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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 13/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2020.

A Molins de Rei, quan són les divuit hores i sis minuts del disset de desembre 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 ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en 
temps i forma.

Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros Menéndez
Sra. Marta Espona i Burguès
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Excusa la seva absència la regidora la regidora Sra. Esther Espinosa García

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 13/2020 de data 11 de desembre de 2020.

0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressr la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i 
amics de les dones assassinades, aquest 2020, presumptament a mans de les seves 
parelles.

Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i 
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència 
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat. 

Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. 

Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: 

Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de 
violència masclista.

Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca. 

Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i  
fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.  

*Dones assassinades durant el mes  desembre de 2020

- Soledad Rey Valverde de Gondomar, Pontevedra, Galícia, el 2 de desembre del 
2020

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
També us vàrem dir que, en teoria, qui avui, seguint l’ordre que tocava, era, precisament, 
la regidora Esther Espinosa, com no hi és, he parlat prèviament amb la portaveu 
d’Esquerra Republicana perquè el següent company, companya del Ple que li tocaria, en 
aquest cas, és la companya d’Esquerra Republicana, la senyora Laia Juarros, per tant, 
senyora Laia, endavant, seria el torn de llegir aquesta declaració.

Sra. Juarros:
Bona tarda. El Consistori molinenc [Inintel·ligible, 00:00:27] 

Sr. Alcalde:
Perdoneu, perdoneu, és possible que estigueu compartint un mateix habitacle la Laia i la 
Núria?

Sra. Juarros:
Sí.

Sr. Alcalde:
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Doncs, s’estan acoplant els dos sistemes. Mireu a veure com ho podeu fer perquè ara 
mateix, companya Laia, l’audició per part de la resta de companys era força difícil.

Sra. Juarros:
Ara sí, no? 

Sr. Alcalde:
Anem a veure...sembla que millor, sembla que millor. Endavant.

Sra. Juarros:
Bona tarda. El Consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb 
familiars i amics de les dones assassinades aquest 2020 presumptament a mans de les 
seves parelles.  Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència 
masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra 
aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra 
societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud 
violenta i desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. Així i davant dels fets ocorreguts, 
l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: Primer, la condemna enèrgica d’aquests 
assassinats i de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol 
en nom de tota la ciutadania molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig a les violències 
masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís amb l’eradicació de la 
violència masclista. Prossegueixo a llegir les dones assassinades durant el mes de 
desembre de 2020: Soledad Rey Valverde de Gondomar, Pontevedra, Galícia, el 2 de 
desembre del 2020. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Laia. Com diem sempre, no ens hem pogut estalviar, 
malauradament, cap mes, cap sessió de Ple sense haver de llegir aquesta condemna. Ara 
sí que donaríem inici formal al Ple no sense saludar a tothom que ens estigui veient i 
seguint bé sigui per la ràdio municipal, pels mitjans o per la pròpia YouTube, un cop que 
sembla que s’han resolt els problemes inicials de so. 

ORDRE DEL DIA

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
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LLIBRE DE DECRETS 2020
NOVEMBRE

Decret Data Concepte

1648 02/11/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
1649 02/11/2020 Contractació menor de serveis
1650 02/11/2020 Contractació laboral
1651 02/11/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1652 02/11/2020 Situacions del personal
1653 02/11/2020 Aprovació document cobratoris
1654 02/11/2020 Regularització fiscal
1655 02/11/2020 Gestió de cementiri
1656 02/11/2020 Modificacions de pressupost
1657 02/11/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1658 02/11/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals

1659 02/11/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda

1660 02/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1661 02/11/2020 Recurs Contenciós

1662 02/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)

1663 02/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1664 02/11/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
1665 02/11/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1666 02/11/2020 Gestió de cementiri

1667 02/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1668 02/11/2020 Ordre d'execució
1669 02/11/2020 Contractació oberts de serveis
1670 02/11/2020 Modificacions de pressupost
1671 02/11/2020 Contracte Obert simplificat de serveis
1672 03/11/2020 Sancionador
1673 04/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1674 04/11/2020 Contractació laboral
1675 04/11/2020 Llicència d'obra menor
1676 04/11/2020 Llicència d'obra menor
1677 04/11/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1678 04/11/2020 Contractació laboral
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1679 04/11/2020 Llicència d'obra menor
1680 04/11/2020 Bonificacións Fiscals
1681 04/11/2020 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1682 04/11/2020 Modificacions de pressupost
1683 05/11/2020 Recurs de reposició
1684 05/11/2020 Aprovació Despeses
1685 05/11/2020 Aprovació Despeses
1686 05/11/2020 Recurs de reposició
1687 05/11/2020 Recurs de reposició
1688 05/11/2020 Recurs de reposició
1689 05/11/2020 Recurs de reposició
1690 05/11/2020 Recurs de reposició
1691 05/11/2020 Recurs de reposició

1692 05/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1693 05/11/2020 Contracte Obert simplificat de serveis
1694 05/11/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos

1695 05/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)

1696 05/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)

1697 05/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)

1698 05/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1699 05/11/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1700 05/11/2020 Ajuts socials
1701 05/11/2020 Ajuts socials
1702 05/11/2020 Modificacions de pressupost
1703 05/11/2020 Llicència d'obra menor
1704 05/11/2020 Llicència d'obra menor
1705 05/11/2020 Llicència d'obra menor
1706 05/11/2020 Llicència d'obra menor
1707 05/11/2020 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1708 05/11/2020 Ordre d'execució
1709 05/11/2020 Danys a béns municipals
1710 05/11/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1711 05/11/2020 Llicència d'obra menor
1712 05/11/2020 Danys a béns municipals
1713 05/11/2020 Contractació laboral
1714 05/11/2020 Modificacions de pressupost
1715 05/11/2020 Modificacions de pressupost
1716 06/11/2020 Llicència d'obra menor
1717 06/11/2020 Ordre d'execució
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1718 06/11/2020 Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
1719 06/11/2020 Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
1720 06/11/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1721 09/11/2020 Sancionador
1722 09/11/2020 Sancionador
1723 09/11/2020 Sancionador
1724 09/11/2020 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
1725 09/11/2020 Contractes de Lloguer
1726 09/11/2020 Gestió de cementiri
1727 09/11/2020 Llicència d'obra menor
1728 09/11/2020 Aprovació document cobratoris
1729 09/11/2020 Llicència d'obra menor
1730 09/11/2020 Llicència d'obra menor
1731 09/11/2020 Contractes de Lloguer
1732 09/11/2020 Bases de concursos
1733 09/11/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1734 10/11/2020 Aprovació document cobratoris
1735 10/11/2020 Aprovació document cobratoris
1736 10/11/2020 Gestió de cementiri
1737 10/11/2020 Gestió de cementiri
1738 10/11/2020 Gestió de cementiri
1739 10/11/2020 Gestió de cementiri
1740 10/11/2020 Gestió de cementiri
1741 10/11/2020 Gestió de cementiri
1742 10/11/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1743 11/11/2020 Regularització fiscal
1744 11/11/2020 Gestió de cementiri
1745 11/11/2020 Regularització fiscal
1746 12/11/2020 Aprovació Despeses
1747 12/11/2020 Aprovació Despeses
1748 12/11/2020 Sancionador
1749 12/11/2020 Sancionador
1750 12/11/2020 Situacions del personal
1751 12/11/2020 Danys a béns municipals
1752 12/11/2020 Ajuts socials
1753 12/11/2020 Ajuts socials
1754 12/11/2020 Ajuts socials
1755 12/11/2020 Ajuts socials
1756 12/11/2020 Ajuts socials
1757 12/11/2020 Ajuts socials
1758 12/11/2020 Ajuts socials
1759 12/11/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1760 12/11/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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1761 12/11/2020 Ajuts socials
1762 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1763 12/11/2020 Contractes privats
1764 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1765 12/11/2020 Ajuts socials
1766 12/11/2020 Llicència d'obra menor
1767 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1768 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1769 12/11/2020 Convenis interadminisratius
1770 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1771 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1772 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1773 12/11/2020 Modificacions de pressupost
1774 13/11/2020 Recurs de reposició
1775 13/11/2020 Recurs de reposició

