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ESBORRANY
A C T A
NÚM. 11/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2020.
A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i sis minuts del cinc de
novembre de dos mil vint, 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 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
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
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.
Excusa la seva absència la regidora Sra. Marta Espona Burgués i el Sr. Josep Maria
Puiggarí Troyano.
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 11/2020 de data 2 de novembre de 2020.
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ORDRE DEL DIA

Únic.- Aprovació inicial, i si s’escau definitiva, del projecte executiu de rehabilitació i
recuperació del Palau de Requesens de Molins de Rei
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió de les modificacions fetes
en el Dictamen de la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori de data 28
d’octubre de 2020, mitjançant Proposta de modificació del Dictamen del President de
l’Àrea de data 05.11.2020 en concret en:
1.- L’acord segon de la proposta de Comissió informativa extraordinària de SIT,
celebrada el 28 d’octubre de 2020, en virtut de l’article 82.3 ROF:
VOTACIÓ:
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres
presents la ratificació de la inclusió de totes les modificacions fetes en el dictamen
de la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori.
DICTAMEN
Atès amb data 7 de juny de 2019 s’ha publicat al DOGC núm. 7892 la Resolució
PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i d’acord amb la resolució definitiva, l’Ajuntament de Molins de Rei consta
com a entitat beneficiaria, amb les dades següents:

Atès que a petició de l’Ajuntament de Molins de Rei i en base a l’avantprojecte existent, els
Serveis Tècnics de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, inicien les tasques de redacció del projecte de Rehabilitació del Palau de
Requesens. Els serveis de Projectes i Obres IV de l’AMB nomena com a arquitecta na
Marina Salvador per a la seva redacció.
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Atès que el Palau de Requesens te la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional amb
la categoria de Monument Històric (BCIN-MH) en virtut del Decret de 22 d’abril de 1949 de
protecció de castells, recollit en la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, del 25
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i d’acord amb la disposició addicional primera de la
Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Està inscrit al Registro General
de Bienes de Interés Cultural del Estado Español amb el núm. de registre R-I-51-2352
segons D.22/4/1949, BOE 05/05/1949 i al Registre de Bens Culturals d’Interès Nacional de
la Generalitat de Catalunya amb el núm. registre: 1050-MH.
Atès que en data 7 de juliol de 2020 es demana informe de patrimoni a la Direcció general
del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en la sessió de 16 de setembre de 2020, de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona, ha adoptat, entre d’altres, el següent acord:
“Valorada la proposta i vist l’informe de la ponència, la Comissió ACORDA AUTORITZAR
AMB CONDICIONS, segons estableix l’article 2.1 a) del Decret 276/2005, de 27 de
desembre, de les comissions territorials del Patrimoni Cultural, les intervencions derivades
del Projecte bàsic de reforma i rehabilitació del Palau de Requesens a Molins de Rei, que
s'haurà de realitzar seguint els criteris establerts a l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre.”
Atès que, en data 23 d’octubre de 2020, segons registre d’entrada 2020019215 es rep de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona el Projecte Executiu de Rehabilitació i Recuperació del
Palau de Requesens, signat per l’arquitecta Marina Salvador López..
Atès que el Projecte consta d’una memòria, d’un plec de condicions tècniques, d’un
pressupost d’execució per contracte de 2.485.944,21 €, més 522.048,28 € corresponents
al 21% d’IVA, essent un total de 3.007.992,49 €, d’una documentació gràfica i d’un estudi
de seguretat i salut, de conformitat amb els articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en
endavant ROAS), el 235.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
(en endavant TRLMRLCat) i el 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 21014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).
Atès l’informe, de 23 d’octubre de 2020, emès per l’Oficina Tècnica i Obres Públiques,
segons el qual en el projecte executiu es recullen les condicions establertes per la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona i es proposa l’aprovació del
projecte esmentat, així mateix es justifica la necessitat de tramitar l’expedient per urgència
per donar compliment als terminis establerts per les actuacions aprovades pel
cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.
Atès l’informe, de 22 d’octubre de 2020, de l’assessora jurídica en el que es conclou que
d’acord amb l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPACAP), un cop declarada la urgència del procediment
per a l’aprovació del projecte d’obres de referència, es podrà reduir fins a 15 dies hàbils el
tràmit d’informació pública que exigeix l’art. 37.2 ROAS.
Atès el que disposen l’art. 235.2 del TRLMRLCat, i els arts. 37 i ss. del ROAS que regulen
el procediment d’aprovació dels projectes.
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Atès que les obres objecte del projecte de referència tenen la consideració d’obres locals
ordinàries, d’acord amb allò que disposen els arts. 8 i 9 del ROAS, és necessària la seva
execució, i a més són obres que afecten terrenys de titularitat municipal, en conseqüència,
tot l’àmbit del projecte és de domini públic.
Atès que aquestes obres es poden classificar com a obres de rehabilitació, d’acord amb
allò que disposen l’art. 12 del ROAS i l’art. 232 del TRLCSP.
Atès que de conformitat amb allò que disposen la disposició addicional segona de la LCSP,
els arts. 53.1 p) del TRLMRLCat. i l’art. 23 de les Bases d’execució del pressupost, l’òrgan
competent per contractar l’execució de les obres és igualment el competent per aprovar el
projecte, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques,
l’expedient de contractació i la despesa corresponent, i en aquest cas és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe – proposta de la Cap en funcions de l’Oficina Administrativa de SIT de data
23 d’octubre de 2020.
Vist la proposta a la Comissió informativa de SIT, de 24 d’octubre de 2020, del President
de l’Àrea de SIT.
Per tot el que ha estat exposat, es 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.- DECLARAR la urgència en la tramitació del Projecte executiu de Rehabilitació i
Recuperació del Palau de Requesens i reduir a la meitat els terminis d’acord amb l’art. 33
LPACAP per tots els tràmits necessaris fins a l’adjudicació de les obres.
Segon.- APROVAR inicialment, i si s’escau definitivament, el projecte executiu de
Rehabilitació i Recuperació del Palau de Requesens de Molins de Rei, i l’Estudi de
Seguretat i Salut que l’acompanya, que queda incorporat al propi projecte, amb un
pressupost d’execució per contracte de 2.485.944,22 €, més 522.048,29 € corresponents
al 21% d’IVA, essent un total de 3.007.992,51 €, i un termini d’execució d’14 mesos.
Tercer.- SOTMETRE a la preceptiva informació pública el projecte esmentat, mitjançant
anunci a inserir en el BOP, que se sol·licitarà per emergència i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, durant el termini de 15 dies hàbils a l’objecte que es puguin formular les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart.- ELEVAR a definitiu aquest projecte si no es presenta cap al·legació durant el
termini d’exposició pública. L’aprovació definitiva del projecte es publicarà al BOP, en el
DOGC, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò que preveu
l’article 38.2 del ROAS.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Bona tarda a tots i a totes per començar aquest Ple extraordinari de dia 5 de novembre
amb un únic punt que és l’aprovació d’aquest projecte, inicial del projecte executiu de
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rehabilitació i recuperació del Palau de Requesens de Molins de Rei. Tal com hem explicat
a la resta de portaveus, primer de tot, hauríem de fer l’aprovació d’una esmena que pretén
“subsanar” un error material en el dictamen fet per la Informativa d’una variació del cost del
projecte de dos cèntims i, abans d’entrar en aquesta votació, que entenc que no requereix
cap explicació més tal com hem dit, sí que permeteu-me excusar a la portaveu d’Esquerra
Republicana, la senyora Marta Espona, que continua convalescent i esperem que ja ben
aviat s’incorpori a la vida laboral i vagi arreglant els seus problemes de salut, i també al
regidor Pep Puiggarí que està en un viatge de feina i, en principi, farà tot el possible per
incorporar-se, si arriba a temps, en el decurs de la realització del Ple. Per tant, fet això,
també saludar, si em permeten, a tot els molinencs i molinenques que ens estiguin
escoltant pels diferents mitjans de comunicació i retransmissió de les xarxes. I, per tant, si
no hi hagués cap consideració a l’esmena que es proposa per a “subsanar” aquest error
material en el cost del projecte de dos cèntims, si els sembla, passaríem a la votació
d’aquesta esmena. Votació. I, aleshores, ara sí, passaríem ja a aquest punt que, com he
dit, és l’aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació i recuperació del Palau de
Requesens de Molins de Rei. I, per fer aquesta primera presentació per part del Govern,
tindria la paraula el primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres, el senyor Ramon Sánchez.
