
Carta oberta a l’alcalde de Molins de Rei 

 

Senyor Ivan Arcas i Blanch, fa temps que els treballadors de la Deixalleria de Molins de Rei li estem fent una pregunta 

molt concreta i molt simple, però vostè encara no ens l’ha contestat, només s’ha dedicat a tirar pilotes fora i parlar 

de coses que no se li han preguntat. 

Miri, senyor Arcas, li tornarem a fer la pregunta, no fos cas que en les ocasions anteriors vostè no tingués l’orella 

massa fina: 

Per què vostè ha decidit no incloure l’obligació de subrogació dels treballadors de la Deixalleria en el plec de 

condicions per a la nova adjudicació de la gestió de la Deixalleria? 

Li farem memòria del que vostè ha anat responent al respecte a aquesta pregunta: 

• Vostè diu que el conveni del sector (de residus) no permet el traspàs dels treballadors d’una empresa a una 

altra. Senyor Arcas, el conveni del sector de residus, no en parla d’aquest tema, però en cap cas prohibeix 

que hi hagi una subrogació. D’altra banda, sap vostè que existeix un Estatut dels Treballadors emparat per la 

Constitució i que està molt per sobre d’un simple conveni? Aquí sí que diu, en el seu article 44, que en un cas 

de successió d’empresa en un centre de treball (com és el cas que ens ocupa), el nou empresari queda 

automàticament subrogat en les obligacions que tingués l’anterior empresari amb els treballadors. En 

comptes de fixar-se en el conveni, per què no es fixa en l’Estatut dels Treballadors?  

Se n’adona Sr. Arcas que de la manera més tonta i només començant ja l’hem enxampat amb una mitja 

veritat? 

• Vostè va dir a la ràdio, i citem textualment: 

“… hi ha un informe jurídic, que diu que això no és possible (referint-se a la subrogació) i nosaltres actuem 

conforme a llei” 

Ara sabem que aquest informe jurídic no existeix, així que aquest cop les seves paraules ja no es poden 

considerar una mitja veritat. Aquest cop ja se li ha escapat una petita mentida, “pillín!...” 

Diu que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament van recomanar que no s’inclogués la subrogació als plecs perquè 

això els feia impugnables, però no entenem, i vosté encara no ens ha explicat mai, què és el que els faria 

impugnables? Quina llei incumpliria? Com és, senyor alcalde, que els plecs de les deixalleries de Rubí, 

Viladecans i Santa Coloma de Cervelló, entre molts d’altres, sí que inclouen la subrogació?, i casualment 

ningú els ha inpugnat!, i això no ha impedit que Solidança s’hi hagi presentat en alguns d’ells!! És que 

aquests municipis tenen lleis especials, viuen en un univers paral·lel en el que sí que es poden subrogar 

treballadors? O l’univers paral·lel és més aviat el del seu informe inexistent i el de les seves mentides? 

• Més coses. També diu que durant el període d’al·legacions, ni el CEPA ni ningú ha fet cap al·legació per 

arreglar això, però després afegeix que, de fet, no es podia arreglar res. Aleshores, Sr. Arcas, de què hagués 

servit al·legar? Vostè s’escuda en que ningú va reclamar el seu plec de condicions però, segons les seves 

paraules, vostès mateixos haurien desestimat les queixes, sent part implicada ja que vostès van fer el plec. 

A veure si ho hem entès, ens diu que no hi ha res a fer perquè no hem reclamat, però d’altra banda, si ho 

haguéssim fet, tampoc hauria servit de res. Caram Sr. Arcas, vostè en sap molt, no creu? 

• Què li sembla si parlem de política social i de com l’Ajuntament es preocupa per aquelles persones que estan 

en risc d’exclusió social. Diu en la seva entrevista que ha sentit coses molt desagradables referides als 

treballadors i treballadores de Solidança. Sr. Arcas, de qui ha sentit aquests comentaris? Ja li diem nosaltres 



que de la nostra boca no ha sortit ni una paraula en contra d'aquest col·lectiu de gent desafavorida, és més, 

creiem que tenen dret a treballar pel mateix sou que la resta de treballadors, sense precarietats. Vostè seria 

capaç d’assegurar que Solidança els pagarà el mateix que a nosaltres a aquests treballadors “a integrar”? Ens 

podria indicar una quantitat en euros? 

Expliqui'ns també com justifica vostè que per a que una persona, amb risc d’exclusió social o no, pugui 

treballar, se n’ha de fer fora a una altra que ha demostrat sobradament i durant temps la seva validesa en la 

seva feina. Com es pot explicar aquest fet? 

• Vostè va dir per la ràdio que ja havia parlat amb Solidança i que l’empresa es posaria en contacte amb els 

treballadors de la Deixalleria per posar-los les seves condicions sobre la taula. A qui vol enganyar Sr. Arcas? 

Tenim un burofax de Solidança al Comitè de Vaga dient que aquesta empresa es desentenia absolutament 

de nosaltres. Sr Ivan Arcas, s’agafa abans a un mentider que a un coix! 

• Sr. Alcalde, sembla ser que Satanàs és entre nosaltres, i que per a que no ens adonem de la seva presència 

ha adoptat la forma d’una empresa ecologista, i es fa anomenar CEPA!!! 

Vostè vol fer creure a la gent que el nostre problema és amb el CEPA, l’actual concessionària de la Deixalleria. 

Vostè diu que la nostra empresa actual no ens ha informat, que és amb ella amb qui hem de parlar dels nostres 

acomiadaments, que no s’ha presentat al nou concurs donant a entendre que renunciava a la gestió de la 

Deixalleria i que fent això el CEPA decidia que nosaltres ens quedàvem sense feina. Sr. Arcas, de què ens parla?, 

ens pren per ximples? No ens expliqui sopars de duro. Nosaltres tenim dret al nostre lloc de feina i és l’empresa 

que entra, sigui la mateixa que hi havia o una altra, qui ens l’ha de donar. Que el CEPA ens hagi informat o no, no 

té res a veure amb la nostra subrogació; que es presenti o no (que sí ho ha fet), no té res a veure amb la nostra 

subrogació. Sr. Arcas, tonteries, les justes! 

Sr. Ivan Arcas i Blanch, contesti a la pregunta de per què no ha volgut la nostra subrogació, encara que això li faci 

sortir els colors de vergonya. Expliqui com es pot fer fora als teus enemics de Molins de Rei, com es poden col·locar 

els teus amics a la vila i com es poden estalviar quatre duros per a intentar tapar una petita part del gran forat 

econòmic que té aquest Ajuntament. 

Digui als nostres vilatans que en temps de crisi ens hem d’apretar el cinturó, però que només cal que ho facin 

aquelles persones que guanyen pocs diners, mentre que es contracta a gent d’Iniciativa rebotada de la Generalitat 

després del canvi de govern i se’ls paga més diners dels que s’estan estalviant amb els treballadors de la Deixalleria i 

a sobre, saltant-se a la torera els pocs drets que tenim. 

Atentament, 

Els treballadors de la Deixalleria a qui vostè vol prendre el pèl i enviar a l’atur 