1776 13/11/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1777 13/11/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1778 13/11/2020 Llicència Ambiental
1779 13/11/2020 Contractació oberts de gestió de servei públic
1780 13/11/2020 Bonificacións Fiscals
1781 13/11/2020 Bonificacións Fiscals
1782 13/11/2020 Llicència Ambiental
1783 13/11/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1784 16/11/2020 Recurs de reposició
1785 16/11/2020 Recurs de reposició
1786 16/11/2020 Recurs de reposició
1787 16/11/2020 Recurs de reposició
1788 16/11/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1789 16/11/2020 Danys a béns municipals
1790 17/11/2020 Modificacions de pressupost
1791 17/11/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1792 17/11/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1793 17/11/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1794 17/11/2020 Contractació laboral
1795 17/11/2020 Contractació laboral
1796 17/11/2020 Contractació laboral
1797 17/11/2020 Contractació laboral
1798 17/11/2020 Contractació laboral
1799 17/11/2020 Situacions del personal
1800 17/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1801 17/11/2020 Concertació operacions de préstec
1802 17/11/2020 Modificacions de pressupost
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1803 17/11/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1804 17/11/2020 Processos de selecció
1805 17/11/2020 Nomenaments
1806 17/11/2020 Nomenaments
1807 17/11/2020 Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
1808 17/11/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1809 19/11/2020 Sancionador
1810 19/11/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1811 19/11/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1812 19/11/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1813 19/11/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1814 19/11/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1815 19/11/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1816 19/11/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1817 19/11/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1818 19/11/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1819 19/11/2020 Regularització fiscal
1820 19/11/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1821 20/11/2020 Sancionador
1822 20/11/2020 Sancionador
1823 20/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1824 23/11/2020 Llicència Ambiental
1825 23/11/2020 Contractació laboral
1826 23/11/2020 Contractació laboral
1827 23/11/2020 Contractació laboral
1828 23/11/2020 Contractació laboral
1829 23/11/2020 Contractació laboral
1830 23/11/2020 Contractació laboral
1831 23/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1832 23/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1833 23/11/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1834 23/11/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1835 23/11/2020 Aprovació document cobratoris
1836 23/11/2020 Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals
1837 23/11/2020 Modificacions de pressupost
1838 23/11/2020 Llicència d'obra menor
1839 23/11/2020 Aprovació document cobratoris
1840 23/11/2020 Adquisicions de béns
1841 23/11/2020 Aprovació document cobratoris
1842 23/11/2020 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1843 23/11/2020 Llicència d'obra menor
1844 23/11/2020 Llicència d'obra menor
1845 23/11/2020 Modificacions de pressupost
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1846 23/11/2020 Danys a béns municipals
1847 23/11/2020 Contractació laboral
1848 23/11/2020 Danys a béns municipals
1849 23/11/2020 Danys a béns municipals
1850 23/11/2020 Ajuts treballador públic
1851 23/11/2020 Danys a béns municipals
1852 27/11/2020 Sancionador

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, des d’aquest punt de vista, passaríem al bloc de Coneixement de l’Acció del 
Govern Municipal. En primer lloc, evidentment, donar compte, el punt 1, donar compte dels 
decrets d’Alcaldia. No sé si hi ha alguna observació o algun aspecte...veig que no hi ha cap 
paraula demanada. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – PROPOSICIONS D’ALCALDIA

2.- Proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple dels canvis en la composició del 
grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) 
i aprovar-ne la seva difusió. 

PROPOSICIÓ D’ALCALDIA

“Donat que en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT) ha entrat per registre d’entrada número 2020023457, de data 10.12.2020 la 
seva nova composició. 

Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple en la primera sessió que celebri, dels 
canvis en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-
AMUNT), a efectes informatius i proposar l’aprovació de la seva difusió.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents:

ACORDS:

Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi 
de regidor en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
(CUP-AMUNT), en compliment del que disposa l’article 50.4 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, queda de la manera següent:

GRUP MUNICIPAL: CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
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Membres:

Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sr. Marc Vives Solé

Portaveu: Sra. Estefania Castillo Márquez
Suplent: Sr. Marc Vives Solé

Segon.-  Els grups polítics municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa, 
representació i Estatut Jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal, 
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals 
continguda en la normativa vigent.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment al Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, passaríem al bloc 2 de Proposicions d’Alcaldia. En primer lloc, el punt 
número 2 de l’ordre del dia que és la proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple 
dels canvis en la composició del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular 
Alternativa Municipalista CUP Amunt que tenen a veure, evidentment, amb la 
recent estrena com a regidor del regidor Marc Vives en el ple del mes passat. Per 
tant, ens donem per assabentats, secretària, és així o s’ha de votar?

Sra. Secretària:
S’ha d’aprovar la seva difusió. S’ha de votar.

Sr. Alcalde:
Ah! S’ha d’aprovar la difusió. D’acord, doncs, esperem...passem a la votació de 
l’aprovació de la difusió dels canvis en el grup de CUP Amunt. Votació del punt 2. 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

C – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

3.- Nomenament de 2 administradors de Molins Energia

DICTAMEN

Vist que l’Ajuntament és soci majoritari de la empresa pública Molins Energia, sl (75,71 % 
del capital social de l’empresa) que es va constituir, prèvia aprovació dels seus estatuts i 
constitució efectuada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 28 de maig de 1998,  el 
16 de juliol de 1998 davant el Notari Rafael Martínez Díe amb protocol 1196 i ratificada en 
data 14 de gener de 1999 pel Notari Antonio Clavera Esteva amb número 25 de protocol, 
com a societat de responsabilitat limitada amb l’objecte de gestionar el servei públic 
consistent en la construcció, administració i explotació de les instal·lacions d'aigua calenta 
sanitària i calefacció al polígon d'habitatges "La Granja de Molins de Rei".

Vist que el capital social de Molins Energia,S.L. és de titularitat pública segons detall:

- 75,71 % Ajuntament de Molins de Rei
- 16,22 % Àrea Metropolitana de Barcelona
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- 8,07 % Empresa de promoció i localització industrial de 
Catalunya,sa(Avançsa) que és una societat de capital 100% de la 
Generalitat de Catalunya.

Vist que com aquesta societat no desenvolupa cap activitat,  el Ple de l’Ajuntament, en 
sessió ordinària que es va dur a terme el 19 de juliol de 2018 va acordar aprovar el canvi 
de l’objecte social de la societat Molins Energia, SL, per tal de que pogués esdevenir un 
mitja propi personificat de l’Ajuntament de Molins de Rei per la prestació de qualsevol 
servei municipal que s’escaigui, previ l’encàrrec corresponent.

Vist que l’Ajuntament en la sessió plenària celebrada el 22 de febrer de 2018 va acordar, 
entre d’altres punts, aprovar la compravenda de les participacions de la Societat Molins 
Energia SL, a nom de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 16,22% del total 
del capital social, pel valor total d’1 euro, i de les participacions a nom de Empresa de 
Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.U., corresponent al 8,07% del total del 
capital social, pel valor total d’1 euro.

Vist que la societat només disposa de 3 administradors, un designat per l’Ajuntament, 
l’Alcalde-President, un designat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un designat per 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.U (Avançsa).

Vist que, atenent la propera compravenda de participacions que convertirà a l'Ajuntament 
de Molins de Rei en soci únic, el representant designat per l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el Sr. Xavier González Alemany, i la societat Empresa de Promoció i 
Localització Industrial de Barcelona, vocal del consell, de la que actua com a representant 
permanent el Sr. Roger Martí i Bosch, hauran de presentar la seva renuncia al càrrec de 
vocal del consell, ja que les entitats perdran la seva naturalesa de socis de Molins Energia 
S.L.

Vist que una vegada aprovat el pla de viabilitat de la societat Molins Energia, sl en la 
sessió plenària celebrada el 25 de juny de 2020, i la innecessarietat de l’informe de la 
Direcció general de política financera, assegurances i tresor respecte a l’adquisició de les 
participacions dels altres dos socis, atenent a que l’import d’adquisició no supera els 
15.000 € i d’acord al que disposa 206.3.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, després de la 
modificació efectuada per la Llei 5/2020 del 29 d’abril.

Vist que l’article 25 dels Estatuts vigents de la societat Molins Energia, sl, disposen que el 
Consell d'Administració haurà d'estar integrat de tres a tretze membres.

Vist l’article 242 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de societats de capital (TRLSC), que estableix que el Consell 
d’Administració ha d’estar format per un mínim de tres membres, amb el següent tenor 
literal:

“Artículo 242. Composición.

1. El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros. Los 
estatutos fijarán el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y 
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el mínimo, correspondiendo en este caso a la junta de socios la determinación del número 
concreto de sus componentes.
2. En la sociedad de responsabilidad limitada, en caso de consejo de administración, el 
número máximo de los componentes del consejo no podrá ser superior a doce.”

Vist que correspon a la Junta General de socis el nomenament dels administradors de la 
societat, d’acord a l’article 23 dels estatuts i l’article 214 del TRLSC.

Vist que està previst formalitzar l’adquisició de les participacions dels altres dos socis, AMB 
i Avançsa, abans de finalitzar l’any.

Vist que s’estan elaborant uns nous estatuts de la societat Molins Energia,sl, en el qual 
entre d’altres coses es determinarà que el Ple de l’Ajuntament exercirà les funcions de 
Junta General de la societat i que els membres del Consell d’Administració seran designats 
per la Junta General en el número que s’acabi determinant, entre un mínim de 3 i un 
màxim de 12,  i que anirà en funció de la representació/regidors que disposi cada grup 
municipal en el ple de l’Ajuntament.

Vist l’informe proposta del Responsable de Serveis generals signada el 9.12.2020.

Vist l’informe de l’interventor signat el 09.12.2020 i que fa l’observació de que es tracta 
d’un expedient sense afectació econòmica.
 

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 la proposta de nomenament dels dos nous administradors que formarien 
part del Consell d’Administració de la societat Molins Energia, sl següents:

Ramon Sánchez Gil, 1r tinent d’Alcalde i President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
Miguel Zaragoza Alonso, tinent d’Alcalde i President de l’Àrea d’Economia i Serveis 
Centrals

Segon.- Fer avinent que els nomenaments d’administradors els haurà d’efectuar la Junta 
General de la societat Molins Energia, S.L., d’acord a l’article 23 dels seus Estatus i l’article 
214 del TRLSC, i que ho seran als efectes de permetre el funcionament del Consell 
d’Administració i mentre no s’aproven els nous estatuts que permetin definir un Consell 
d’Administració amb la mateixa representació i proporcionalitat política que hi ha en el Ple 
de l’Ajuntament.

Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, sl i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, com a titular del 16,22% del total del capital social, i a l’Empresa de Promoció i 
Localització Industrial de Catalunya, S.A.U., com a titular del 8,07% del total del capital 
social.

Quart.- Traslladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit d’espai 
públic.
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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:
Ara sí que passaríem ja als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En 
primer lloc, de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea 
d’Alcaldia amb el punt 3 de l’ordre del dia, nomenament de dos administradors de Molins 
Energia. Aquest mateix punt, tal com s’ha parlat en una reunió prèvia de Portaveus i com 
es va explicar també en la Comissió Informativa, és tan senzill com el fet de nomenar el 
president de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori i primer tinent d’Alcalde i el president de 
l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, Miguel Zaragoza, i el senyor Ramon Sánchez. 
Presenta el punt 3. És per això que obriríem torn d’intervencions d’aquest punt. Senyor 
Marc Vives, endavant. No et sentim, encara, Marc.

Sr. Vives:
Ara sí, perfecte. Bona tarda. Gràcies a tots i a totes que ens esteu escoltant. Bé, des de la 
CUP sabeu que vam ser, evidentment, qui més va lluitar perquè aquesta empresa pogués 
tirar endavant, pogués salvar-se i pogués acabar sent el que sembla que serà aviat, per 
tant, en aquest sentit, ens alegrem de que tot tiri endavant. Entenem també que és un pas 
obligat després d’haver-se comprat les accions i ara ha de venir pública 100% i també 
entenem que és un pas provisional, com molt bé ha comentat el senyor alcalde. Sí que 
m’agradaria preguntar una mica quan està prevista que acabi aquesta temporalitat, és a 
dir, també, amb altres paraules, quan està previst que es pugui consolidar definitivament 
un consell d’administració. I esperem que aquesta empresa, mica a mica, un cop ja estigui 
consolidada 100% [Inintel·ligible, 00:07:56] aprovar la plaça del gerent,  doncs, amb la idea 
de que a curt termini, com ja s’ha parlat, pugui incloure la gestió de jardineria i de 
manteniment de Parcs i Jardins però, evidentment, a mig termini, ens agradaria tenir el 
debat de les escoles bressol, i ho haig de dir si no el Josep em mata, evidentment, l’EVO 
que és la nostra gran batalla. També m’agradaria comentar una altra coseta que és 
referent al consell d’administració que és que, evidentment, estem a favor de que pugui 
representar la màxima pluralitat política, aquest consell d’administració, però ens agradaria 
tenir el debat i obrir-lo, cercant les fórmules legals necessàries, per intentar que dins 
d’aquest consell d’administració hi sigui present també...hi hagi representativitat de la vila, 
és a dir, que hi hagi una participació popular directament no únicament a través dels 
representants polítics i, com a mínim, investigar si podríem cercar aquestes eines, que no 
només passi per la representació política. I això seria tot. Merci.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També hi ha paraula demanada per part de la portaveu d’Esquerra 
Republicana, la senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
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Hola, bona tarda a tothom als que esteu aquí, cadascú a casa seva o als locals, i a qui ens 
escolta per la ràdio de Molins de Rei. En el punt que ens ocupa, si considerem que és 
positiu que una empresa municipal s’encarregui d’aquells serveis essencials que han estat 
externalitzats i no han estat funcionant, certament cal posar al dia l’estructura d’aquesta 
empresa i començar per incloure els dos administradors que substitueixen els socis de 
l’anterior etapa de l’empresa. Això no obstant, el nostre vot a favor en aquest nomenament 
només és perquè es pugui començar a treballar en la redacció dels estatuts que han de 
regir el funcionament de l’empresa i, sobretot, la seva definició però no un xec en blanc per 
decidir sense la resta de forces municipals com volem que actuï aquesta empresa 
municipal. Per tant, esperem veure com es desenvoluparà tot a partir d’ara. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha, no veig cap paraula demanada més, per tant, jo mateix donaria 
resposta a les qüestions agraint les intervencions. La senyora Marta Espona fa un vot de 
confiança en el sentit d’avançar, és evident, ja ho hem explicat, això avançarà. Senyor 
Marc Vives, jo entenc...ha comentat que, de moment, perquè sigui l’empresa 100% 
pública, l’empresa ja és 100% pública. El pas següent que ha de ser és que sigui 100% 
pública municipal, que ara encara no ho és del tot, encara hi ha un 30% que és pública no 
municipal, que és per això que estem pendents, segurament, no ha pogut ser en aquesta 
darrera setmana de l’any 2020 però ja li comento que, en principi, estem fent gestions per 
quadrar les agendes i en la primera quinzena del mes de gener  es formalitzi davant de 
notari aquest traspàs d’accions i, per tant, sigui llavors sí, el que entenc pretenia dir, el 
100% pública municipal. Des d’aquest punt de vista, estem d’acord que se li ha de donar 
més funcions, Nosaltres només vam passar el pla de viabilitat ´donant-li dos possibles 
serveis però n’hem d’estudiar més i això haurà de ser el conjunt de forces polítiques qui ho 
haurà d’estudiar. Saben que malauradament no hi ha gaire bones notícies sobre el tema 
de l’aigua, que més endavant segurament tindrem temps de parlar-ne, respecte a la 
possibilitat o no que sigui el fet de la gestió de l’aigua un tema de competència municipal. 
Saben que d’això, segurament, tindrem temps de parlar-ne en el decurs també de mes de 
gener perquè, segurament, tenim pendent reubicar l’estudi de la pròpia comissió d’estudi 
del servei de l’aigua perquè hi ha hagut aspectes i sentències que modifiquen la situació 
inicial per la qual es va crear aquesta comissió. I respecte a l’últim punt que apuntava, la 
representació popular o no, bé, això no és un consell de participació, podem fer aquest 
debat en el moment que sigui. Aquí hi ha una responsabilitat, a més a més, patrimonial 
dels membres del consell d’administració i no és un consell de participació, com poden ser 
tants d’altres que té l’Ajuntament, en el que hi hagi ciutadans que vagin a donar la seva 
expertesa, la seva opinió. Aquí estem dient que és un consell d’administració que regula 
una societat mercantil pel dret mercantil que, per tant, responsabilitzen i donen resposta a 
les possibles responsabilitats amb el seu patrimoni. Bé, no estem parlant d’un consell de 
participació com d’altres que hi ha, la naturalesa és diferent però, en qualsevol cas, el 
debat sobre si hem de poder trobar una eina per la qual considerem que això s’hauria de 
[Inintel·ligible, 00:12:55], aquest debat el farem sens dubte. Per tant, no sé si...jo entenc, hi 
hauria dret a un segon torn d’intervencions, no sé si el volen exercir o, si els hi sembla, 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 17/12/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 16/92

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

passaríem a la votació d’aquest punt. No em consta cap paraula, per tant, passaríem a la 
votació. Votació punt 3.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), I C’s (1), 2 abstencions de  Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

4.- Aprovar l’expedient de contractació i els plecs administratius  de l’obra de 
rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, de Molins de Rei.

DICTAMEN

Atès que mitjançant acord únic del Ple en sessió extraordinària de 5 de novembre de 2020, 
es va aprovar inicialment el “Projecte executiu de Rehabilitació i Recuperació del Palau de 
Requesens” de Molins de Rei, així mateix es va acordar la urgència en la tramitació.

Atès que el projecte va quedar aprovat definitivament en no presentar-se al·legacions, 
d’acord amb el certificat emès per la Secretària de la Corporació en data 4 de desembre de 
2020.

Atès l’informe del negociat d’oficina tècnica, de 10 de novembre de 2020, en el que es 
justifica la necessitat de contractar externament l’execució de l’obra del projecte esmentat, 
d’acord amb l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP).
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Vist que el Regidor de Serveis Centrals, en data 11 de novembre de 2020, va acordar la 
incoació de l’expedient administratiu que ha de regir la contractació dels treballs derivats 
del projecte de referència, d’acord amb l’art. 116.1 LCSP.

Atesa la memòria justificativa del contracte, de 17 de novembre de 2020, emesa per 
l’arquitecte de l’oficina tècnica, on s’estableix un pressupost base de licitació de 
3.007.992,51 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 14 mesos.

Atès que, en data 17 de novembre de 2020, l’assessora jurídica va redactar el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir la contractació de l’obra 
mitjançant procediment obert i tramitació urgent. 

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquesta obra.

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació té caràcter plurianual i anirà a càrrec 
del pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen a continuació:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2021 2021.4020.336101.62200 1.074.283,04 €
2022 2022.4020.336101.62200 1.933.709,47 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 20 de novembre de 2020, emès en virtut 
de la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, que exigeix valoració de l’interventor sobre 
les repercussions de cada nou contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist l’acta de replanteig del projecte de data 4 de desembre de 2020.

Atès l’informe de la Secretària, de data 25 de novembre de 2020, emès en virtut de la 
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, que exigeix informe de secretaria en l’aprovació 
dels expedients de contractació

Vist l’art. 122 LCSP, que estableix que el PCAP s’aprovarà amb anterioritat a l’autorització 
de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de 
no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.
Vist l’art. 156 i següents de la LCSP que configuren el procediment obert, considerant el 
VEC i els criteris d’adjudicació. 