Endavant.
Sr. Sánchez:
Presenta el punt 1.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Ara, si els sembla i pel xat, per no perdre la tradició que així és
més fàcil, també, moderar, s’obriria el torn d’intervencions. El Sr. Quim Llort, en
representació d’Esquerra Republicana, endavant.
Sr. Llort:
Bona tarda, gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya entenem que es vulgui
aprofitar un finançament que suposa una ajuda de pràcticament un milió d’euros gràcies al
cofinançament FEDER. Anem a pams. També veiem que rehabilitar un edifici del
Renaixement d’aquestes característiques per proposar una oferta museística de qualitat
podria aportar riquesa cultural i turística a Molins de Rei si es fa correctament. No obstant
això, creiem que ens fa falta informació important pel que fa a les propostes museístiques
perquè no sabem quin tipus de conveni s’està treballant amb el MNAC o amb altres
col·leccions privades. Tampoc ens consta quines seran les despeses fixes de
funcionament i manteniment que haurà d’assumir l’Ajuntament perquè esdevingui una
proposat de qualitat. Podem afirmar que a Molins de Rei hi ha propostes culturals que fa
temps que estan a mitges com Ca n’Ametller o El Molí i, si tenim en compte aquests
referents, aquestes dues propostes, certament, ens preocupa que la proposta de
rehabilitació del Palau de Requesens que ara es planteja pugui emular els dos exemples
esmentats. D’altra banda, degut a la pandèmia i a la crisi econòmica de la qual ja podem
observar els signes, creiem que l’Ajuntament ja haurà de fer front a despeses més
necessàries l’any que ve, per tant, en aquest sentit, no tenim gens clar que invertir dos
milions d’euros en aquest projecte sigui la millor idea ara mateix. Últimament, el Govern ha
rescatat de romanents per atendre necessitats peremptòries de la Covid. Què farà quan
ens veiem obligats a disposar només del pressupost ordinari? No estem en contra del
Palau però sí en contra de no poder tenir recursos per afrontar les necessitats de la nostra
població. Tenim clar que la nostra abstenció no aturarà la macroactuació al Palau de
Requesens, aquest projecte, avui, quedarà aprovat. Com a conclusió, reiterem el dubte de
si és una bona opció en una situació de pandèmia mundial, reiterem la falta d’informació al
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respecte i amb el dubte de si també existeix alguna proposta per a finalitzar els projectes
d’El Molí i del museu de Ca n’Ametller encara inacabats. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més paraules? Doncs, si no n’hi ha cap més...senyor Josep Raventós,
endavant.
Sr. Raventós:
El Gerard crec que també volia, si vols, Gerard... [Inintel·ligible, 12:00]
Sr. Alcalde:
Endavant, Josep Raventós, per part de la CUP.
Sr. Raventós:
Bona tarda. Nosaltres, començo pel final, fent una mica de spoiler de la meva intervenció
sense intenció de treure-li interès, nosaltres hi votarem a favor, hi votarem a favor perquè
entenem que té una sèrie de coses de positives, com quasi tot a la vida, també en té
algunes de...no sé si dir-ne negatives però, en tot cas, menys positives, però, en tot cas, la
suma i la resta ens dona positiu i, per tant, hi votarem a favor. Hi votarem a favor, en
primer lloc, perquè en certa manera és una idea o una opció que va sorgir durant el
mandat anterior del qual formàvem part del Govern i, per tant, entenem que, en certa
manera, és donar-li continuïtat. És donar continuïtat, també, a una sèrie d’inversions que ja
s’han fet com la façana i la substitució de la coberta i, per tant, entenem que té un fil
argumental, en aquest sentit, que dona continuïtat a coses que ja s’han fet. Hi donem
suport, essencialment, per dues coses. La primera, perquè entenem que és una oportunitat
a la qual no podem renunciar per finançar una operació que és complexa econòmicament,
que és posar o dignificar, per entendre’ns, un edifici històric com és el Palau de
Requesens, sobretot, com ja s’ha explicat, en què l’Ajuntament de Molins de Rei no
assumirà la totalitat sinó una part relativament petita i, per tant, entenem que és una
oportunitat que no podem perdre, probablement, perquè si hi renunciéssim ara, difícilment,
ens tornaria a sortir, per entendre’ns. La segona, a nivell cultural, perquè entenem que és
molt potent la possibilitat de tenir un dels primers projectes del MNAC deslocalitzat i que
serà, en el fons, una opció de molta potencialitat cultural i, d’alguna manera, d’això se’n
poden derivar potenciar la idea de Molins com a pols d’atracció turístic. Coses que, per
altra banda, impliquen altres coses que, com deia al principi, no ens semblen tan positives.
