electoral, enmig de la campanya electoral, és quan es va 
presentar el projecte de fons Next Generation de la Generalitat de Catalunya, en què molta 
gent va inclús veure un acte més electoralista que no pas de fons polític i de transformació 
pròpia de la Generalitat de Catalunya. És cert que en els fons aquests, sobre ells tenim 
dipositada molta confiança tots, hi tenim dipositada molta confiança, però sobretot també 
en aquells directius que marca la Unió Europea, que és transformació real de les 
economies i dels models econòmics, en la digitalització, evidentment, la sostenibilitat i 
també en els aspectes de gènere que hem d’introduir també aquests fons Next Generation. 
Nosaltres, per aquesta contradicció i sense estar-hi plenament en desacord, perquè no ho 
estem en el principi rector que porten a la moció, però tampoc no hi podem estar d’acord. 
Per això els expliquem que el que farem serà una abstenció.
I a partir d’aquí si volen tancar vostès mateixos el torn i passaríem a la votació.

Sr. Pradell:
Sí, si m’ho permeten, la tanco jo. Agraeixo la intervenció de tots els grups. Vull dir, hi ha 
respostes que me les esperava; d’altres o posicions que no. Per exemple, em costa 
entendre que la CUP no estigui a favor del que més defensa, que és el nostre territori i les 
empreses que tiren endavant el nostre territori. I la seva posició, a mi, de veritat, em costa 
d’entendre. I en canvi també agraeixo altres postures com la del Sr. Corredera, que amb 
amplitud de mires, amb una proposta, es posiciona a favor dels beneficis que proporciona 
la petició de l’emissió per al territori. També agrair al grup socialista la seva abstenció 
perquè demostra una certa generositat quan precisament és el govern central que ells 
estan liderant, i precisament també hi hauria una certa incoherència. Vull dir, que els 
agraeixo que es posicionin com a Partit Socialista de Catalunya. Vull dir, de veritat. I en 
canvi, doncs, la Sra. Aroca, doncs no sé exactament què no li agrada. Vull dir també, dins 
d’aquesta varietat de posicionaments, repeteixo que els agraeixo el posicionament de tots, 
i jo li demanaria sobretot a la CUP que ho reflexioni perquè, si no, no ho entenc i no sé si 
els seus votants també ho entendran. Perquè, a més a més, hem afegit, tal com ens ha 
demanat el Sr. Corredera que això es faci extensiu a l’economia social i solidària perquè, 
en definitiva, ells estan en un 80 % a favor de la nostra moció i en canvi em sembla 
recordar que ha dit que s’abstindrien.  De veritat, no ho entenc.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.

Sra. Cassauba:
Perdó, perdó, però llavors accepteu votar els punts 1 i 2 per separat del 3?
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Sr. Alcalde:
Sí, no, perdó, Laia, no ho acceptaríem.

Sra. Cassauba:
D’acord, cap problema. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 7 1 11

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

12.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal ERC-AM: 

Pregunta 1:

Volia parlar de la problemàtica del cablejat, i no només en edificis històrics i patrimonials, 
doncs només cal que anem a mirar qualsevol tipus d’edifici en qualsevol dels carrers de 
Molins de Rei. Això no té una solució fàcil, però volem plantejar una qüestió a tenir en 
compte per l’Equip de Govern i, per tant, volem veure com es pot anar plantejant la solució 
de la instal·lació de tot aquest cablejat, que no només és una qüestió estètica, sinó que 
també pot acabar sent un perill. 
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Resposta 1:

El cablejat que passa per les façanes és elèctric i de telefonia, i passa per les 
mateixes per poder donar servei als mateixos propietaris dels edificis.

Haurien de diferenciar entre el cablejat elèctric i el cablejat de telefonia.
Respecte el cablejat elèctric, per poder eliminar-lo soterrant el cablejat existent, es 
pot fer de dues maneres, ja que, les caixes de derivació estan en aeri:

· Col·locar dos tubs de diàmetre 110 mm a cada costat de la façana i pujar el 
cable fins a la caixa de derivació.

· Canviar la ubicació de la caixa de derivació, col·locant-la a peu de carrer, el que 
comporta per normativa elèctrica, encastar l’armari dintre de la mateixa 
façana per col·locar la caixa de derivació i el comptador, tenint que modificar 
la instal·lació de l’escomesa interior.

Ambdues solucions provoquen molèsties i greuges als propietaris dels edificis, 
especialment la segona opció.

