
SEC/MBF/ALD
 ACTA PLE 10/05/2022

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Pàg. 1/11

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

A C T A

NÚM. 07/2022 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  I URGENT DE L’AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE MAIG DE 2022

A vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del deu de maig de dos mil 
vint-i-dos, 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 extraordinària i urgent del Ple, a la qual han estat 
convocats en temps i forma.

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i el Secretari accidental 
de la Corporació, Sr. Manuel Borrego Fernández, que dóna fe de l’acte.

Excusen la seva absència la regidora Sra. Carme Madorell Colomina

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 7/2022 de data 6 de maig de 2022.
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ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació, si s’escau, de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària i 
urgent.

Tot seguit l’Alcalde pren la paraula per explicar als membres del ple el motiu de la 
convocatòria extraordinària i urgent de la present sessió.

Es procedeix a la votació sobre la declaració d’urgència de la sessió, en compliment 
del que disposa l’article 79 del RD 2568/86

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la declaració d’urgència de la sessió.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde
Aquest Ple municipal que, com saben el conjunt de regidors i regidores, és per acord de 
ple. Evidentment, és extraordinari i del qual hem de votar la urgència prèviament. 
Comentar i, davant de tothom, explicar que hi ha l’explicació de l'absència justificada de la 
senyora Carme Madurell. Que també, si em permeten, doncs, ara també ja públicament 
donem la benvinguda al senyor Jordi Enseñat, també, després d'aquests mesos que no 
ens ha pogut acompanyar. Per tant, que avui hi sigui és una molt bona noticia. Que també, 
com saben, està actuant per delegació de Secretaria com a secretari del Ple de 
l'Ajuntament el senyor Manuel Borrego.

I, per tant, des d'aquest punt de vista, tot just ara quan s'està incorporant també la senyora 
Ana Aroca, si els sembla, el primer que hauríem de fer és ratificar, si escau, la declaració 
d'urgència de la sessió extraordinària i urgent, eh? Com saben, i tal com es va explicar a la 
sessió informativa, el temps corre molt, és un tema que ha necessitat la seva negociació 
també amb els sindicats, necessitem tota una sèrie de terminis i de dies per tal de donar 
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vigència a la publicació dels acords d'aquest Ple. I és per això que aquest Ple no s'ha 
pogut ni encabir en el Ple ordinari del mes d'abril ni pot esperar tampoc al Ple ordinari del 
mes de maig.

I és per això la declaració d’urgent i extraordinari del Ple, eh? I disculpin que estic... 
Senyora Marta Espona, ha entrat... la senyora Ana Aroca ha entrat ja. Li ho dic perquè a mi 
em consta com que ha entrat ja. De fet, la poden veure segur a les pantalles. Vull dir que, 
per tant, si els sembla, votem.

Hi ha algun vot en contra de la declaració d'urgent i extraordinari d'aquest Ple? No n'hi ha 
cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Doncs s'aprovaria, senyor Manuel Borrego, per 
unanimitat la declaració de caràcter urgent i extraordinari d’aquest Ple.

2.- Aprovació de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Molins de Rei per 
poder dur a terme el procés d’estabilització contemplat en la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública. (expedient núm. 1/2022/PLANT)

DICTAMEN

Marc normatiu:

· Llei 20/2021, de 28 de desembre , de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.

· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local..
· Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).
· Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
· Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública.

· Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei 
de les entitats locals.

· Reial  decret Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març, que va aprovar Text  Refós  de  la  
Llei  Reguladora  d'Hisendes  Locals.

Antecedents:

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, que substitueix el RDL 14/2021, de 6 de juliol, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix com a 
objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions Públiques amb l’objectiu 
de situar-la per sota del 8 per cent i a la vegada establir mesures per prevenir i sancionar 
l’abús en la temporalitat actual i futura tal i com havia instat el Tribunal de Justícia de la 
UE.