En primer lloc, el tema del manteniment, ja ho ha comentat també el Quim, si no ho he
entès malament. No acabem d’entendre molt bé tots els números a nivell de manteniment,
em refereixo a climatització, conservació, etcètera i entenem que implica una despesa
estructural per sostenir un edifici un cop ja estigui dignificat que en tot cas cal mirar-se amb
atenció. En la mateixa línia, entenem que també ha d’implicar donar més múscul al
Departament de Cultura de la Casa, mai està de més, però, en tot cas, si volem treure-li tot
el suc a aquesta inversió, creiem que li hem de donar més múscul al Departament de
Cultura de la Casa per aprofitar l’avinentesa i per treure-li tot el potencial que té. I, una
última cosa en contra que no té a veure amb l’Ajuntament de Molins de Rei com a tal sinó
en com es planteja el tema de la subvenció, que és que, clar, ens sembla una mica estrany
quan estem portant a Ple diferents modificacions pressupostàries per fer front a la crisi de
la Covid, doncs, que ara, de cop i volta, fem una mica, si se’m permet dir-ho així, aquest
bolet per parlar d’una inversió molt important de diners en una cosa que sona una mica
estranya però ja entenem que això no és una qüestió de l’Ajuntament de Molins de Rei
sinó de qui és el que gestiona aquesta història però que, estèticament, si en podem dir així,
és una mica estrany. Ja entenem que això tampoc és voluntat del Govern de Molins de Rei
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i que, probablement, hagués preferit que aparegués això en un altre moment i tenir aquest
debat en un altre moment, ens ha tocat tenir-lo avui, el tenim avui i, en tot cas, nosaltres,
com deia al principi, hi votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Raventós. Ara sí que és el torn del senyor Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes, als que ens escolten també per la ràdio. A veure, nosaltres, per
Molins en Comú, per nosaltres és primordial restaurar, rehabilitar, refer el patrimoni, creiem
que és molt important tenir en consideració totes aquestes necessitats, és veritat que s’ha
treballat molt amb l’edifici del Palau i, per tant, d’alguna manera o altra s’ha de continuar
amb aquesta aposta d’intentar conservar tot el que significa la història de la vila. També
estem molt, molt convençuts en apostar per la cultura, creiem que és necessari i és una
activitat i és una riquesa com a societat i cultural i, per tant, molt a favor d’intentar
conservar l’edifici del Palau. Però, una mica en la línia que comentava el company
d’Esquerra Republicana i el de la CUP, nosaltres, amb la informació que se’ns ha aportat a
dia d’avui i ateses, una mica, les circumstàncies actuals, no podem votar a favor de portar
a terme aquesta obra amb una despesa que és enorme quant a la seva inversió i amb una
despesa que serà enorme en la seva explotació i el seu manteniment que el que farà, una
mica, és condicionar els futurs pressupostos municipals. Això, el que acabem dient és que
nosaltres, en comptes d’abstenir-nos, votarem en contra, votarem en contra...perdó, hi ha
un rebot, votem en contra una mica per les informacions, per la documentació que tenim,
per la incertesa del moment i per la manca de, diguem, d’informació per veure cap a on
anirà aquesta despesa enorme. I, ara, donaré una mica les raons per les quals avui votem
en contra, que no vol dir que en algun altre moment puguem canviar el nostre sentit de vot
però avui estarem en aquesta línia. Primer, perquè no hem trobat un consens entre els
experts amb la conveniència de fer una inversió d’aquesta magnitud en un centre
d’interpretació del Renaixement, sobretot, havent-hi a Catalunya una altra ciutat com
Tortosa, que ja representa suficientment l’arquitectura del Renaixement. En segon lloc,
perquè no se’ns ha presentat un projecte museogràfic. Sí que és veritat que el tècnic a la
Comissió Informativa deia que s’estava treballant però, al menys, no se’ns ha fet arribar a
nosaltres ni en quina línia ni en quina estratègia s’està redactant aquest projecte, sobretot,
perquè consolidi aquesta funcionalitat, aquesta aposta del futur que fa aquest Govern pel
museu que avui estan portant en aquest ple. Després, i una mica el que comentava el
Josep i el Quim, no tenim un pla de viabilitat econòmica, no tenim un pla de viabilitat
econòmica, no sabem quina despesa energètica tindrà en el futur, no sabem quina
despesa de manteniment tindrà, no sabem quina despesa d’explotació i se’ns fa difícil
aprovar una inversió de tres milions d’euros sense saber què suposarà això en el futur i
quines conseqüències tindrà, una mica aquesta sensació de “nosaltres aprovem, nosaltres
fem i, després, ja veurem”, doncs, aquesta manera de fer no ens acaba d’agradar. Després
de l’estudi del projecte, perquè un, quan s’estudia el projecte en detall, sí que és veritat, és
un projecte arquitectònic molt ben fet, segurament, seguint les línies o les prescripcions
fetes del departament de la Generalitat, però un, quan fa l’estudi, i ho comentàvem a la
Comissió Informativa, se’n donarà compte que la part estricta, estricta del que seria
rehabilitació, la despesa en rehabilitació no és res més que un terç del pressupost que avui
volen portar a aprovació, no el pressupost, sinó el projecte per fer despesa, i la resta, els
altres dos terços van molt lligats al futur funcionament de l’edifici. Evidentment, aprovar les
dues terceres parts de la despesa en un futur que encara no sabem perquè no tenim el pla,
doncs, també se’ns fa molt difícil. I, clar, al final, el que estem parlant és que un milió
d’euros és el que es destina a rehabilitació i dos milions d’euros és el que es destinarà a la
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part més funcional. I, finalment, perquè aquesta inversió no està prevista en el Pla
d’equipaments, en el Pla d’equipaments està prevista a partir de l’any 2027. És un Pla
d’equipaments que van aprovar a l’anterior mandat, a final de l’anterior mandat, a principis
del 2019, per tant, se suposa que ja s’estaven demanant els FEDER, ja estaven
contemplats, i, per tant, no acabem d’entendre com si, el cost d’oportunitat o modificar
aquest pla per aprofitar un fons, clar, al final, també altera tot el que tenies contemplat en el
pla i, llavors, la pregunta és, d’aquest pla, que no n’hem tingut cap altra versió perquè
vostès han modificat una inversió que tenien prevista al 2027 i la col·locaran al 2021-22,
entenem que la col·locaran perquè tampoc hem vist la projecció del pressupost del 2021 i
del 2022, no sabem quines dues partides aniran a cada dotació pressupostària però, clar,
al final, el que hauran de fer és desplaçar equipaments o inversions que tenien previstes o
que es van aprovar en aquell pla o que enteníem que el va aprovar el Ple i, per tant,
entenem que era voluntat de totes les forces que hi havia en aquell Ple de fer un seguit
d’inversions recolzades amb un treball tècnic que van vostès aprovar i, per tant, el que ens
haurien d’explicar és què deixarem de fer. És a dir, si fem el Palau, deixarem de fer el que
hi havia planificat que era el pavelló? O deixarem de fer el centre de serveis entitats
sociosanitàries a l’antic CAP? Al final, aprovar coses està bé, queda molt bé dir que
apostem pel futur, tothom aposta pel futur però, clar, un, quan aprova un pla i es
compromet a fer un seguit d’actuacions, si modifica les actuacions en aquell calendari, el
que ha de fer és tornar a refer el pla, presentar-nos el pla, aprovar el pla i, després, en tot
cas, aprovem el projecte contemplat en aquell pla en el període que toca. Per tots aquests
motius, nosaltres, tot i que ja li he comentat al principi que podem canviar el vot en els
pressupostos si realment després se’ns explica tot plegat, avui, votarem en contra.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el moment de la senyora Aroca. Endavant.
Sr. Corredera:
El micro, Ana.
Sra. Aroca:
Perdoneu. Un segon. Perdoneu. Ja. Després de...bona tarda, bona tarda a tothom, també
a la gent que estigui seguint el Plenari des de casa. Jo, després de les intervencions dels
companys d’Esquerra, de la CUP i, especialment, de la intervenció del Gerard, de Molins
en Comú, doncs, poca cosa més a afegir. Nosaltres també votarem en contra, votarem en
contra per motius molt similars als que ha explicat, en concret, el Gerard. Nosaltres a la
Comissió Informativa, i espero que no sigui cap sorpresa per ningú, ja vam expressar el
que diré ara també aquí. Nosaltres compartim o podem arribar a compartir el projecte del
Centre d’Interpretació del Renaixement i també la necessitat de tenir un Palau de
Requesens en condicions però creiem que no és el moment i el que vam posar sobre la
taula o el que vam expressar a la Informativa era precisament això, podem renunciar a
aquest FEDER, deixar el projecte sobre la taula i d’aquí dos o tres anys el reprenem, el
tornem a agafar i el tirem endavant?
Veu:
No.