Respecte el cablejat de telefonia, el problema s’agreuja perquè existeixen diferents 
companyies que donen el servei, i cada usuari és lliure de demanar el servei que 
cregui convenient. El sistema seria el mateix que per les línies elèctriques, i per cada 
companyia:

· Col·locar dos tubs de diàmetre 60 mm a cada costat de la façana i pujar el cable 
fins a la instal·lació interior.

· Col·locar una arqueta davant de la façana i modificar la instal·lació interior fins 
la mateixa.

Aquests treballs s’haurien de fer per cadascuna de les diferents empreses que 
donen serveis de telefonia.

Els costos de realitzar aquestes actuacions recauen en els propietaris, que són els 
que poden demanar aquest desplaçament de les línies que passen per les seves 
façanes a les respectives companyies  que presten els serveis. 

Grup Municipal Molins en Comú: 

Pregunta 2:

L’empresa DSV Road Spain ha inaugurat al Polígon Llicorelles una de les naus logístiques 
mes gran de Catalunya, amb mes de 110 molls de càrrega i descàrrega que mourà un 
ingent nombre de camions d’aportació i distribució de mercaderies (més de 200 diaris), 
també s’ha inclòs una gran zona de maniobres per a Megacamions de mes de 25,25 
metres i 60 tones de pes, i es preveu que arribin uns 50 d’aquests vehicles diàriament. 
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Aquests vehicles, per les seves especials característiques de llargària i de pes, han de 
circular obligatòriament per autovies i autopistes i finalment per arribar al serveis logístics 
per vials locals, prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya, que ha de ser 
comunicada prèviament de tots els viatges i trajectes que facin aquests vehicles especials. 

Al marge del fort impacte sobre el trànsit local i possibles retencions que provocarà tot 
aquest intens trànsit de camions i que ja hem denunciat reiteradament en aquest ple. 
Volem preguntar a l’equip de Govern Municipal sobre l’impacte que produiran el pas dels 
Megacamions pels vials de Molins de Rei per això formulem les següents preguntes: 

1.Ha pactat el Govern Municipal amb el Servei Català de Transit de Catalunya els 
recorreguts concrets d’aquest vehicles al seu pas per Molins de Rei?

2.Es coneixedor el Govern Municipal del trajecte concret d’aquest Megacamions i per 
quins vials accediran a la gegantina nau logística del Polígon de les Licorelles?

3.Atès que part del trajecte previst per aquests vehicles especials passa per la ctra. C-
1413 via que es competència de la Generalitat de Catalunya: 

a) S’ha demanat informe a la Generalitat sobre la preparació de l’asfaltat de la 
C-1413 pel trànsit d’aquests Megacamions? 

b) S’ha previst alguna actuació de reforç del ferm existent especialment en les 
zones de gir d’aquest vehicles on la tracció de les rodes provocaran un 
desgast prematur a la capa de rodadura asfaltada? 

c) Atès que en el cas dels vials municipals: carrer Anselm Clavé, des de la C-
1413 fins el pont sota el tren d’accés al polígon i pels vials de l’interior del 
Polígon. És del tot evident que no estan preparats pel pas d’aquest vehicles 
i alguns trams estan en unes dolentes condicions de manteniment, s’ha 
previst atès el gran impacte que rebran a causa de la circulació d’aquests 
Megacamions, la renovació i preparació de l’asfaltat de manera que puguin 
reduir al mínim el desgast produït per la rodadura , el pes excessiu i la 
tracció de les rodes en el gir d’aquests Megacamions? I que aquest despesa 
sigui realitzada a càrrec de l’operador logístic que n’obtindrà el benefici?

d) Atès que aquest vials locals patiran al llarg del tempos un evident desgast 
pel pas d’aquest vehicles s’ha condicionat d’alguna manera a l’operador 
logístic perquè es faci càrrec del manteniment periòdic de l’asfaltat que 
patirà la seva activitat? O serà l’Ajuntament qui haurà d’assumir aquest 
despesa impròpia.

Resposta 2:
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1.Aquests vehicles no passen pel nucli urbà de Molins de Rei, la senyalització 
vertical els recondueix a la C- 1413a i l C- 1413b sense entrar en el nucli urbà 
de la vila.

2.El recorregut previst és que els camions: 
a. Entrin per sota del Pont de Jacint Verdaguer i girin per la C-1413a fins 

arribar al carrer Anselm Clavé i girar al Pont de Can Baruta.
b. Surtin per el Pont de Can Baruta i girin per anar a buscar la C-1413a.