Una de les mesures que contempla la Llei 20/2021 per reduir la temporalitat és una taxa 
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal, en uns determinats supòsits que 
són:
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- Han de ser places de naturalesa estructural
- Estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma 

d’organització de recursos humans.
- Les places han d’estar dotades pressupostàriament.
- Han hagut d’estar ocupades de forma temporal i ininterrompudament en els tres anys 

anteriors a 31 de desembre de 2020.

L’oferta d’ocupació que articuli el processos d’estabilització haurà d’aprovar-se i publicar-se 
en els diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022, les convocatòries dels processos 
selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d’ocupació pública haurà 
de produir-se abans del 31 de desembre de 2022 i hauran de finalitzar abans del 31 de 
desembre de 2024 (article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.).

Els processos selectius garantiran el compliment dels principis de lliure concurrència, 
igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el sistema de selecció serà el de concurs-oposició, 
amb una valoració de la fase de concurs d’un 40% de la puntuació total, i podran ser 
objecte de negociació en el marc de la negociació col·lectiva establerta a l’article 37.1..c) 
del TREBEP.

La Llei 20/2021 també estableix una compensació econòmica per al personal funcionari 
interí o laboral temporal que, estant en actiu, vegi finalitzada la seva relació amb 
l’Administració per la no superació del procés selectiu d’estabilització. La no participació 
del candidat/a en el procés selectiu d’estabilització no generarà dret a compensació 
econòmica en cap cas (article 2.6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.).

La Disposició Addicional Sisena (DA 6) de la Llei 20/2021 estableix que aquelles places 
ocupades amb caràcter temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 
2016 es convocaran pel sistema de concurs. 
Finalment, la Disposició Addicional Vuitena (DA 8) dicta que a més a més dels processos 
d’estabilització inclosos en la DA 6 s’inclouran a les convocatòries les places vacants de 
naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació de 
naturalesa temporal amb anterioritat a l’1 de gener de 2016. 

Per poder complir amb el procés d’estabilització contemplat en la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre , de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, 
l’Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 382 de 8 de març de 2022 va aprovar 
l’expedient de contractació corresponent al contracte menor de serveis per a la prestació 
de d’un servei d’assessorament per l’elaboració, negociació i execució del Pla 
d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Molins de Rei, adaptat a la Llei 
20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública i resta de normativa aplicable vigent i el va adjudicar a l’empresa 
Consultores de Gestión Pública SL.

L’esmentada empresa va presentar un primer esborrany del pla d’estabilització en data 27 
d’abril de 2022 que va ser analitzat i treballat en la comissió paritària negociadora del 
dijous 28 d’abril de 2022, en la qual es va acordar la creació de les places que es 
consideren estructurals i que seran objecte del procés d’estabilització.

Informe-Proposta
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A la vista dels antecedents que han estat exposats a continuació es proposa la creació de 
les places que es consideren estructurals , és a dir les places que tenen caràcter estable i 
permanent i que atenen a necessitats de servei imprescindibles i fixes i per tant, responen 
a la necessitat no conjuntural de disposar d’un lloc de treball per atendre a la funció, que 
no existeixen actualment a la plantilla orgànica de l’Ajuntament i que estarien incloses en el 
procés d’estabilització i que s’hauran d’incloure en l’oferta pública d’ocupació 
d’estabilització corresponent de conformitat a la Llei 20/2021, excepte en el supòsit de que 
hi hagi algun procés judicial pendent.

Per tant es proposa la creació de les places següents:

a) Creació de la/les següents places de personal funcionari:

Núm.plaça Denominació plaça Escala Subescala Classe Grup
Núm.
places

397 Tècnic/a de 
l'administració general

Adm. 
general Tècnica  A1 1

b) Creació de la/les següents places de personal laboral:

Núm.plaça Denominació plaça Grup
Núm.
places

398 Tècnic/a de Cultura A2 1

399 Professor SEFED A1 1

400 Monitor/a SEFED A2 1

401 Tècnica auxiliar d'Arxiu C1 1

402
403
404
405

Tècnic/a desenvolupament 
econòmic local A2 4

406 Agent d'ocupació A2 1

407 Monitor/a ESO SEFED A2 1

408 Monitor/a SEFED A2 1

Respecte a la despesa derivada de les noves places, val a dir que la cobertura de les 
mateixes anirà associada a la reducció de despesa de despeses del catàleg no permanent, 
ja que  les noves places s’emmarquen dins del procés d’estabilització de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, per la qual cosa la despesa ja està consignada actualment i no es 
produeix cap increment addicional de despesa.