Sra. Aroca:
Si em permeteu, estic fent una intervenció, no estic fent preguntes perquè siguin respostes
en aquest moment. Per què no? Perquè ara ha sortit una nova línia de FEDER, no sé per
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què no, és simplement un projecte com tants d’altres projectes de tants municipis que es
deixaran sobre la taula perquè les circumstàncies han canviat i han canviat lo suficient com
perquè puguem replantejar els projectes que teníem en marxa o que volíem iniciar o que,
com a Govern, amb un, entenc, que amb un programa electoral que...Xavi, que et vas
presentar amb un programa electoral i, probablement, ja estava contemplada aquesta
inversió, entenem, que les circumstàncies són tan diferents que aquests promeses
electorals o aquests projectes de Govern que es van acordar fa un any podrien canviar
radicalment. No seriem els únics que renunciaríem a una subvenció d’aquest tipus,
segurament, altres municipis es trobaran en situacions similars respecte d’altres
subvencions que tinguessin al davant. Per tant, jo no plantejo en cap moment renunciar al
projecte sinó ajornar-lo i ajornar-lo perquè, en línia del que han dit els companys i, si no
recordo malament, ha estat molt específic el Quim, probablement, tindrem altres prioritats
més urgents i més importants a la vila en els propers mesos per fer inversions d’aquest
tipus, d’aquestes magnituds, que no estem parlant de 300.000 €, estem parlant de tres
milions d’euros o de dos perquè un vindria finançat per FEDER. No sé, jo vaig fer unes
preguntes molt concretes i crec que gens allunyades de la realitat, el que necessitem els
regidors per poder votar o donar suport a un projecte d’aquest tipus, a la Informativa com
de quina manera es comprometran els pressupostos futurs amb aquesta despesa. Ningú
no ens ha respost. La despesa plurianual també l’ha d’aprovar el Plenari, jo crec, no? No
sé, està aquí l’interventor, igual m’equivoco, però quan parlem d’una inversió plurianual,
hauríem de saber de què estem parlant i com afectarà als pressupostos del 2021-2022 i no
sé si se n’anirà més enllà, al 2023. També vam preguntar un pla de viabilitat futur, de
retorn d’aquesta inversió o, com a mínim, quatre números per saber quant costarà el
manteniment d’aquest nou servei perquè estem parlant d’un nou servei municipal, entenc?
Un nou museu és un servei municipal que, per tant... No sé, és que em sembla que estem
començant la casa per la teulada i, per tant, a nosaltres se’ns fa molt difícil poder-li donar
suport a aquest projecte que ens ha caigut. Sí que és cert que, si no recordo malament, el
FEDER ja es va sol·licitar allà pel 2018 però, després, ho lligo amb el que ha dit el Gerard,
el tema del Pla d’equipaments. Jo, està aquí el Ramon Sánchez, que quan es va aprovar el
Pla d’equipaments era l’alcalde i ell sap perfectament, si se’n recorda, que jo vaig demanar
que no s’aprovés un Pla d’equipaments un mes abans de les eleccions perquè estaves
comprometent totes les inversions futures del futur equip de Govern o del futur Consistori
que sortís de les eleccions. Tot i així, es va aprovar aquest Pla d’equipaments un mes
abans de les eleccions i aquesta inversió estava programada pel 2027. Doncs, totalment
d’acord amb el que ha dit el company Gerard, què deixarem de fer si avancem sis anys
aquesta inversió tan forta? Què passa amb el Pla d’equipaments, tan important que era
aprovar-lo el mes d’abril del 2019, ara, ja, què és el Pla d’equipaments, paper mullat? Què
se’n farà d’aquest Pla d’equipaments? No sé, nosaltres, és que realment, davant d’aquesta
tessitura i d’aquest plantejament d’aquest projecte, no ens veiem amb cor de donar-li
suport. Torno a dir, no és un problema de no creure en el projecte. També crèiem en la
biblioteca i, en moltes ocasions, vam votar en contra perquè no estàvem d’acord en com
s’estava procedint. En aquest sentit, farem el mateix. No entenem aquest projecte, no
entenem aquest projecte ara, en aquests moments, amb la que està caient, i no entenem
que no es pugui ajornar, no abandonar, ajornar i intentar no comprometre uns
pressupostos que tampoc sabem de quina manera es comprometran en un futur que, ara
mateix, per tothom a la nostra vila és molt incert. Per tant, aquí ho deixo. Votarem en
contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, no em consta cap paraula més demanada i ara el que farà el
Govern és tancar el primer torn d’intervenció i ho farem, alternativament, tant el primer
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tinent d’alcalde com jo mateix. Per tant, mirin, la veritat és que, primer de tot, agraeixo el
posicionament i el discurs des de la sensatesa i també la responsabilitat al regidor i
membre de la CUP, el senyor Raventós. Malgrat les ombres que apunta, crec que el to ha
estat molt positiu i, per tant, entenent la situació i la circumstància en la que ens trobem.
No puc dir el mateix i demano un exercici de reflexió i de pensar als companys d’Esquerra
Republicana i miraré de veure si podem fer canviar el seu posicionament des de la
perspectiva que, al final, el que estem fent viable és un projecte que també ells van
demanar perquè, ja s’ha dit, és un projecte que, al final, no és d’aquest Govern. És un
projecte que ja ha passat a ser de l’Ajuntament de Molins de Rei, que ho va començar a
treballar un govern de Junts i del Grup Municipal Socialista, que va demanar ja un FEDER
en el seu moment que no va aconseguir, que va continuar treballant un altre govern, en
aquest cas, de Junts, de la CUP i d’Esquerra, que van presentar de nou el projecte i que sí
que van guanyar i és ara un nou govern, durant un temps, nou mesos, un govern del Grup
Municipal Socialista que ho va tirar endavant i, ara, evidentment, des de la constitució del
nou pacte de Govern en aquest mandat, aquest Govern de Junts i del Grup Municipal
Socialista que el continua tirant endavant. I un projecte que ens situa en moltes virtuts, des
de la projecció cultural de Molins de Rei a la [Inintel·ligible, 32:52] de Barcelona, també, no
només a dues hores de Tortosa que, a més a més, suma al que tenim, perquè la voluntat
és, també, crear xarxa amb Tortosa, evidentment, però també crear un públic,
evidentment, que des de l’àrea de Barcelona tindrà molt més fàcil anar a Molins de Rei que
no pas a Tortosa i, com molt bé saben, a més a més, Tortosa el que té és més aviat un
projecte sobre les festes del Renaixement no pas sobre l’obra artística i la interpretació de
la cultura i de les obres que sí que podem tenir nosaltres amb tota la cessió d’obres d’entre
altres, principalment, del Museu Nacional d’Art de Catalunya. I, per tant, és des d’aquesta
perspectiva que demano als companys d’Esquerra Republicana, si us plau, que se’l facin
seu perquè és seu aquest projecte també i que, llavors, si és a canvi de que encara hi ha
aspectes que no acaben de tenir clar des de la perspectiva del museològic, del
museogràfic, igual que hem explicat ara el projecte, és voluntat, evidentment, estar a la
seva disposició i anar explicant totes les fases del projecte, com hem fet en aquesta, més
enllà de la Informativa. I, per tant, des d’aquest punt de vista, en el moment que tinguem
les coses prou treballades per explicar-les, ho anirem fent. És voluntat, insistim, és voluntat
integrar tothom en aquest projecte perquè és un projecte de vila, és un projecte de poble,
és un projecte que hem treballat tots i cadascun de nosaltres en algun moment, en alguna
fase. Per tant, estem a la seva disposició i els diem que en el decurs de les properes
setmanes esperem tenir aquest museològic i aquest museogràfic i poder-ho explicar
perquè estem treballant la signatura amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya que sigui
abans d’acabar l’any i, per tant, aquesta explicació la farem. Ara bé, si em permeten els
companys d’Esquerra Republicana, no cometin l’error, i després m’hi referiré, evidentment,
a la dupla entre Comuns i Podem, que és la barreja entre la inversió i la despesa ordinària,
