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Aquest és el primer pressupost del mandat municipal 2019-23, un pressupost  elaborat per 

l’actual equip de Govern de l’Ajuntament de  Molins de Rei.   

El passat 15 de juny del 2019 es va constituir el nou Ple municipal i com a conseqüència dels 

resultats electorals es va produir una alternança en el Govern i, per tant, l’elecció d’un nou 

alcalde. 

 Des del primer moment em vaig comprometre en la recerca del màxim consens polític i a 

estendre el diàleg al conjunt de grups municipals. És així com aconseguíem aprovar les 

ordenances fiscals per al 2020 amb cap vot en contra. L’objectiu de guanyar màxima 

estabilitat, amb un govern fort, ha estat present des del primer dia, sempre amb voluntat 

constructiva i la mà estesa per arribar a acords per al futur de Molins de Rei. 

El passat mes de març es formalitzava un pacte per a la governabilitat del nostre municipi, fruit 

del diàleg de mesos i de constatar un seguit de fites i prioritats compartides per la nostra vila i 

pels nostres veïns i veïnes. Des de llavors, moltes coses han canviat, com també ho ha fet la 

proposta de pressupost que  es presenta a aprovació al Plenari municipal aquest mes de juny. 

Era previst que fos el mes de març quan el Plenari municipal aprovés el pressupost anual, però 

no va ser possible per la crisi de la COVID-19 i l’aprovació de la declaració de l’estat d’alarma, 

que va acabar trastocant tots els calendaris. La reducció de la mobilitat com a mesura per 

pal·liar la transmissió del virus i moltes altres mesures van canviar les  prioritats i el focus de 

tots els esforços. 

L’actual crisi, provocada per la COVID-19, té un caràcter sanitari, econòmic i social, i la  situació 

actual ha generat d’un dia per l’altre canvis ràpids i novetats, nous escenaris immediats, noves 

mesures, noves normatives, noves regles de relació entre els veïns i veïnes. La incertesa de 

l’evolució de la pandèmia i les conseqüències econòmiques i socials que es preveuen 

repercutiran directament en els ciutadans i el territori del municipi i, consegüentment, en 



l’Ajuntament. Ens ha calgut i ens caldran respostes davant d’aquestes noves realitats i alhora 

adaptar l'acció municipal a aquestes noves necessitats de manera eficaç i eficient amb la 

finalitat de vetllar per l’interès públic i garantir la cohesió social a Molins de Rei.  

És per aquest motiu que la proposta de pressupost que es presenta a aprovació al mes de juny 

dista de la prevista el mes de març. La realitat ha canviat; les prioritats del govern, també. 

Elaborar un pressupost sempre és complex. No són només xifres i més xifres, corresponents a 

aplicacions pressupostàries. Un pressupost municipal és quelcom més important. Vol recollir 

els compromisos, els valors i la defensa de les polítiques públiques ideades per l’equip de 

govern per continuar treballant per Molins de Rei. Plasmar-les amb detall econòmic és el 

principal objectiu d’un pressupost municipal.   

Com que soc plenament conscient que cal estar al costat dels conciutadans i reforçar la 

reactivació econòmica, les darreres setmanes hem treballat, conjuntament amb diferents 

actors, per recollir opinions, necessitats i demandes de diferents sectors de la vila,  i sempre 

pensant en la maximització de l’erari públic de la ciutadania de Molins de Rei. El màxim 

benestar dels molinencs i molinenques és la nostra màxima prioritat.  

EL fet de no tenir encara aprovat el pressupost anual ha estat una oportunitat. Ens atorga la 

capacitat d’elaborar un pressupost municipal adaptat a la nova realitat d’excepcionalitat en la 

qual vivim, mentre som conscients que aquest pressupost tindrà una naturalesa única i 

excepcional, com ho és la situació que estem vivint, i que no és comparable a cap altre 

pressupost que hagi tingut o tindrà l’Ajuntament de Molins de Rei.  

Alhora, és un clam del món municipal que els ajuntaments hem de poder tenir més eines i 

recursos  al nostre abast per poder donar respostes a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, 

que ara ja estan patint la crisi econòmica i social derivada de la crisi sanitària, amb més 

ingressos, amb la utilització del superàvit de les arques municipals, la flexibilització de la regla 

de la despesa, l’accés als possibles fons europeus i, sobretot, amb la revisió del finançament 

municipal, una assignatura pendent de fa dècades.   

Aquest pressupost, més que mai, el del 2020, s’ha d’entendre com un pressupost de 

resiliència. Gràcies a la bona feina i als deures ben fets en els exercicis pressupostaris  

anteriors, tot plegat ens permet afrontar la crisi de la COVID-19 amb un romanent de 

tresoreria extraordinari i una capacitat econòmica que hem destinat i volem continuar 

destinant a pal·liar els efectes de la crisi entre els nostres veïns i veïnes.  Una liquidació 



pressupostària del 2019 que vam aprovar al mes de febrer, just abans que esclatés l’actual crisi 

sanitària.  