Pel que respecta al tràmit que es requereix per la modificació de la plantilla orgànica de 
l’Ajuntament, cal estar a l’article 126.3 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local, que 
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estableix que la modificació de la plantilla durant la vigència del pressupost requerirà el 
compliment dels tràmits establerts per a la modificació del mateix. 

El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, regula en els articles 168 i 169 el procediment per l’aprovació del 
pressupost, i l’article 177 i 179 per la modificació del pressupost en els casos de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit i transferències de crèdit, establint que caldrà una 
aprovació inicial, que s’haurà d’exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la 
província, durant 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci. 
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions 
davant del ple de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es considerarà 
definitivament aprovat.

El que s'informa als efectes corresponents i sens perjudici de millor interpretació conforme 
a Dret i d'allò que acordi la Corporació.””

Vist l’informe proposta a la comissió informativa signat pel Cap de Personal i Organització 
en funcions el dia 3 de maig de 2022.

Vist l'informe favorable i sense observacions de l'interventor accidental signat en data 3 de 
maig de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla amb a creació de les places que 
es consideren estructurals, és a dir les places que tenen caràcter estable i permanent i que 
atenen a necessitats de servei imprescindibles i fixes i per tant, responen a la necessitat no 
conjuntural de disposar d’un lloc de treball per atendre a la funció, que no existeixen 
actualment a la plantilla orgànica de l’Ajuntament i que estarien incloses en el procés 
d’estabilització i en la corresponent oferta pública d’ocupació d’estabilització de conformitat 
a la Llei 20/2021. La modificació que s’aprovaria seria la següent:

a) Creació de la/les següents places de personal funcionari:

Núm. 
plaça Denominació plaça Escala Subescala Classe Grup

Núm.
places

397 Tècnic/a de 
l'administració general

Adm. 
general Tècnica  A1 1

b) Creació de la/les següents places de personal laboral:

Núm.plaça Denominació plaça Grup
Núm.
places

398 Tècnic/a de Cultura A2 1

399 Professor SEFED A1 1
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400 Monitor/a SEFED A2 1

401 Tècnica auxiliar d'Arxiu C1 1

402
403
404
405

Tècnic/a desenvolupament 
econòmic local A2 4

406 Agent d'ocupació A2 1

407 Monitor/a ESO SEFED A2 1

408 Monitor/a SEFED A2 1

Segon: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present aprovació de la modificació de plantilla, 
a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del ple de 
l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es considerarà definitivament 
aprovat.

Tercer: Aprovada definitivament la modificació de la plantilla caldrà remetre còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’article 127 del Reial 
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions vigents en matèria de Règim Local.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde
I llavors passaríem al motiu que justifica la convocatòria d'aquest Ple, que és el punt 2 de 
l'ordre del dia, que és l'«Aprovació de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament a Molins 
de Rei per poder dur a terme el procés d'estabilització contemplat a la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació 
pública». I fa l'explicació d'aquest punt, evidentment, el regidor de Recursos Humans, 
senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bona la tarda a tots i a totes, i a tothom que ens segueix a través de la 
ràdio i dels diferents mitjans.

Presenta el punt 2

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Obrim el torn d'intervencions i tornaríem a agafar el 
costum, si els hi sembla, de demanar la paraula pel xat, si us plau, perquè no hem perdi 
cap paraula, si m'ajuden d'aquesta manera? També, senyor Manuel Borrego, s'ha 
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incorporat el senyor Pep Puiggari a la sessió plenària. Alguna paraula? Alguna intervenció? 
Senyor Carles Corro, endavant, representant de la CUP.