entre la despesa ordinària que anirem fent i farem com estem fent en tot moment perquè
no posem en risc cap despesa en serveis socials, cap despesa en cohesió social, cap
despesa en les necessitats que vinguin per la Covid, en la reactivació econòmica com hem
fet a canvi de fer aquest projecte, no és això, és un projecte d’inversions que no té a veure
amb el projecte ordinari, amb el pressupost ordinari de l’Ajuntament. I, després, doncs, ja,
lamentar profundament el posicionament dels dos partits, en aquest sentit, que estan
treballant aquest projecte conjunt i, segurament, per això fan aquesta intervenció conjunta
tan crítica. Mirin, vàries observacions. Primera de totes, que estan tan preocupats pel Pla
d’equipaments, el Pla d’equipaments, haurien de saber que no està aprovat definitivament
i, per tant, no és vigent, i per tant, no és vigent. Segona qüestió, senyor Corredera, el
Centre d’entitats sociosanitàries de l’antic CAP ja està fet, si ja està fet! Però, en quin
municipi viu? Si ja tenim un edifici entregat als pisos de [Inintel·ligible, 36:14] per pisos
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tutelats, si a l’altre ja hi ha un centre d’Alzheimer i ja hem passat pel Ple el centre per
l’entitat de la Creu Roja. Si aquesta és la seva gran preocupació, entenc que ja no té
problemes per votar a favor d’aquest projecte perquè aquell projecte ja està fet. I, si us
plau, no em digui...perquè la seva proposta, senyora Aroca, de dir “renunciïn i, després, ja
el tindrem”, no, no, ningú garanteix que el tinguem després, ningú ho garanteix. Per tant, la
qüestió no és si “vostès renunciïn, i llavors...” no, jo, al final, ho puc lamentar-ho però és
totalment legítim el seu posicionament. Ara bé, llavors, diguin clarament “nosaltres
apostem per renunciar a un milió d’euros de FEDER”. No diguin que és que, què
sacrificaran, què faran, vostès no han explicat... Tot això ho anirem explicant però, llavors,
diguin clarament “nosaltres apostem perquè aquest Govern renunciï a tenir dret a un milió
d’euros del FEDER” perquè, si no, vostès saben exactament, igual que nosaltres, que
precisament els fons FEDER són molt exhaustius en el compliment del calendari i, per tant,
en el fons, afortunadament pel que ens està passant, un efecte positiu que ha tingut és que
tenim de marge fins el novembre del 2022 per executar el 70% del projecte per tenir dret a
aquest milió d’euros. I, per això els hi vam explicar, per això hem de fer aquest Ple
extraordinari, per aprovar el projecte, perquè no podem perdre ni una setmana en la línia
del que estem fent. Per tant, si realment vostès no ho veuen clar, que és legítim, no ho
participen, que és legítim, però, llavors, diguin, no ens demanin...diguin “volem que vostès
renunciïn a un milió d’euros del FEDER”, no passa res, llavors, nosaltres ja prendrem la
decisió. Però no ho vesteixin sobre què és el que faran. Mirin, el Pla d’inversions, malgrat
no estigui aprovat definitivament, no deixa de ser un aspecte que si vostès entren en una
profunda contradicció. Ens diuen “vostès han de tenir cintura per adaptar-se als nous
temps”, doncs, mirin, el Pla d’equipaments, segons la seva lògica, també hauria de tenir
cintura per adaptar-se a les oportunitats que sorgeixen per Molins. Per tant, si a partir d’un
projecte que té un milió d’euros i que aspirem a que tingui més diners supramunicipals,
podem executar una obra que porta, com ha dit molt bé el senyor Raventós, un fil
conductor de reforma d’una part del centre de la vila importantíssim, del Pati de Palau, de
l’edifici Requesens i que ara hi establim un edifici de contingut pioner i emblemàtic i de
projecció a tot Catalunya, diguin que vostès no accepten que modifiquem el Pla
d’equipaments i que no accepten que tinguem aquest milió d’euros per tirar endavant
aquest projecte, siguin més clars i més sincers.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Per acabar aquesta primera ronda del punt, jo, agrair, doncs, molt sincerament al
Josep Raventós la intervenció que ha fet i t’ho agraeixo perquè crec que, possiblement, no
ho sé i ara no vull faltar el respecte a ningú, però deus ser l’únic que ha entès què estem
aprovant avui. Avui estem aprovant l’aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació i
recuperació del Palau de Requesens de Molins de Rei. Això és el que estem fent. No
estem decidint ni el finançament ni estem decidint res més en aquests moments, estem
decidint aquest projecte perquè aquest projecte, si demà hi hagués una catàstrofe, hi
hagués qualsevol cosa, Déu no ho vulgui, podria quedar aprovat i la inversió no fer-se però
el projecte ja estaria aprovat. Això és el que estem aprovant avui, un projecte de
rehabilitació que porta a una museïtzació. Jo entenc que, excepte el Josep Raventós que
avui ha fet aquest discurs i possiblement el dia de la licitació en farà un altre, vostès han fet
avui aquest discurs pensant en la licitació i això ho veurem el mes que ve, ara no toca. Ara
estàvem parlant del projecte de rehabilitació del Palau de Requesens, per tant, Josep i
membres de la CUP, agrair-vos enormement, no només la intervenció, sinó també aquest
grau de responsabilitat d’un projecte que ve del govern anterior i, per tant, us el feu vostre
i, per tant, voleu o decidiu o teniu clar que aquest projecte, si més no, s’ha de tirar
endavant. Decepció amb Esquerra. Decepció seguint una miqueta la línia del que he
comentat amb la CUP, un FEDER que vam demanar nosaltres i, per tant, un projecte que
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vàrem començar i, no començar, sinó que vam treballar conjuntament en l’anterior govern.
Ja sé que de vegades vostès diuen que els que hi eren no els representaven però, en tot
cas, Esquerra Republicana de Catalunya estava al govern i, per tant, Esquerra
Republicana va decidir que aquest projecte era un projecte important pel nostre municipi,
doncs, ho vàrem tirar...vam demanar aquest FEDER. I, per tant, han fet una intervenció
que anava molt lligada al finançament, si deixàvem El Molí, Ca n’Ametller...Ca n’Ametller,
quan sempre hem dit que hi ha instal·lacions i que, per tant, hauríem de veure com
reubiquem a tota la gent que hi ha dins de Ca n’Ametller per poder fer, abordar l’aplicació
de tot el que ha de ser el museu municipal, per tant, encara, fins que no trobem aquesta
ubicació pels serveis que estem prestant avui dins de Ca n’Ametller, no podrem fer front a
aquesta actuació. El Molí, a veure, estem treballant en el mòdul C, jo no sé si venen a les
Informatives que crec que sí perquè al senyor Quim Llort el veig a totes, doncs, El Molí, ja
hem dit que estem treballant el mòdul C i que, per tant, l’explicarem i el presentarem i és
un projecte del Govern. Hem dit, paral·lelament, que estem treballant a la planta baixa d’El
Molí i la primera planta on ha d’anar també un espai dedicat a les tecnologies 4.0, per tant,
aquests projectes que són projectes també que ens doten de més contingut dins el nostre
municipi són projectes que continuem treballant i potenciant pel futur. I, sí, senyor
Corredera, vostè ha tingut una intervenció de pràcticament cinc minuts i crec que li ha
dedicat 30 segons al projecte. I el projecte, és veritat que una part important d’aquest
projecte, el finançament, el cost d’aquest projecte, va precisament a climatització i ho
vàrem dir durant la Comissió Informativa i ho va dir el tècnic municipal, el Josep
[Inintel·ligible, 43:12], quan deia que precisament degut, a les obres d’art que hauran de
venir, el projecte de climatització dins d’un museu és possiblement la partida més important
que hi ha dins la dotació d’un museu. Per tant, en aquest sentit, li agraeixo que hagi fet
aquest comentari però és cert que aquesta partida és una de les partides més importants
que hi ha degut, precisament, a l’estat de conservació en què s’han de mantenir les obres
com en qualsevol museu del món. Per tant, en aquest sentit, lamento molt la intervenció
posterior del que vostè ha fet, que ja ho ha comentat l’alcalde en una primera intervenció.