Aquest pressupost i la voluntat política que representa tenen un antecedent pel que fa a  

prioritats encarades a donar respostes a la situació actual: l’aplicació del romanent de 

liquiditat de tresoreria aprovat en el Plenari del mes d’abril, quan es van destinar 600.000 € del 

superàvit del romanent a polítiques públiques dirigides a donar una primera resposta als 

estralls de la Covid-19. Per citar-ne uns exemples: es varen destinar 100.000€  per a un pla de 

xoc per atendre els col·lectius més vulnerables, més de 90.000€ a la compra de material de 

protecció per als serveis essencials de l’Ajuntament –Guàrdia Urbana i treballadors/ores de la 

Llar d’Avis, per exemple–, els 70.000€ destinats a reforçar el personal de la Llar d’Avis 

Municipal o els fons destinats tant al sosteniment de les llars municipals com al sosteniment 

del servei esportiu municipal, ubicat a la piscina municipal, entre d’altres.  

Aquesta és i serà la nostra línia de treball: primer, les persones, amb uns pressupostos socials i 

de reactivació dels sectors econòmics de la vila més afectats per la crisi. 

El pressupost bé reflecteix, com deia, les  prioritats per a aquest Govern, i per a Molins de Rei. 

Des del govern de la ciutat continuarem treballant en l’impuls de l’economia local per reduir 

l’atur i millorar les expectatives vitals dels molinencs i les molinenques. Incrementem les 

ajudes econòmiques en l’àmbit de desenvolupament estratègic de la vila amb un 144,7%. 

Augmentem les transferències corrents a consorcis de turisme i creem una línia directa de 

subvenció a empreses per la contractació de desocupats amb una partida inicial de 45.000 €, 

entre d’altres. Ara més que mai és important mantenir els nivells d’activitat econòmica i 

d’ocupació laboral.  

La segona gran novetat d’aquest pressupost és l’empresa municipal Molins Energia. Capacitar 

l’organització pública de la nostra vila per als reptes presents i futurs ha de ser una fita a 

assolir. Per això, aquest pressupost estableix les bases econòmiques per passar de les  

paraules, que s’escolten a la sala de  plens des de fa anys, a l’acció i fer realitat una empresa 

publica municipal que ha de permetre, mitjançant gestió directa, la prestació d’un seguit de 

serveis municipals d’una manera molt més eficaç i eficient, com són el servei de manteniment 

de jardineria i el de manteniment de parcs infantils. 

La tercera prioritat: cuidar de la nostra vila. La proposta de pressupost també recull un 

important augment en accions de neteja i conservació de la vila, així com en actuacions de 

millora de la via pública. Perquè una vila ben cuidada és garantia de benestar i salut.  



La quarta prioritat: continuar les inversions en equipaments municipals. A dia d’avui, s’estan 

duent a terme inversions en centres escolars i esportius, d’acord amb els protocols derivats de 

la crisi de la COVID-19, i així s’està garantint la correcta adequació dels nostres equipaments 

municipals a la situació actual.  A priori, poden no ser totes les que el Govern tenia previstes, 

sinó aquelles que es poden realment  executar aquest any 2020. Hem de constatar la ferma 

voluntat d’aquest equip de govern d’agafar velocitat i capacitat inversora en el pressupost de 

l’any 2021.  

Vull assenyalar la importància en la gestió de la transparència i la voluntat de situar la 

institució local a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes. Per això, continuem apostant pels 

pressuposts participatius i els potenciem. Continuem mantenint el milió d’euros de pressupost 

en el mandat, però canviem la manera de portar-los a terme.  Fruit del diàleg i consensuat amb 

les associacions de veïns i veïnes, aquests pressupostos participatius busquen potenciar la 

capacitat d’execució i inversió amb un únic procés participatiu. És per això que no es doten 

econòmicament en aquest exercici pressupostari, fet que no treu el compromís d’aquest 

govern de continuar invertint un milió d’euros en pressupostos participatius en aquest mandat 

municipal.  

Acabo amb una menció específica concreta que em fa una il·lusió especial, perquè és de 

justícia: assenyalar que destinem 305.955,25 € a l’expedient d’aplicació de RLT, per fi, després 

de 8 anys. Així, l’Ajuntament acabarà el pagament de les indemnitzacions derivades del 

reallotjament dels veïns i veïnes afectats del carrer Sant Pere Romaní, 33 a 45.  

 
Finalment, una qüestió a assenyalar. Més amunt he dit que aquesta proposta de pressupost 

tenia un antecedent, però també té un epíleg: una segona aplicació de RLT per un valor d’un 

milió d’euros destinat, per exemple, a ajuts per a la reactivació de l’activitat econòmica 

d’empreses i el comerç local amb una partida inicial de 200.000 €; 70.000€ en ajuts al lloguer 

de l’habitatge; 85.000 € per a la compra de material de protecció de la COVID-19; 70.000 € per 

a la creació de l’oficina COVID-19, o bé 30.000 € d’ajuts destinats a la mobilitat sostenible. Vull 

destacar alhora els 115.000 € per a Molins Energia. En definitiva, es tracta d’un pressupost 

pensat per a la reactivació econòmica i la protecció de tots els molinencs i les molinenques. 

Perquè que ningú quedi enrere.  

És l’època que ens ha tocat viure. Immersos en un procés de canvis constants i d’elevades 

incerteses, conscients de la situació que provoca la nova normalitat, la feina ben feta ens 



permet encara disposar d’un romanent per valor de 2,3 M€, que, sens dubte, emprarem per 

sortir-ne més forts com a vila i com a Molins de Rei.  

 

Molins de Rei, 16 de juny de 2020 

 

L’ALCALDE 
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