Sr. Corro:

Bé, gràcies, alcalde. I també, primer de tot, saludar a tots aquells i aquelles que avui ens 
segueixen també en aquest Ple extraordinari via telemàtica, però. Bé, des de la CUP 
considerem positiu que avui, dia 10 de maig del 2022, se sotmeti a votació del plenari la 
creació d'aquestes places estructurals, no?, que ha explicat el regidor Zaragoza. Ara bé, 
ens sap greu, però, que es faci ara, no?, com dic, 10 de maig de 2022, quan en alguns 
casos les persones treballadores que les ocupen ho porten fent ininterrompudament des 
de fa 10 o 20 anys. Inclús ens trobem amb dues places ocupades des dels anys noranta.

I bé, resulta, entenem decebedor que això, a més, en lloc de fer-se per iniciativa pròpia 
d'aquest ajuntament en els darrers deu, vint o vint-i-cinc anys, com a expressió d'una 
actuació diligent i exemplar i respectuosa amb la legislació vigent i, sobretot, amb els drets 
i les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector públic, una actuació 
que hauria de caracteritzar tota actuació de l'administració, s'hagi d'acabar fent per la 
recent obligació vinguda des de l'Estat espanyol, prèvia execució satisfactòria de la seva 
llei d'estabilització de l'ocupació temporal.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap... Sí? Senyora Marta 
Espona? Endavant.

Sra. Espona:

Perdó, gràcies. Bona tarda a tothom. I benvingut el regidor Enseñat, després d'aquest 
parèntesi tant llarg. Bé, en tot cas, nosaltres el que voldríem expressar és que sí que té 
tota la raó el regidor Carlos Corro quan diu, doncs, que aquesta situació és heretada de fa 
moltíssims anys. En tot cas, doncs, per sort, es pot, en tot cas, estabilitzar i aquestes 
persones que ocupen aquestes places, doncs, com a mínim, tindran, doncs, una altra 
situació.

Nosaltres ho hem estat parlant amb els sindicats i tots ells han coincidit, doncs, a dir que, 
evidentment, era una mesura necessària, urgent i que, doncs, calia fer-la. Per tant, 
evidentment, ens sembla que, malgrat que s'hagi hagut de trigar tant de temps a fer-ho, 
doncs, que benvingut aquest moment sigui, en tot cas, el motiu pel que sigui. 

De tota manera, encara queda molta feina per acabar de definir. I, sobretot, nosaltres 
apuntaríem també, ja no, en tot cas, doncs, per a aquestes places que porten tant de 
temps cobertes, doncs, d'una manera amb temporalitat, sinó també amb previsió de les 
necessitats actuals de l'Ajuntament i, fins i tot, futures, no? Perquè aquestes places 
realment n'hi ha moltes que estan ocupades des de fa 20 anys, però la situació actual i les 
necessitats actuals de la vila segurament demanen aquesta auditoria i aquest catàleg de 
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llocs de treball que hem estat parlant durant aquesta legislatura moltes vegades i que 
creiem que és convenient de fer, perquè les necessitats han anat canviant amb els anys i 
actualment, doncs, segurament, en són unes altres.

Per tant, bé, ha anat tot molt just, molt just, molt just, perquè realment, doncs, l'1 de juny és 
aquí mateix. Però, en tot cas, doncs, benvinguda sigui aquesta estabilització. I esperem, en 
tot cas, que tothom que ha estat ocupant el lloc de treball fins ara, doncs, realment el pugui 
mantenir a partir d'ara també.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Marta Espona. Alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap 
intervenció més, si volgués tancar aquest punt, senyor Miquel Zaragoza, o aquest torn com 
a mínim.