Lamentar, també, Molins Camina, doncs, aquesta crítica que també té, cosa que ja ens té
acostumats i, per tant, no ens agafa de sorpresa, però, home, crec que en un moment en
què, li vaig dir a la Informativa, tenim una pandèmia, en el que hi ha una crisi que ens està
copsant de manera important a tothom, crec que és un bon moment també de planificar el
futur, ho vàrem dir i em reafirmo en les meves paraules perquè crec que és així com
realment les empreses saben veure més enllà del moment que estan passant. Per tant,
una empresa com és l’Ajuntament de Molins de Rei, un municipi que necessita mirar
sempre endavant, necessita en aquests moments tenir projectes que siguin capaços de
veure quina sortida tindrem des del punt de vista econòmic, d’aquesta reactivació
econòmica que serà tan necessària pel municipi que puguem tenir fins que s’acabi la
pandèmia i que puguem tenir aquest Centre d’Interpretació del Renaixement. Aquest és un
projecte que jo crec que és importantíssim i cabdal pel funcionament o pel futur del nostre
municipi en un moment en el que el turisme ha de començar a tenir una importància en el
nostre municipi, tenim Collserola, tenim el riu, tenim Palau de Requesens, tenim la Fira de
la Candelera, tenim, per tant, un ventall de...tenim el Festival de Cinema de Terror que,
precisament, aquestes setmanes també s’està produint, per tant, tenim una sèrie de
condicionants que fan que els nostre municipi ajudem a treballar en buscar l’excel·lència
en el futur. Aquest projecte de rehabilitació crec que és un bon projecte per mirar al futur.
Creiem, com ha dit l’alcalde, que és un projecte en el que vàries forces polítiques van
començar a treballar-lo i celebro que avui algunes d’elles li donin suport però és evident
que lamento molt aquestes explicacions que vostès han donat, possiblement, això que
estava dient jo, que són intervencions més pròpies de la licitació que no pas d’un projecte
de rehabilitació. [Inintel·ligible, 45:55]
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Sr. Alcalde:
Obrim el segon torn d’intervencions. Senyor Quim Llort, endavant.
Sr. Llort:
Moltes gràcies. Nosaltres hem dit clarament en la nostra intervenció que estàvem a favor
del Palau de Requesens, no critiquem el projecte, ens preocupa el moment que estem
vivint i el futur que s’acosta. També hem de dir que, quan vam votar anteriorment, la Covid
no hi era. No podem tancar els ulls a aquesta realitat, hem de ser conscients d’això i hem
dit que ens absteníem, ens abstenim perquè som conscients que aquest projecte s’aprova.
Crec que tot el que hem dit a la intervenció era molt clar i no deia res fora de lloc. Penso
que hem fet un discurs que s’adapta a l’actualitat que hi ha ara mateix. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies. A veure, jo ja sé que vostès són molt hàbils, tenen molta expertesa en
donar-li la volta als comentaris que nosaltres fem i, al final, semblarà que, com vostè diu,
no sabem en quin poble vivim però jo crec que som molt conscients de en quin poble vivim.
El problema és que vostè em diu que lo del CAP està fet però en el Pla d’equipaments per
l’any 2021 hi havia 850.000 € dedicats al Centre d’Atenció Primària. No sé, potser és que,
malauradament, visc en un poble on em pensava que les coses que van a Ple tenen algun
sentit i que s’executen quan toquen. Potser estic equivocat però li podria repassar les
coses que estan previstes pel 2021 dintre d’aquest Pla d’equipaments, estiguin o no estigui
aprovat definitivament, entenc que era la voluntat en aquell moment de seguir una
seqüència d’accions i actuacions i inversions en base a uns informes tècnics, imagino, que
consideraven, que, no ho sé, diguem, que hi havia unes millores a la piscina municipal que
ara no farem, ara no ho farem, això està clar; que hi havia un nou pavelló també projectat a
l’any 2019-20 de 500.000 € que tampoc no farem; hi havia un altre d’1.100.000 que tampoc
farem; hi havia una altra inversió...Vull dir, jo ja sé que és fàcil dir “no sabem en quin
municipi vivim” però el que sí que li agrairia és que les coses que van a Ple, doncs,
després, d’alguna manera, segueixin executant. També li vol donar la volta i no és que
estiguem en contra a renunciar a un milió d’euros del Fons FEDER, sinó que el que volem
és evitar gastar dos milions d’euros, dos milions d’euros en una cosa que no considerem
rehabilitació perquè, li torno a dir, i el Ramon Sánchez diu que dedico 30 segons a la meva
intervenció a parlar del projecte però és que jo he fet molta intervenció del projecte, encara
que no parli només de la part arquitectònica perquè vostè considera que el projecte és
només la part arquitectònica, no, no, el projecte és un conjunt perquè la part arquitectònica
es fa pel conjunt. Llavors, el que volem evitar és gastar dos milions d’euros ara perquè ara
vostès no els tenien previstos, no ho tenien previst. Llavors, el cost-oportunitat, que és una
cosa que li agrada molt als financers parlar-ne, ha de ser el cost-oportunitat, no és
l’oportunitat i per l’oportunitat agafo el cost. És a dir, s’ha de veure el seu conjunt i és això
el que votem en contra, és el conjunt perquè no ens han explicat tota la part del projecte.