Vist l’art. 119 LCSP pel que fa a la tramitació urgent de l’expedient de contractació. 

Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient de contractació, 
l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi 
l’obertura del procediment d’adjudicació. Així mateix, aquesta resolució també implicarà 
l’aprovació de la despesa. 

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta l’aprovació del PCAP, en 
virtut de l’art. 116 del LCSP.
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Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art. 23 de les bases 
d’execució del pressupost. l’òrgan competent per aquesta contractació és el Ple en superar 
el valor estimat del contracte el 10 % dels recursos ordinaris.

Vist l’informe proposta a la Comissió Informativa de Sit signat per la Cap en funcions de 
l’Oficina Administrativa de SiT en data 4 de desembre de 2020, amb l’informe de Serveis 
Jurídics, signat per l’Assessora Jurídica en data 4 de desembre de 2020 i l’informe 
econòmic amb observacions signat per l’interventor accidental en data 5 de desembre de 
2020.
 
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 5 de desembre de 2020, del 
President de l’Àrea.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea 
de Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords 
següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de rehabilitació i recuperació del 
Palau Requesens, de Molins de Rei, amb un pressupost base de licitació de 3.007.992,51 
€, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte de 2.983.133,06 €, IVA exclòs.

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la 
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert i tramitació urgent. 

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per import 
de 3.007.992,51 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2021 2021.4020.336101.62200 1.074.283,04 €
2022 2022.4020.336101.62200 1.933.709,47 €

Quart.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del 
Palau Requesens de Molins de Rei, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, amb 
un pressupost base de licitació de 3.007.992,51 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 14 
mesos.

Cinquè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de la corporació, als efectes de presentació de proposicions durant el termini de 26 (vint-i-
sis) dies naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant.

Sisè.- DELEGAR a l’Alcalde l’acord de classificació dels licitadors en virtut de l’art. 22.4 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) i l’art. 52.4 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLCAT).  

Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Serveis Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara i canviaríem de comissió informativa, passaríem a la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el punt 4 de l’ordre del dia que és aprovar 
l’expedient de contractació i els plecs administratius de l’obra de rehabilitació i recuperació 
del Palau Requesens de Molins de Rei. I faria aquesta exposició d’aquest punt el regidor i 
president de l’Àrea, el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Presenta el punt 4.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. A veure, si no vaig...veig que hi ha hagut 
ja...si no m’equivoco, l’ordre establert seria el Josep Raventós, el senyor Quim Llort i el 
senyor Gerard Corredera. Per tant, senyor Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Bona tarda. Gràcies, alcalde. Nosaltres, en aquesta intervenció, ens centrarem en el que 
és el procés de licitació com a tal de l’obra perquè en el fons és el que es porta a debat i a 
votació. Veiem que la licitació es planteja sobre una puntuació màxima de 115 punts, dels 
quals 50 s’adjudiquen sota criteris subjectius i 65 sota criteris objectius. Dels 50 punts 
subjectius, 16 punts estan relacionats amb qüestions d’implantació de l’obra per tal 
d’adequar aquesta del respecte del funcionament de la vila, l’entorn i la no afectació amb la 
circulació, especialment de vianants. I ens sembla que aquest és un aspecte molt adequat, 
sobretot si el que ofereix el contractista que acabarà sent l’adjudicatari queda reflectit en el 
contracte i, per tant, la direcció d’obra pot fer el seguiment en base a allò que s’ha plantejat 
originàriament. Per tant, ens sembla bé però creiem que ha de quedar reflectit de manera 
contractual. També s’ofereixen 6 punts per a millorar el seguiment de l’obra, dels quals 4 
es donen per incrementar els perfils sol·licitats i [Inintel·ligible, 00:20:00] cost del 
contractista, és a dir, que el que es pretén d’alguna manera és que el contractista acabi 
aportant de manera gratuïta una sèrie de perfils i, en aquest cas, no hi estem d’acord. 
Entenem que els perfils, hi ha d’haver els que hi ha d’haver, ni més ni menys, i que tots els 
perfils i tota la gent que dediqui hores a aquest projecte, lògicament, se’ls ha de pagar 
perquè, en general, les coses gratuïtes no acaben funcionant. Dels 18...hi ha uns altres 18 
punts en què es demana justificar com es farà l’obra per garantir el termini, també ens 
sembla bé. Insistim en la necessitat que això quedi reflectit en el contracte perquè ja 
sabem que, després, els terminis d’obra és una cosa que en poques ocasions s’acaba 
complint. D’aquest 50 punts, el plec estableix que només passaran a la segona fase, per 
entendre’ns, només tenen opció d’acabar sent els adjudicataris si obtenen 25 punts, és a 
dir, es considera que amb un aprovat just, per entendre’ns, ja es pot ser adjudicatari i a 
nosaltres entenem que 25 punts ens sembla una mica insuficient i caldria un mínim més 
elevat. Després, dels 65 punts de valoració objectiva, 51 punts són sobre l’oferta 
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econòmica, 12 punts, per millores de manteniment —ja vam expressar els nostres dubtes 
d’aquesta qüestió a la comissió informativa perquè entenem que hi ha coses que sí que 
tenen sentit però que el contractista, un cop acabada l’obra, s’hagi de fer responsable de la 
neteja dels [Inintel·ligible, 00:21:53] no ho acabem de veure clar, en tot cas, expressem el 
nostre dubte— i també s’especifiquen dos punts per millorar la qualificació del contractista 
que, en general, és una cosa que ens sembla oportuna. També hi ha una cosa que ens ha 
semblat especialment interessant que és que, en cas d’empat, el contractista que acabarà 
sent adjudicatari  és aquell que tindrà més dones, és a dir, aquell que haurà posat més 
perfils femenins en l’avaluació de personal i que pugui justificar que hi ha menys contractes 
temporals o que s’incorporin més persones en situació de risc. Ens sembla que és una 
molt bona manera de fer-ho. I, també, que sàpiguen que ja hi ha administracions a 
Catalunya, per exemple l’Agència Catalana de l’Aigua, que no només ho deixa com una 
qüestió de desempat sinó que demana equips paritaris i només en cas d’oferir un equip 
paritari pots acabar sent adjudicatari. Per tant, ens sembla que s’ha fet un pas important en 
aquest sentit però, com sempre, nosaltres ens situem en la radicalitat, per dir-ho així, per 
tant, creiem que es pot anar més enllà, sobretot perquè els sectors de l’obra civil i 
l’edificació en general són sectors molt poc feminitzats i creiem que cal fer-ho més. Ens 
agrada que essent un concurs sobre 115 punts, l’oferta econòmica no representi més del 
50% de la totalitat del concurs i això és una millora que nosaltres havíem demanat en 
moltes ocasions perquè és veritat que la llei de contractes del sector públic estableix un 
mínim pels punts que s’estableixen de manera objectiva, han de ser més del 50%, un 51% 
com a mínim, però és veritat que es poden establir punts de forma objectiva que no només 
estiguin vinculats a l’oferta econòmica i, per tant, ens sembla bé. també ens agrada que no 
hi hagi, en aquest cas, una puntuació especifica per a retallar el termini de l’obra. És una 
clàusula que s’havia utilitzat bastant en els darrers concursos municipals que després no 
s’incloïa en el contracte, que després el contractista no complia i després no se’l podia 
penalitzar i, per tant, entenem que si el projecte està ben fet, el projecte diu que l’obra es 
pot fer en 14 mesos, doncs, són els 14 mesos en què s’ha de fer i no cal fer-la en 8, si en 
14 ja ens encaixa, els 14 ja ens sembla bé. Una darrera reflexió sobre les baixes 
desproporcionades o les baixes temeràries, és veritat que en els darrers concursos 
municipals, és a dir, de les obres que s’han fet a Molins de Rei, aquells contractes que ha 
licitat directament l’Ajuntament de Molins de Rei, els adjudicataris no han sigut ofertes que 
hagin fet baixes temeràries. Lamentablement, no podem dir el mateix dels concursos que 
ha gestionat directament l’Àrea Metropolitana de Barcelona que, si no ens equivoquem, és 
aquest cas. Nosaltres no som partidaris d’adjudicar a contractistes que hagin quedat amb 
baixes temeràries i ens agradaria que es transmetés d’aquesta manera a l’Àrea 
Metropolitana perquè entenem que si una cosa val 100, es pot fer per 90, es pot fer per 
105, es pot fer per 98, però segur que no es pot fer per 60, no es pot fer per 50 i, per tant, 
ens agradaria, insistim, que l’Ajuntament de Molins de Rei transmetés a l’Àrea 
Metropolitana la seva voluntat que aquest concurs no s’adjudiqués a un contractista que 
hagués fet una baixa temerària. Hem demanat informació sobre els darrers 12 plecs 
d’obres municipals, s’ha fet un esforç des dels serveis tècnics per donar resposta que 
enteníem que era una resposta complexa, la resposta ha sigut més curta, no sé si la 
paraula és “curta”, però ha donat menys respostes de les que haguéssim desitjat però, en 
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tot cas, érem conscients i així ho vaig parlar amb el president de l’Àrea de SiT que era un 
tema complex, i en qualsevol cas volem reconèixer i agrair l’esforç dels tècnics municipals 
que hi ha dedicat un grapat d’hores important i, en tot cas i també com li vaig transmetre al 
president de l’Àrea de Sit, creiem que cal fer una reflexió important al voltant de com es 
plantegen les licitacions de les obres públiques al nostre poble, sobretot tenint en compte 
que hem de veure si, al final, el resultat que hem obtingut era el que es pretenia. És a dir, 
al final, un fa un concurs públic, el fa per adjudicar una obra i perquè aquesta obra es faci 
amb el preu just, amb tempos adequats i que es faci complint el projecte si és que el 
projecte s’adequa al que s’havia d’adequar. I, per tant, és important, em sembla, fer 
aquesta reflexió de si allò que hem licitat ens ha acabat portant a allò que ens havia de 
portar perquè ens sembla que en algunes ocasions no és així i, en les ocasions que no és 
així, creiem que s’ha d’analitzar en profunditat què és el que ha fallat en la licitació, què és 
el que no s’ha recollit adequadament en el contracte per anar-ho millorant. Nosaltres, en tot 
cas, insistim, creiem que és una reflexió que és important fer-la i convidem des d’aquí al 
Govern que la lideri perquè així és com li correspon. Nosaltres, crec que és prou evident 
que tradicionalment hem votat en contra dels plecs d’adjudicació perquè generalment 
veiem, excessivament, coses que no ens agraden, en aquestes hi veiem una quantitat de 
millores suficients com per modificar el nostre sentit de vot tradicional i, en aquest cas, ens 
abstindrem. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Si no recordo malament, ara seria el torn del representant 
d’Esquerra Republicana, senyor Quim Llort.