Sr. Zaragoza:

Bé, jo crec que al final... ja ho vam comentar això, i ho comentava el senyor Carles Corro, 
de la CUP, de la situació que hem viscut, no?, i que, per desgràcia, no és una situació ni 
volguda per la majoria de les administracions –fa poc que la Generalitat va anunciar que en 
aquest procés d'estabilització convocava 46.000 places, la Generalitat de Catalunya, 
46.000 places en el procés d'estabilització; l'Ajuntament de Barcelona, 1.000.

És a dir, el problema que tenim és que tenim una legislació que ens limita, i d’això n’hem 
de ser conscients. Jo no dic que en alguns casos s'hagi pogut, fa anys, perquè hem de 
reconèixer que és veritat que amb l'aprovació de l’ARSAL sí que ens van limitar molt la 
contractació. Però, l’ARSAL és d'un govern del PP, que pràcticament estem parlant del 
2011, però abans, en determinades situacions, era molt difícil de regular, no? És a dir, no 
es pot ni es podia ni es pot fer el que un vol, eh?, i això ens continuarà passant, val?

Nosaltres ara mateix entrarem en una situació, que jo crec que de molta feina, 
evidentment, i de regularització, però encara continuem amb les taxes de reposició. Jo 
l'altre dia ho vaig explicar i ens podem tornar a trobar situacions en què tinguem interins 
que compleixin els tres anys i, amb aquesta nova llei, que ens digui que als tres anys una 
persona amb estigui d'interí ha d'anar al carrer. I no podrem fer res, perquè si no canvien 
determinades dinàmiques o determinades normes, com és la taxa de reposició, doncs, no 
podrem consolidar interinatges.

Nosaltres, el que celebrem, tot i que amb matisos, amb l'aprovació d'aquesta llei, és que 
ens donin eines per poder fer allò que no ens deixaven fer. I res més, no? I que no és que 
no volguéssim, perquè aquest debat l'hem tingut jo i molts regidors de recursos humans 
que hi han passat abans, no?, no és que no volguéssim, és que no trobàvem les eines 
legals per poder solventar aquesta situació. I, hi insisteixo, que amb casuístiques 
absolutament diferents, val? Hem trobat una eina, l'apliquem, eh? Se’ns gira molta feina 
perquè, evidentment, estem en processos en paral·lel. Sabeu que estem tirant endavant... 
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Molts hem fet molts processos de selecció i continuem cobrint molts llocs i ara estem amb 
tres, quatre bosses en paral·lel, estem amb a les convocatòries, també, de l’oferta pública 
actual que tenim vigent; tindrem aquesta... eh? És a dir, que feina s'està fent i s'està fent, 
jo crec, en la bona direcció, en la sintonia amb els sindicats, que és el que jo crec que 
nosaltres reclamàvem i hem reclamat sempre, no? I jo crec que tota la tota la sala de plens 
hi estaven d'acord.

Jo crec que al final el que estem fent ara és una cosa que segurament si s'hagués 
modificat fa un any o anys ja l'hauríem fet i que no és un problema i no era un problema de 
manca de voluntat, sinó un problema de manca de cobertura legal per poder realitzar-lo. 
Ara ho podem fer, ho materialitzem i continuarem en aquesta línia, que jo crec que al final 
és el que ens demanen els treballadors, no? I l'estructura de l'organització, com bé deia la 
Marta.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Zaragoza. Obrirem un segon... Hi ha dret a un segon torn 
d'intervencions, eh? El que passa és que és veritat que no hi ha cap paraula demanada 
més. Entenc que podem anar directament a votació.

[Votació]

I amb aquest punt, al ser un punt d'un Ple extraordinari, no hi ha cap punt més, no hi ha 
precs i preguntes, no hi ha sobrevinguts. Agrair a tothom la seva assistència. I ens veiem 
ben aviat amb el normal funcionament de l'Ajuntament.

Moltes gràcies i finalitzem aquí el Ple. Molt bona tarda.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents

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



L'Alcalde

21/07/2022  17:09:22

Xavi Paz Penche

El secretari accidental S/DA 1149 de data 28/06/2022 

22/07/2022  8:10:11

Manuel Borrego Fernández
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