És veritat que, després...a més a més, el Ramón fa aquesta intervenció que sembla que
només una persona hagi entès el que vol portar el Govern. Jo el que entenc és que vostès
ens porten amb urgència un projecte a aprovar per executar un fons FEDER. Si no
volguessin executar-ho, segurament, no portarien el projecte amb urgència, veritat? Doncs,
avui el que aprovem és el projecte amb urgència per executar-se. No li doni la volta, no
portem el projecte, portem el projecte per executar-se perquè, si no, no s’entén la urgència
d’aquest Ple. No ens tracti com si no estiguéssim entenent res, ho estem entenent molt bé
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tots. Una altra cosa és que vostès li vulguin donar la volta però entenem molt bé què és el
que venim a votar i per això, com que, ja li torno a dir, com que no tenim suficient
informació per saber el futur de tot plegat, avui votarem en contra. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. A mi el que...bueno, ja tampoc no em sobta perquè jo també hi estic acostumada i
és que vostès alaben molt les intervencions que són de la seva corda i lamenten
profundament quan hi ha alguna crítica o alguna qüestió que no compartim amb vostès,
malgrat que el nostre to, jo crec que ha estat del tot correcte durant tota la nostra
intervenció, tant del company d’Esquerra com del company de Molins en Comú com la
meva, per tant, jo crec que no és el lloc per on anar. Ho torno a dir perquè jo crec que és
important que quedi clar. De nou, torno a estar d’acord amb el que acaba de dir el Gerard,
nosaltres no estem dient de renunciar al projecte, estem dient ajornar el projecte. Els
FEDER tornaran, els podrem tornar a demanar, ens els concediran o no però tenim
l’oportunitat de tornar-los a demanar, això és una realitat. Quan es va demanar el FEDER,
quin òrgan de govern va demanar el FEDER? Per Plenari, que jo sàpiga, no va passar això
ni es va donar compte, oi que no? Per tant, per nosaltres, diguem que tota aquest projecte
ha estat com bastant nou perquè, en el seu moment, quan es va demanar el FEDER
tampoc es va donar compte al Ple de que s’havia demanat aquest FEDER i ara ens trobem
amb aquest projecte. Jo crec que això, les decisions les han pres altres abans que
nosaltres. Nosaltres sí que necessitem conèixer el conjunt del projecte per poder tenir un
sentit de vot i, ara mateix, hi ha molta incertesa al voltant d’aquest projecte i molta
incertesa econòmica perquè jo potser parlaré menys del projecte en sí però sí que parlaré
de la part econòmica que jo crec que és importantíssima, que vostès “desprecien” i no
acabo d’entendre el motiu, la veritat, no estem parlant de pocs diners, estem parlant de
molts diners i vostès la “desprecien”, no li donen importància a la part econòmica. Clar,
com que no la coneixen, tampoc no volen aprofundir en aquesta part econòmica. Doncs,
ha dit l’alcalde que aniran explicant el projecte conforme vagin tenint més coneixement del
projecte i això implicarà la part econòmica, doncs, en futures votacions, segons el que ens
vagin explicant potser canviarem el nostre vot, potser canviarem el nostre vot perquè
acabem de dir, i ho hem dit des del principi, que el projecte no ens desagrada, que el
projecte no ens desagrada, malgrat que pensem que no és el moment, malgrat que
pensem que no és el moment però, hores d’ara, amb les dades que tenim sobre la taula,
nosaltres no podem donar suport a aquest projecte. Com finançarem els dos milions
d’euros que hem de pagar nosaltres? L’alcalde està demanat la paraula, em sembla, no?
[Inintel·ligible, 54:02] Sí, sí, això t’anava a dir. Com finançarem aquests dos milions
d’euros? Anirem a crèdit, ho farem dels nostres ingressos corrents, com finançarem els
dos milions d’euros? No sé, és que jo crec que no són preguntes banals i no és informació
banal. Estem corrent per aprovar una despesa de tres milions d’euros que no sabem com
finançarem, a banda de...excloent la part del FEDER que sí que sabem com es finançarà, i
aquí es parla de diners i tothom es posa les mans al cap i comenceu a posar en la nostra
boca coses que nosaltres no hem dit, intentar donar-li la volta, intentar posar en dubte els
nostres posicionaments que jo crec que són tan legítims com els seus i jo crec que vostès
mateixos es retraten. Jo demanaria, si us plau, i torno a dir que ens repensem el que
estem votant avui perquè falta informació i estic segura que no és l’expedient que vostès
haguessin volgut portar al Plenari, estic convençudíssima, perquè normalment els
expedients que vostès porten al Plenari estan molt millor fets en el sentit de que
s’expliquen molt millor les coses i els projectes es veuen en un conjunt. Recordo que la
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biblioteca estava molt més clara, perfectament ho recordo, però les presses no són bones
i, en aquest cas, tampoc. I vostès es dediquen a atacar-nos a nosaltres perquè no poden
acabar d’explicar com haurien d’explicar aquest projecte. Això també és de lamentar,
senyor Sánchez, això també és de lamentar.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, en quin ordre ho fem, senyor Sánchez? Vol fer-ho ara?
Sr. Sánchez:
Jo, ho sento, continuo dient el que he dit en la primera intervenció i continuo en això. Al
final, nosaltres, el finançament ho hem dit, vindrà una part pel fons FEDER, m’avanço ja al
debat que tindrem d’aquí un mes quan parlem de la licitació però veig que ho volen enfocar
per aquí, doncs, escolti, parlem-ne, cap problema, perquè diuen que els falta informació i
crec que en la Comissió Informativa vàrem donar tota la informació que calia. Vàrem dir i
ho tenim molt clar que hi ha un milió d’euros que posa el fons FEDER que és aquí on ja el
tenim “solventat”. Hi ha també la part de crèdit de l’Ajuntament que haurà d’anar definintse, que anirà una part al 2021 i una part al 2022. I, després, hi ha altres subvencions que
puguin venir d’altres administracions com per exemple la Diputació o, per exemple, l’1,5 %
cultural que també es pot arribar a treballar. Per tant, jo crec que hi ha línies de subvenció
suficients que ens fan estar o ser alhora prudents de que la inversió que haurà de fer
l’Ajuntament serà continguda i serà sostinguda envers el que significa aquesta actuació
que, com deia, és una actuació important pel nostre municipi i que entenem que vostès no
comparteixin com no hem compartit en moltes altres en el passat. Per tant, nosaltres
creiem que és una inversió que s’ha de dur a terme, que és un projecte que és el que avui
estem aprovant aquí que, si a algú no li agrada el projecte, si a algú no li agrada la façana,
si a algú no li agrada la climatització, si a algú no li agrada algo del que vam estar explicant
a la Comissió Informativa, li agrairia que també discutíssim aquest aspecte que és el que
estem aprovant avui aquí, repeteixo, tot i la urgència, és veritat, perquè hi ha una segona
derivada, és evident, que és aquest fons FEDER que és el que ens està limitant però avui
estem aprovant el projecte, temps hi haurà de parlar durant el proper més del que significa
la part econòmica de com van aquestes [Inintel·ligible, 58:44] amb tota la casuística del
finançament d’aquest projecte. Però, en definitiva, avui el que estem aprovant és el
projecte executiu i, per tant, doncs, jo crec que es va definir molt bé per part de l’arquitecte
municipal que és el que més ha treballat amb l’Àrea Metropolitana tot aquest projecte, que
són mesos de treball i de moltes reunions per poder aconseguir un projecte sòlid, un
projecte que sigui del grat de la gent del nostre municipi on podem veure, precisament, i
recordem d’on venim perquè, al final, no fa tants anys recordem que aquí hi havia un
aparcament, hi havia una situació d’un Palau de Requesens absolutament deteriorat i el
que acabarem tenint, si Déu vol, el 2023 serà una Palau de Requesens i una plaça del
Palau que dignificarà un espai del nostre municipi i això també és reactivació econòmica,
això també és pensar en el comerç, això també és pensar en totes les botigues que en
aquests moments ho estan passant malament. Quan fem una actuació a la via pública,
quan fem una actuació als nostres carrers també estem reactivant l’economia. Per tant, en
aquest sentit, creiem que aquesta actuació que és una planificació d’allò que hem de tenir
per quan puguem sortir d’aquesta pandèmia, doncs, treballar-la en aquests moments crec
que és important tenint aquesta visió de futur. I, senyor Quim Llort, sé perfectament el que
vostè ha dit i sé perfectament el que jo he dit, i em reafirmo. No m’ha escoltat, vull dir,
estem aprovant això i em sembla molt bé que vostès diguin que estan d’acord amb el
projecte, doncs, si estan d’acord amb el projecte, votin favorablement i, després, ja
votaran, si volen, en contra de la licitació. Llavors, diguin que no estan d’acord amb el
finançament, que no estan d’acord amb que tirem això endavant en aquests moments
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perquè no és el moment però estem aprovant un projecte. El projecte no vol dir que
l’haurem de fer. Ja he repetit abans que podríem deixar-lo sobre la taula. Per tant, escoltin,
en aquests moments, parlem del projecte, digui’ns si hi ha quelcom que no els agradi,
quelcom que s’hagi de discutir, si no li agrada, doncs, també el Gerard, la climatització, si
no li agrada la part frontal on recuperem aquesta museïtzació de l’antiga capella i que, per
tant, [Inintel·ligible, 01:01:04] jo crec que serà del grat de la ciutadania de Molins de Rei i
de molta gent que ho descobrirà. I, mira, recordo, recordo quan els Tastos de la Candelera
van ser passats a la Sala Gòtica, recordo la cara de molta gent el primer dia que van venir,
on van veure realment per primera vegada la Sala Gòtica i aquella gent va veure realment
el que era el Palau de Requesens. Per tant, ara tenim l’oportunitat de tirar endavant, anar
un pas més enllà i que puguin veure la majestuositat d’aquest espai on hi hagi aquest
centre d’art d’interpretació del Renaixement, on hi hagi obres que siguin incorporades per
aquestes entitats com el MNAC i altres que ens dotaran de contingut i que faran de Molins
de Rei un lloc que sigui de referència dins de [Inintel·ligible, 01:01:55] del Renaixement i,
per tant, això és el que treballem. Creiem que és el moment, creiem que s’ha de tirar
endavant pel bé del futur del nostre municipi i, en aquest sentit, espero i m’agradaria que
alguns de vostès es repensessin aquest vot que fan avui i que votessin favorablement.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Ramon Sánchez. Per acabar aquest segon torn d’intervencions, si
em permeten, també tres, quatre consideracions que miraré de fer-les ràpides. Senyora
Aroca, vostè parla de com ho finançaran, escoti, com estem finançant la transformació del
poble des del 2011, Pati de Palau, biblioteca, carretera, reforma de la carretera i tantes i
tantes inversions, com ho hem estat fent i, per tant, això ho explicarem quan ho portem a
Ple, que sap que no és ara perquè ara estem aprovant el projecte. Quan iniciem la licitació
del projecte és quan hi haurà la Memòria econòmica amb la previsió de les inversions i de
sosteniment d’aquesta inversió. Això, que li hagi de repetir o explicar ara, entenc que ho
feia com a part del discurs perquè sap perfectament, vostè perfectament sap aquest sentit.