Sr. Llort:
Gràcies. Bona tarda. Nosaltres també volem potenciar el nostre patrimoni, invertir en 
cultura i projectar turísticament la vila de Molins de Rei a tota Catalunya. Avui tornarem a 
recalcar que nosaltres no estem en contra del Palau i, evidentment, siguin benvingudes les 
subvencions adjudicades. Però tenim la responsabilitat d’explicar que no tenim gens clara 
la viabilitat del projecte en un futur immediat. de fet, si reviseu l’informe d’intervenció, 
podreu llegir primerament que encara està en redacció el pla de viabilitat i continua dient 
que es preveu una despesa anual d’uns 400.000 € i una previsió d’ingressos que, en els 
millors dels casos, no superarà els 50.000 €. Aquesta possible situació insostenible ens 
recorda alguna de les instal·lacions de Molins de Rei que ja necessita cada any grans 
aportacions per part de l’Ajuntament per poder seguir funcionant. Pel que fa a l’expedient 
de contractació i als plecs administratius de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau 
de Requesens, segurament seran emulables a altres obres de característiques similars on 
l’AMB ha col·laborat. Entenem, doncs, que tècnicament haurien de ser correctes. No 
obstant, si tenim en compte la importància que comporta el manteniment d’una instal·lació 
tan ambiciosa com aquesta, volem destacar que, en els criteris de puntuació de la clàusula 
27.2.2 Millora del manteniment fins a 12 punts, diu “primer any de manteniment preventiu, 
correctiu i normatiu d’instal·lacions, 8 punts; més preventiu, correctiu i normatiu d’elements 
constructius de seguretat i d’estanquitat global de l’edifici, 4 punts. En concret, es puntuarà 
amb 2 punts per cada any. Creiem que seria molt favorable pel projecte que la puntuació 
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es donés per dos anys de manteniment de les instal·lacions més dos anys de manteniment 
de l’edifici. Per tot això, Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei continuem 
tenint els nostres dubtes sobre la viabilitat d’aquest projecte en el moment que estem 
vivint. És cert que les subvencions rebudes alleugeren l’impacte econòmic del projecte 
municipal però encara queden prop de dos milions per assumir i tot el manteniment 
posterior que se’n deriva, sobretot tenint en compte la complexitat d’un equipament 
d’aquest tipus i el que ho serà dins de totes les seves necessitats. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera és el seu torn.