En definitiva, tot vehicle pesat associat al Polígon del Molí passa per la C-
1413a fins arribar a la C-1413b i aquí, ha d’entrar al polígon del Molí. Aquesta 
tipologia de vehicles té  prohibit passar per la C-1413b passat el desviament 
del polígon del Moli

3.
a) S’està en converses permanents amb la Generalitat de Catalunya per 
tal de millorar els accessos i fer les inversions necessàries per millorar 
la mobilitat d’accés al polígon. Especialment important és el 
desdoblament de la C-1413 sobre la que s’han mantingut reiterats 
contactes amb la Conselleria de Territori.

b) El ferm, actualment és el correcte per el trànsit dels vehicles, tant 
cotxes com camions, i en funció de la necessitat és millorarà el que 
calgui fer. Aquest govern esta compromès permanentment amb la 
millora de la via pública

c) Del vial principal d’accés, C/  Aiguaderes, s’ha asfaltat,  a càrrec de 
l’empresa constructora, el tram a l’alçada del nou carrer Ginesta, en 
previsió al possible impacte d’aquests vehicles sobre el ferm.

d) Com és conegut, el manteniment del paviment del polígon del Pla i 
de tots els paviments de les vies publiques del municipi és 
competència municipal una vegada s’han recepcionat  les obres 
d’urbanització corresponents.

Grup Municipal CUP-AMUNT: 

Pregunta 3:

Al ple passat o fa dos plens, no ho recordo exactament, diria que va ser el ple passat, es 
va debatre una moció sobre la incorporació de Molins de Rei a la xarxa de municipis per 
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l’energia pública que no va tirar endavant perquè el Govern municipal va dir que volia obrir 
un procés de reflexió intern per decidir si s’hi volia incorporar, o no.

I volíem saber en quin estat es troben aquestes deliberacions, quines gestions ha fet 
exactament el Govern Municipal i si ha avançat en el seu sentit de decidir si vol formar part 
de l’AMEP, o no. 

Resposta 3: 

En aquests moments, per la informació de la que es disposa, encara no s’està en 
disposició de donar una resposta ferma, s’està estudiant aquest assumpte i també 
s’estan fent consultes i estudis sobre altres línees de treball amb administracions 
supralocals relacionades amb aquesta qüestió.

Calen tenir presents totes les opcions i alternatives de treball existents i disponibles 
en aquest camp abans de prendre decisions de gran abast i amb fortes implicacions; 
cal tenir-ho tot en compte per tal de que la decisió a prendre, si cal, sigui la més 
encertada i beneficiosa per l’Ajuntament i també per a tots els molinencs i 
molinenques. 

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE LA FALTA DE 
RESPOSTES EN LES INSTÀNCIES ENVIADES.

Sr. Alcalde:
D’aquesta manera arribaríem al final del Ple, i passaríem al punt de Precs i preguntes. 
Evidentment se’ls passarà la resposta a les preguntes, a les tres preguntes formulades al 
Ple anterior. I a partir d’aquí, doncs, és el torn de les seves preguntes. Endavant. Pregunta 
de la Sra. Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:
Diverses entitats ens han preguntat que què passa que envien instàncies i no són 
respostes. Vull dir, que no hi ha respostes a les instàncies enviades. I per exemple 
nosaltres mateixos com a assemblea de la CUP vam enviar una instància a principis de 
juny i tampoc no se’ns ha respòs. És aquesta la pregunta.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Més preguntes?

Sr. Corredera:
Les preguntes de l’anterior Ple quan ens les facilitaran? 

Sr. Alcalde:
En principi es deuen estar facilitant ara per correu electrònic, com es fa en el Ple 
normalment, que es donen...

Sr. Corredera:
No les he rebut. 
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Sra. Espinosa:
No, no han arribat.

Sr. Alcalde:
Deuen estar a punt d’arribar, llavors. Deuen estar en trànsit. 
[Riures i veus]

13.-Torn obert de paraules.

No n’hi ha.

Sr. Alcalde:
Si no hi ha cap pregunta més, doncs arribarem al final del Ple amb el torn obert de 
paraules. Entenc que no hi ha cap intervenció i per tant agrair a tots i totes la realització i la 
participació en aquest Ple ordinari del mes de juny, desitjant-los un molt bon cap de 
setmana i emplaçant-nos al proper mes de juliol al Ple que, com saben, s’avança una 
setmana.
Moltes gràcies, molt bona tarda i adéu.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, 
quan son les vint hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta.



L'Alcalde

04/10/2021  12:28:43

Xavi Paz Penche

La Secretària
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Sandra Castelltort Claramunt
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