Segona qüestió que es deia, senyor Corredera, parlava del Pla d’equipaments. Jo crec que
té una petita confusió i és que, precisament, semblava que li deia a qui ara li parla, aquell
Pla d’equipaments que es va aprovar inicialment, que no es va aprovar definitivament
quan, a més a més, nosaltres ens vam abstenir. Per tant, diu “és que no...”, escolti, aquell
Pla d’equipaments no està aprovat definitivament però, si vol que parlem de Pla
d’equipaments, parlem del que sí que va ser aprovat definitivament per un tripartit d’una
altra època on un dels partits sembla ser que ja no existeix, no té hereus i no té ningú, que
deia entre altres coses que del 2007 al 2011 es faria una nova Casa Consistorial de 6,6
milions d’euros, que es faria una quarta llar d’infants a la Torre Fergniani de 700.000 €, que
ja tindríem una pista d’atletisme a Molins en aquell període també finançada per dos
milions d’euros, deia que teníem una biblioteca o que faríem una biblioteca que en el Pla
d’Equipaments posava 2,75 milions d’euros però que a l’hora de presentar-la públicament
a l’abril del 2011 la presentaven per 10 milions d’euros a la plaça de la Llibertat, per no
parlar de la sostenibilitat de determinades inversions com 370.000 € en plaques
fotovoltaiques al centre del poble sense connectar i amb dubtosa rendibilitat, després,
econòmica. Per tant, jo crec que, de lliçons, les justes respecte als plans d’equipaments
aprovats a la Sala de Plens, les justes. Per tant, aquest govern actual fa seu també un
projecte que s’ha estat treballant, insisteixo, amb un conjunt de forces polítiques des de fa
temps que els recordo, perquè diuen “no, que es postergui”, senyora Aroca, la Unió
Europea, d’entrada, el que ha dit és que no hi haurà més convocatòries de FEDER, això és
l’última versió de la Unió Europea. Segona qüestió, també hauríem d’estar satisfets tots
plegats que el projecte de Molins de Rei ha estat avaluat segons la maduresa del projecte i
ha superat els exàmens que ha passat en ple període de la Covid, altres municipis no
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poden dir el mateix. Per tant, què estan, torno ha dir, què estan plantejant? No que no
estem o invertim dos milions d’euros en la reactivació econòmica, que és el que plantegem
nosaltres, vostès, senzillament, estan dient, malgrat la maduresa d’aquest projecte, malgrat
haver passat tots els filtres d’aquest projecte, malgrat tenir atorgats un milió d’euros, estan
plantejant renuncia a aquest milió d’euros amb totes les incerteses que representarà que la
Unió Europea hores d’ara ha dit que no hi haurà més convocatòries d’aquest tipus. Bé,
doncs, diguin això, no hi ha problema però nosaltres, si volem aspirar a tenir aquest milió
d’euros i és el nostre objectiu i la nostra responsabilitat, avui hem d’aprovar aquest projecte
perquè aquest projecte continuï caminant. I, ara bé, sí que ens comprometem amb aquells
que realment vegin ombres, encara, en aquest projecte a mantenir un diàleg encara molt
més fluid amb vostès i en el moment que tinguem els documents, evidentment, que més
enllà que s’estiguin treballar tècnicament, que els puguem ensenyar i, per tant, que els
puguem debatre, que els puguem millorar, que els puguem conèixer entre tots perquè la
nostra voluntat, evidentment, és que un projecte de vila com aquest és important que
tothom el conegui, que tothom se’l faci seu i...escoltin, alguna cosa sabem, és a dir,
nosaltres, sorpreses cap ni una, és una proposta que hem explicat en tot moment, que ve
d’una Comissió del Renaixement de Molins de Rei, que ve d’una comissió treballada amb
la ciutadania de Molins de Rei, que ve amb un assessorament científic amb el professor,
doctor Casals i que això s’ha explicat en més d’una ocasió, que s’ha explicat en més d’una
ocasió i que, a més a més, insistim, hi ha treballat grups municipals diversos. Entenem que
avui es fa un pas molt important per complir els reglaments del FEDER i, això, sí, per
finalitzar o per començar la finalització del projecte de reconversió del centre de la vila amb
un projecte d’aposta per la cultura, d’aposta pel patrimoni, d’aposta per la tranquil·litat de
Molins de Rei, per tant, per la projecció de Molins de Rei. I, ara, sí que, si els sembla,
passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 1. I, amb aquest motiu, posant en
coneixement que és un Ple extraordinari que no té cap altre punt més, que no té...perdó,
perdó, em diuen...la Laia Cassauba, no ho he dit, s’ha abstingut, no? Perdó, senyora
Sandra, Laia Cassauba de Ciutadans també s’ha abstingut. Perdó, Laia, que no t’havia
vist. Insisteixo, al ser un Ple extraordinari no hi ha torn d’intervencions ni paraules ni
preguntes. Ens emplacem, per tant, al Ple ordinari de novembre. Moltes gràcies per la seva
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM
CUP

3
2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Abstencions

1
12

2

4
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 12 vots a
favor del PSC (6), JxM (4), i la CUP (2), 2 vots en contra de Molins Camina-Podem (1)
i MEC (1), i 4 abstencions de ERC (3), i C’s (1).

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

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,
Molins de Rei, 5 de novembre de 2020
Sandra Castelltort i Claramunt

Document signat electrònicament

La Secretària
02/12/2020
11:23:32
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