Sr. Corredera:
En primer lloc, bona tarda a tots i a totes, a la gent que ens escolta, a la gent que ens està 
veient, ens està seguint. En primer lloc i tal com els vaig comentar, expressar a Portaveus, 
agrair l’esforç que s’ha fet d’intentar minimitzar el màxim possible l’impacte econòmic 
d’aquesta actuació als pressupostos municipals. A mi el que m’agradaria una mica 
recordar és que avui, a part dels plecs, aprovem la licitació de l’obra i l’aprovació d’uns 
pressupostos o d’una despesa més enllà del tecnicisme però jo no entraré en els 
tecnicismes però sí que entraré en el fons de la qüestió que és que aprovem l’execució 
d’una obra i una despesa per l’Ajuntament d’ara endavant. Tanmateix, tal com els vaig 
expressar a l’anterior ple que es portava a aprovació el projecte, des de Molins en Comú, 
no el considerem prioritari, no el considerem prioritari en el context actual i, sobretot, en el 
del futur pròxim. Tal i com deia el company d’Esquerra Republicana, tenir un equipament 
amb un cost de 4.000.000 € i una despesa anual de 300.000 amb uns ingressos previstos 
de 50.000, a més, evidentment, de l’estudi de viabilitat —entenc que és una previsió 
primera— és un error que pagarem tots i totes i espero equivocar-me, espero estar 
equivocat però no creiem que això sigui ara el que necessita Molins de Rei i, per tant, 
seguirem votant en contra. I és ben cert que la cultura no es mesura en termes econòmics, 
òbviament, però, si haguéssim d’apostar per altres usos o equipaments culturals o 
educatius, prioritzaríem, per exemple, per unes aules d’estudi, un centre cívic o, per què 
no, per una ampliació com si fos un annex de l’escola de música. I aquí i abans que ho 
facin vostès, aquest equipament està destinat a això, a un museu, fruit d’un pla 
d’equipaments, òbviament, aprovat el maig del 2019 en base a unes necessitats que eren 
evident en aquells moments i res tenen a veure amb les necessitats pel 2021 ni pels 
propers anys. A més a més, els recordo que aquell pla va ser amb la participació ciutadana 
i que el Centre d’Interpretació del Renaixement estava plantejat, ja ho vaig dir, a partir del 
2027. Vostès ens diran que s’han d’aprofitar les subvencions però nosaltres considerem 
que els recursos públics, siguin de l’Ajuntament o de les altres administracions, vinguin 
d’on vinguin, s’han de replantejar amb el que ens està passant, per això el nostre grup 
considera que els recursos públics en aquests moments s’han de prioritzar per altres 
equipaments i, en tot cas, s’hauria d’haver fet una modificació del pla d’equipaments amb 
una actualització de necessitats on la ciutadania també hagués pogut ser partícip i agent 
decisori a l’hora de canviar les prioritats dels equipaments municipals. Res més. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies i bona tarda a totes i a tots i a la gent que està també sentint-nos per la ràdio o 
veient-nos per YouTube que crec que està enllaçat el Plenari. Nosaltres vam votar en 
contra l’anterior vegada, en aquesta ocasió ens abstindrem i ens abstindrem per un motiu i 
és perquè el que estem acordant aquí és els plecs per a rehabilitar el palau, després ja en 
parlarem del museu. Nosaltres creiem que el museu pot ser un dels usos però no és l’únic 
ús que se li pot donar a aquest edifici. No obstant això, nosaltres també pensem que la 
situació actual és greu i serà més greu al futur i pensem que cal replantejar-se les prioritats 
en inversions. Ens sembla que no podrem funcionar amb un pla d’inversions de fa dos 
anys i tindrem que canviar-lo i tindrem que prioritzar perquè el que vindrà...jo sempre dic el 
mateix, em sembla de vegades que soc l’única d’aquest Plenari que pensa que el que 
vindrà a partir...ja no el que estem vivint ara sinó el que vindrà a partir de l’any que ve serà 
encara pitjor econòmicament i socialment pels nostres vilatans i vilatanes i que potser les 
prioritats haurien de ser unes altres. No obstant, creiem en el manteniment del nostre 
patrimoni i, per tant, unit als esforços que s’han fet per part de l’Ajuntament d’intentar 
baixar els costos pels molinencs, no és que ens baixin els costos del tot perquè, 
indirectament, d’alguna manera, aquestes subvencions que ens venen d’altres 
administracions també les paguem nosaltres amb els nostres impostos però, com a mínim, 
el pressupost municipal que, al final, ens interessa molt dins d’aquestes quatre parets 
perquè, a final, és on destinem directament els recursos als nostres veïns, doncs, aquests 
esforços els valorem i aquest cost s’ha abaixat i sembla ser que hi ha possibilitats que baixi 
més encara, que es rebin més ajuts per fer aquesta rehabilitació, per tant, nosaltres en 
aquesta ocasió ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. A mi no em consta cap paraula demanada més i, per tant, senyor Ramon 
Sánchez, si volgués tancar el primer torn.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Començaré pel Josep Raventós, a qui li vull agrair enormement tota la feina que 
ens ha fet fer durant aquestes setmanes a territori per tal de donar-los aquesta informació 
de les diferents licitacions que hem dut a terme els darrers anys a l’Ajuntament. Dir-li un 
parell de coses, primer de tot, no li hem traspassat tota la informació perquè no hem tingut 
temps, això ja ho ha explicat vostè i, per tant, vull posar en valor el que vostè mateix ja ha 
pogut dir, però aquest compromís de donar tota la informació i de continuar-la tractant, crec 
que per part del Govern és evident i, per tant, el que sí nosaltres també i li proposaré a 
partir del mes de gener és que anem desenvolupant aquesta informació per veure allò que 
vostè m’enviava en el correu quan em demanava la informació de dir “anem prenent 
decisions de com hem de fer front a les futures licitacions”. I crec que un exemple 
d’aquesta licitació i vostè també n’ha fet esment, d’aquest anàlisi d’allò que s’ha anat fent 
els darrers anys, creiem que era important no valorar com a una millora el termini de 
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reducció d’execució de l’obra perquè és evident que era un termini que sempre acabàvem 
donant uns punts que, després, algú guanyava l’execució, feia l’obra, tardava molt més 
temps en executar l’obra i no era capaços de poder desenvolupar un expedient que 
regularitzés aquestes situacions i això, evidentment, com que no ens portava a res, doncs, 
hem cregut oportú que aquest aspecte no sigui valorat. Però sí que és veritat i li agraeixo 
molt tot l’anàlisi que ha fet del plec de licitació que crec que és important i que algunes de 
les coses que ha anat comentant també les podrem tenir en compte en el futur i a l’hora de 
firmar el contracte, però també cal valorar, i així també s’ha tingut present a l’hora de 
millorar possiblement quin és un dels aspectes que també li preocupen a vostè i ens 
preocupen a nosaltres com és el fet de que les empreses presentin ofertes 
desproporcionades i aquest és un element que realment distorsiona molt tots els elements i 
aquí, en aquest cas, el que s’ha valorat és que l’oferta més alta i la més baixa, la que tingui 
un preu més baix tingui 51 punt però que a la mitjana, és a dir, a la que quedi al mig, li 
corresponguin 48, per tant, això fa que realment tot l’import econòmic tingui un pes però 
que no tingui un pes decisiu a l’hora de valorar tot el plec i això ens permet veure que 
realment hi haurà altres elements subjectius que són els que ens acabaran, són els que 
controlarà l’Ajuntament, els que acabaran definint quin és on s’adjudica la licitació. I, en 
aquest sentit, voldria fer esment a un dels aspectes que ha considerat el senyor Quim Llort 
d’Esquerra Republicana on, precisament, ell deia “no estem d’acord en el que el 
manteniment de les instal·lacions segui d’un any, ha de ser dos anys”, doncs, no, 
precisament ha de ser un any perquè un any és el que ha de fer l’empresa adjudicatària 
que és el comprovar que tot estigui bé però l’altre any és el que l’Ajuntament ha de definir 
que allò que ens han dit que està bé estigui bé perquè, com que encara està en garantia, si 
hi ha alguna cosa que ens han dit durant el primer any que va bé però realment no és així, 
que puguem realment tenir aquest control i demanar explicacions dintre del període de 
garantia. Per tant, creiem que és un aspecte que també s’ha tingut en compte i que és 
importantíssim, precisament, per poder definir i veure que allò que ens han instal·lat 
funciona i funciona bé. I, efectivament, aquest és un dels elements que també hem après i 
hem millorat perquè, per exemple, això no ho vàrem fer amb la biblioteca i ens hem trobat 
amb molts problemes. I, per tant, dels errors n’aprenem i dels errors acabem definint que hi 
ha situacions de futur que es poden acabar considerant de millor manera. També, referent 
al que deia el senyor Corredera, bé, vostès i la senyora Aroca consideren que aquest no és 
un projecte prioritari per Molins de Rei, doncs, no ho compartim. Nosaltres creiem que és 
un projecte important pel futur del nostre municipi, creiem que és un projecte que ens posa 
en el món dels museus, creiem que hi ha acords al darrera que ens faran que tinguem un 
nom important dintre del municipi i això ens reportarà quant a turisme, quant a comerç, un 
retorn molt més important del que ens pensem.  I és evident que tota instal·lació té una 
despesa, d’això en som perfectament coneixedors, però aquesta despesa també hem de 
veure quin retorn té en el nostre municipi i, llavors, aquest retorn que va en salvar 
comerços, salvar empreses, que hi hagi dinamització del nostre teixit, això també ho han 
de tenir en compte i, en aquest sentit, és evident que aquest projecte ajudarà a posar en 
valor el nom de Molins de Rei, a que Molins de Rei sigui conegut més enllà de la nostra 
comarca, del nostre país i, per tant, aquí i amb la importància que té que precisament se’ns 
hagi donat aquest 1.5 cultural que, per tant, voldrà dir que formarem part d’un espai on 
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serem reconeguts dintre del Renaixement, doncs, és evident que això ens dona també una 
potencialitat. I aquí, doncs, home, aules d’estudi, n’estem tenint, tenim un espai com el 
Mòdul C que estan desenvolupant  que serà un espai també destinat a diferents àmbits 
d’actuació i que, per tant, ens ajudaran també a ajudar a millorar aquesta situació dels 
estudiants  i, evidentment, anem fent totes aquelles inversions que creiem que són 
oportunes pel funcionament del nostre municipi. El pla d’equipaments que es va aprovar 
inicialment però que no es va acabar d’aprovar definitivament és evident que té algunes 
situacions que nosaltres hem anat treballant però que, en definitiva...diu vostè que s’han de 
prioritzar altres equipaments, miri, nosaltres ens vàrem presentar a les eleccions on l’equip 
de Govern deia ben clarament en el seu programa electoral que aquest projecte era un 
projecte important per Molins de Rei i que, per tant, l’hi havíem de fer front. Per tant, 
nosaltres que ens presentem amb un programa electoral que les eleccions, en definitiva, 
són el millor procés participatiu que hi ha i que es du a  terme cada quatre anys, és evident 
que portàvem el nostre programa electoral i, per tant, desenvolupem aquest projecte com 
ens vàrem comprometre. I, per tant, senyora Aroca, també deia que s’han de prioritzar es 
inversions, li dic el mateix, però amb la senyora Aroca quasi mai compartim el projecte de 
les inversions, tampoc creia amb el barri de Les Guardioles, vostè el va definir com el “barri 
fantasma”, el barri de Les Guardioles continua endavant i és un dels, jo crec, dels projectes 
que l’Ajuntament de Molins de Rei se n’ha de sentir orgullosos i aquí també ho vàrem 
posar sobre la taula i ho hem repetit sempre, per tant, no veia vostè el barri de Les 
Guardioles i ara tampoc veu el Palau de Requesens. Doncs, miri, l’equip de Govern el veu 
i, per tant, el tirarem endavant. No se’t sent, Xavi.

Veu:
No se sent res.

Sr. Alcalde:
Perdoneu, perdoneu. Agraeixo la intervenció del senyor Sánchez. Agrair, també, si podem 
mantenir les càmeres fixes perquè estem presents al ple. I ara sí que ens ha demanat 
paraula el senyor Quim Llort. Endavant. 

Sr. Llort:
Moltes gràcies. Jo només volia recuperar una part important del que diu l’informe 
d’intervenció perquè el Ramon se’l revisi una altra vegada. L’apartat B on posa 
“repercussió futura de la posada en funcionament de l’equipament”, d’acord? Si anem a 
l’últim paràgraf, ens diuen “es preveu un impacte en els pressupostos municipals futurs 
considerable que cal tenir en compte per les possibles planificacions pressupostàries 
plurianuals que es puguin fer, es tracta d’un document estimatiu i, per tant, aquesta 
intervenció tampoc pot concloure si la gestió d’aquest equipament posarà o no en risc el 
compliment dels preceptes fixats per la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera”. Només volia tornar a remarcar aquest tema. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, “posarà o no”, hi ha més torns, si us plau? Gerard, endavant.
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Sr. Corredera:
Entenc que comença el segon torn, no?

Sr. Alcalde:
L’ha començat el senyor Llort.

Sr. Corredera:
Perdoni. 

Sr. Alcalde:
No...endavant.

Sr. Corredera:
Jo no acabo d’entendre algunes intervencions d’alguns grups municipals que semblen...en 
el sentit de que ja plantejarem més endavant si hi ha d’anar un museu o no al Palau. És 
que avui aprovem uns plecs per rehabilitar el Palau i per construir un museu, i rehabilitar el 
Palau costa un milió d’euros i fer un museu en costa tres, és rehabilitar el Palau més tot 
l’equipament necessari per fer un museu. Sí? I és precisament per fer les dues coses...de 
fet, les subvencions són bàsicament pel museu, no? Per tant, no acabo d’entendre allò de 
ja veurem més endavant què fem, no, ja veurem més endavant què fem, no, el que 
aprovem aquí és per fer això que fem, d’acord? I m’agradaria deixar-ho clar perquè 
m’agradaria que la ciutadania entengués que, a part de rehabilitar el Palau, ens gastarem 
uns diners per equipar aquest equipament perquè sigui un museu. Llavors, en la 
intervenció del Ramon Sánchez, del senyor Sánchez, sorprèn que algú que és alcalde el 
mes de maig, aprova un pla d’equipaments, porti en el programa electoral algo que no està 
en aquest pla d’equipaments o que està en el 2027 i el porti per executar el 2020. Si més 
no, és sorprenent el canvi de criteri en un mes, entenc que ja ho argumentarà i ho 
explicarà. Jo, el que m’agradaria és que quan vostès prioritzen equipaments o 
instal·lacions i parlen de programes electorals, podrien parlar de que algun programa 
electoral parlava de que construiran habitatge públic de lloguer a la plaça de la Llibertat i a 
Les Guardioles o que farà un trasllat de la Guàrdia Urbana o que a la Guàrdia Urbana hi 
ficarà uns pisos tutelats o que farem una pista poliesportiva escolar o que ampliarem la 
graderia del poliesportiu de l’escola Sínia o que farem la reforma integral del port de la 
Cadena o que crearem un nou vial que faci el carrer amb el pont de Molins o que 
transformarem l’antiga escola Ferran Agulló en el gran centre cívic del barri del Canal o 
que projectarem...i així, mils de coses perquè a les campanyes electorals la gent promet 
moltes coses però entenc que els plans d’equipaments es fan perquè hi ha un consens 
tècnic i un consens recolzat per un suport tècnic i que defineix les prioritats del que 
necessita el municipi en base a criteris tècnics, socials, econòmics i, en aquest cas, el pla 
d’equipament, amb participació ciutadana. Per tant, jo ja sé que en els programes 
electorals diem o diuen moltes coses i que els equips de govern el que han de fer és 
aplicar els programes electorals, evidentment, però tot el programa electoral o només una 
part? El que vull dir és que, al final, jo el que creia és que nosaltres, en aquest cas, 
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nosaltres creiem que el Palau de Requesens, rehabilitar-lo pot ser una prioritat perquè es 
necessita conservar el patrimoni però que potser no és necessari ara mateix fer aquesta 
inversió per un equipament de museu i, després, sabent la despesa que comportarà. Ja 
està, aquesta és la nostra opinió i per això fem aquest sentit de vot. Ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Doncs, senyor Ramon, si volgués tancar 
aquest segon torn. Després, jo també faré una petita explicació. Endavant.

Sr. Sánchez:
Sí, només aclarir-li al senyor Llort que sé llegir, més que res perquè m’ho he llegit i sé 
llegir. Efectivament, l’interventor diu el que diu i diu, precisament, que no té les dades per 
poder dir en un futur si això serà sostenible o no. No les té. No diu res més, no diu que no 
sigui viable, diu que a dia d’avui no té aquestes dades. Llavors, vostè pot dir que el got 
està mig buit o mig ple però el que diu l’interventor és això, no diu el que vostè vol que 
digui, diu, única i exclusivament, això. Per tant, també diu que la despesa fixa es preveu 
que s’acosta als 330.000 €, vostè ha dit 400.000, i que hi ha una despesa variable que 
s’aproxima als 100.000 €, per tant, aquesta despesa que veurem quina quantitat es pot 
acabar determinant o no. Per tant, aquest és un projecte que és prioritari, la cultura, tots 
sabem, que és deficitària en tots els àmbits i, per tant, les administracions tenim l’obligació 
de posar diners per tal de garantir que hi hagi cultura, com ho és en molts àmbits 
l’educació o com ho és el transport públic. Per tant, Corredera, senyor Corredera, miri, 
vostè ha encertat molts dels projectes en què estem treballant, escolti, ho ha clavat. Per 
tant, li agraeixo que ens hagi fet l’espòiler del que realment treballant en aquest govern per 
tal de poder desenvolupar el futur del nostre municipi que creiem que és important. Miri, jo 
només li donaré una dada, en el darrer mandat que era l’antiga Convergència, vam complir 
a voltant del 70% del programa electoral que portàvem a les eleccions del 2015. Jo no sé 
si per això vostè si és molt o és poc. Nosaltres creiem que es un tant per cent molt elevant 
sent conscients que vam compartir dos governs diferents. Per tant, creiem que és 
important que allò que un marca en el seu programa electoral es vagi complint. És evident i 
tots som plenament conscients que no tot es pot acabar executant però és important anar 
preveient aquelles obres que avui començarà algú i que, possiblement, algú altre en el 
proper mandat o d’aquí dos acabarà desenvolupant i tenim un exemple molt clar: quan 
vam començar a treballar la municipalització de l’aigua on sabíem que hi havia un trànsit i 
acabaria executant segurament un altre govern. Per tant, estem en un moment en què hem 
d’anar planificant les inversions, algunes són amb retorn immediat, algunes altres són a 
mig termini i en altres que són a més llarg termini. Per tant, treballem amb aquestes tres 
mirades, creiem que és l’única manera que podem fer avançar el nostre municipi, treballant 
a curt, mig i llarg termini, i això és el que portem fent des del 2011. Entenc que a algú això 
li sorprengui però és l’única manera que entenem que podem fer la política que es mereix 
un municipi com Molins de Rei amb 25.000 habitants.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Doncs, com he dit, abans d’acabar la intervenció, permetin-me també dos 
minuts, dos o tres minuts per explicar també, en part, aquest projecte perquè sembla que 
per segona o tercera vegada que va, jo agraeixo el to dels qui han limitat, bàsicament, la 
seva intervenció al punt que portem avui que és els plecs de contractació del que és la 
reforma del Palau Requesens per ubicar-hi  no un museu, el Centre d’Art i Cultura del 
Renaixement, no és un museu, és el Centre d’Art i Cultura del Renaixement, així és com 
se’ns han concedit les subvencions. Però, permetin-me, que de la resta de grups que 
repeteixen, repeteixen el fil argumental que per mi és sorprenent que ho facin formacions 
polítiques d’esquerres que, bàsicament, ho fonamenten en dues línies de crítica: una, la 
sostenibilitat econòmica d’aquest equipament —jo, perdonin, però mai havia sentit això ni 
respecte de la Federació Obrera i, perdonin, eh! va ser una inversió molt important també 
de recuperar una part del patrimoni molt important del municipi i nosaltres en cap moment, 
en aquell moment que vam estar d’acord, criticàvem la possible viabilitat econòmica. Jo no 
sé on s’ha vist això però és que quan en algun moment diuen o l’autobús municipal o la 
zona esportiva Ginebreda, que té retorn de viabilitat econòmica una instal·lació esportiva? 
Si això és l’administració pública, això és el poder públic, això és la capacitat que tenim de 
transformar les nostres vides i els nostres pobles a partir del diner públic. I, perdonin, 
estem en un mandat municipal, senyora Aroca, que som molt conscients de les dificultats 
que patirem en tot però saben que hi ha una gran diferència en afrontar aquesta crisi 
econòmica respecte a la del 2008 que és, i se sobreentén que els regidors ho saben, que 
és diferenciar el que és el pressupost ordinari del pressupost d’inversions. i, mirin, estem 
tenint molt bones notícies en el capítol d’inversions per la capacitat que tenim les 
administracions públiques de tractor econòmic en l’economia. És per això que l’Àrea 
Metropolitana ha doblat el capítol d’inversions d’aquest mandat. Si normalment rebíem un 
milió i mig, rebrem tres milions d’euros de l’Àrea Metropolitana per fer inversions. És per 
això que, segurament, podrem tenir bones notícies d’altres administracions en capítol 
d’inversions i és per això que batallem totes les convocatòries que hi ha en el capítol 
d’inversions com aquesta que hem tingut que hauríem d’estar tots molt satisfets. No són 
dos milions els que queden d’inversió, ja hem sufragat amb el que se’ns ha concedit dos 
milions i mig d’un total de 3,9, d’una transformació que culmina tota una acció 
importantíssim al centre de la vila. I el segon fil argumental, senyor Corredera, és que hi ha 
un pla d’equipaments que està aprovat i una calendarització. Mirin, perdonin, els plans 
d’equipaments tampoc són bíblies que vagin fins al final. Es poden modificar com es 
modifiquen els pressupostos i com es modifiquen les prioritats en funció del que va 
passant. I s’obliden d’una cosa que és la nostra tesi, el maig del 2019 se’ns va concedir 
una primera subvenció d’un milió d’euros de fons europeus. Escolti, podem estar d’acord 
que vostès no haguessin treballat per aprofitar aquest milió d’euros però aquest govern va 
deixar clar que volia aprofitar aquell milió d’euros i això és el que ens ha portat a batallar 
una altra subvenció i que tinguem un milió i mig i que, per tant, amb un projecte que no 
rebria diners de cap altre convocatòria, és a dir, aquests dos milions i mig no els rebríem 
per fer res més al municipi perquè tenen una característica que han de ser utilitzats per 
rehabilitar el patrimoni, per tenir un projecte potent com sembla que han valorat els fons 
europeus i els tècnics del Ministeri de Foment, i d’això crec que també n’haurien d’estar 
satisfets, doncs, nosaltres tirem endavant aquest projecte, evidentment, I, escoltin, no hem 
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acabat, estem trucant més portes perquè volem finançar el màxim possible la inversió 
d’aquest projecte amb el que és un projecte de país i, quan dic de país, vol dir que 
esperem que també altres administracions del país portin a terme, evidentment, sufragar 
aquesta inversió. I, escoltin, els hi vam dir en una reunió de Portaveus, estem treballant el 
pla de viabilitat posterior i el tindran i el debatrem entre tots i segur que tindran fórmules 
perquè això es faci  possible. Per tant, començo com, acabo com vaig començar, agraeixo 
el to dels grups que s’han cenyit evidentment al plec, com el senyor Raventós, i, per tant, 
en aquest sentit, passaríem a la votació. Votació punt 4.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), i 10 abstencions d’ ERC (4), la CUP (3), MEC (1), Molins 
Camina-Podem (1), i C’s (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

5.- Aprovar l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat, dia 3 de desembre.

DICTAMEN

APROVAR D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT, DIA 3 DE DESEMBRE

Les entitats Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental Baix Llobregat, Taller i 
Habitatges Alba, Espai de Vida Independent  i l’Ajuntament de Molins de Rei hem treballat 
per a la redacció del manifest del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.

El text del manifest és el següent:
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MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 
instaurat per l’organització de les Nacions Unides fa més de 20 anys per visibilitzar els 
obstacles i barreres que té aquest col·lectiu de persones, que ha Catalunya quantifiquen 
en el 9% de la població.

Les persones amb discapacitat són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és obligació de 
totes les administracions eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena 
participació en la societat en que vivim. Només serem una societat justa quan totes les 
persones vegin respectat la seva condició de ciutadà i ciutadana de ple dret. Convé 
recordar que diferents estudis ens mostren que les persones amb discapacitat pateixen 
una evident discriminació, especialment patent en les dones amb discapacitat (doble 
discriminació: com a persona amb discapacitat i com a dona).

Enguany la pandèmia de la COVID-19 ens ha colpejant amb duresa, en aquest sentit 
convé recordar que l’OMS ja des del mes de març va alertar que les persones amb 
discapacitat són un grup especialment vulnerable, amb un major risc de contagi que la 
població general degut a les barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene 
bàsiques, la dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, les restriccions per poder tocar 
coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda física i les barreres a l’hora d’accedir a 
la informació sobre salut pública. Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i 
les seves famílies també poden quedar afectades d’una manera desproporcionada a causa 
d’una interrupció prolongada dels serveis dels quals depenen.
Avui, Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental Baix Llobregat, Taller i 
Habitatges Alba i l’Ajuntament de Molins de Rei vol fer ferm el compromís envers totes les 
persones amb diferents capacitats i les seves famílies. 

· Volem evidenciar que la diversitat és inherent a la persona i a la societat i que la 
diversitat ens enriqueix i ens deixa veure realitats diferents. 

· Volem reivindicar una educació inclusiva, real i efectiva. Que la gestió de la diversitat 
en l’ àmbit de l’ ensenyament sigui l’element fonamental i l’eix vertebrador del 
concepte d’educació. 

· Volem trencar amb les barreres socials que ens aïllen, promoure un veritable accés a 
la comunicació i a la informació. Que totes les esferes de la vida pública estiguin 
adaptades als llenguatges dels sentits. 

· Volem que la vila faciliti la nostra presència activa. Que es fomentin oportunitats i 
espais per donar-nos a conèixer. Que es promoguin iniciatives que ens ajudin a 
créixer, per gaudir d’oportunitats de les quals altres persones de la societat ja 
gaudeixen en el seu entorn més immediat.

· Volem construir una vila sense barreres i accessible per a totes i tots. 
· Volem fomentar la convivència i el coneixement mutus, desfer estereotips, lluitar 

contra els estigmes que pateixen moltes persones i que dificulten la seva plena 
participació ciutadana. Superar els prejudicis fomentats en la informació esbiaixada, 
sensacionalista o paternalista. 

· Volem que s’impulsin polítiques d’ocupació, persistir en la lluita contra l’exclusió 
socioeconòmica i laboral de les persones amb dificultats funcionals. 
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· Volem que es compleixi la llei i les plantilles de les empreses de 50 o més 
treballadors comptin, com a mínim, amb un 2 % de persones amb discapacitat.

· Volem aconseguir la igualtat d’oportunitats i que això sigui un dels signes d’identitat 
de les nostres administracions i entitats. 

En resum: Volem que es respectin els Drets Humans.
Les diferències ens enriqueixen. Molins de Rei, una vila inclusiva per a tothom.

3 de Desembre de 2020

Es proposa al Ple:

Primer. Aprovar l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb 
Discapacitat, amb motiu del dia 3 de desembre.
 
Segon. Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

Tercer. Notificar aquest acord a Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental Baix 
Llobregat, Taller i Habitatges Alba i Espai de Vida Independent  i trasladar-lo als Negociats 
de Sanitat i Serveis Socials.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara finalitzem i canviem de comissió informativa, passem a la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis a les Persones amb el punt cinquè aprovar l’adhesió al manifest del Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat del dia 3 de desembre i fa la presentació 
d’aquest punt la regidora de Discapacitat, la senyora Ainoa García. 

Sra. García:
Presenta el punt 5.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, senyora Marta Espona ha demanat la paraula en aquest 
punt. Endavant. No et sentim encara, Marta. Perdó. Ara sí.

Sra. Espona:
Perdona, falten mans de vegades per tocar botons. Com deia, un dels participants en el 
vídeo que es va enregistrar per l’Ajuntament sobre el Dia Internacional per les persones 
amb discapacitat diu que li agradaria que l’Ajuntament complís amb el manifest però, 
després, rectifica i diu que no és que li agradaria sinó que s’ha de fer perquè el poble s’ha 
de fixar en el poble. Em sembla una manera molt gràfica de recalcar que la vila ha de 
recollir les necessitats de tothom. Des d’Esquerra Republicana donem suport al manifest 
de la mateixa manera que fèiem èmfasi a posar més recursos en la regidoria de 
Discapacitat durant la presentació dels pressupostos per aquest any 2020 en observar que 
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havien disminuït respecte de l’any anterior. Creiem que realment hi ha molta feina a fer per 
facilitar l’autonomia i la integració a la vila de les persones amb discapacitats, de totes les 
discapacitats perquè creiem que en el vídeo aquest que s’ha enregistrat aquest any no hi 
estaven totes representades. Darrerament, hem vist algunes actuacions des d’aquesta 
regidoria com el llenguatge de signes en determinats actes, les actuacions inclusives en el 
museu o els pictogrames pintats en algunes de les calçades però desconeixem si hi ha 
algun pla d’actuació previst per la legislatura amb la seva consignació pressupostària 
corresponent i, si n’hi ha, si s’està complint el que es preveu fer. Hi ha actuacions petites 
com les barreres que suposen les terrasses dels bars pels invidents, per exemple, sobre 
les quals també es podria actuar. Aquest manifest comença dient que les persones amb 
discapacitat són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és obligació de les administracions 
eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva plena participació en la societat en 
què vivim, no hi podem estar més d’acord. Ara, esperem conèixer què té previst fer 
l’Ajuntament en aquesta línia. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No em consta cap altra paraula més. No sé si algú més volgués intervenir, 
no em consta...

Sr. Vives:
Xavi, una coseta, que l’Estefania volia intervenir però ha tingut un problema amb 
l’ordinador i ha reiniciat i tot. Entenc que, evidentment, ara no esperarem però a veure si 
pot arribar, com a mínim, al torn de rèplica i fer la seva intervenció.

Sr. Alcalde:
D’acord. Una qüestió, clar, no sé si la deu tenir escrita o no, no us la pot passar per fer ara 
la intervenció algú de vosaltres dos?

Sr. Vives:
Si de cas, mirem de fer la rèplica a veure si arriba i, si no, mirem de fer [Inintel·ligible, 
01:05:20]

Sr. Alcalde:
Perdó, perdo? No t’he pogut escoltar bé, Marc.

Sr. Vives:
Perdona, si podem esperar a veure si entra i, si no, ja mirarem de fer-la el Josep i jo a 
rèplica.

Sr. Alcalde:
Hi ha algun grup més en espera, que pogués incorporar-se la regidora Estefania, que 
volgués intervenir en aquest punt? Vaja! Si... No, no, podem fer un recés d’un minut, si 
voleu, però, entenent que estem en un ple virtual i que pot passar amb la connexió i que 
realment, si hi ha un grup que té preparada la intervenció en aquest sentit, podríem 
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esperar. El que hauríem d’assegurar és que fos realment relativament ràpid perquè, si no, 
per això dic, Marc, seria més fàcil si us poués passar ni que fos per WhatsApp la 
intervenció i la fes algú de vosaltres dos, si és que la tingués. 

Sr. Vives:
Xavi, doncs, dóna’m 30 segons 

Sr. Alcalde:
D’acord, aguantem 30 segons, si de cas. Per qui ens estigui escoltant per la ràdio, estem 
fent un petit recés, malgrat en directe, de 30 segons per veure si podem recuperar la 
connexió amb una regidora que és la que havia de representar ara en un punt i en un grup 
municipal. Per tant, esperem que així sigui, que ben aviat resolgui aquests problemes de 
connexió i, per tant, puguem reprendre l’ordre normal del Ple. Per tant, que...l’Estefania ara 
m’està demanant petició, per tant, en principi, s’incorporarà i, per tant, haurem fet aquest 
recés virtual de 30 segons. Regidora Estefania, en principi, s’incorpora. D’acord, si pogués 
donar-se veu i, per tant, és el seu moment d’intervenir. Endavant.

Sra. Castillo:
Perdoneu.

Sr. Alcalde:
Cap problema. Endavant.

Sra. Castillo:
Bé, primer de tot volem dir que en aquest ple tornem a portar dos punts de dos adhesions 
a manifestos quan el dia ja ha passat i que ens agradaria demanar que aquests manifestos 
s’aprovin abans de que passi el dia perquè creiem que no té la mateixa repercussió. Dit 
això, ens hem llegit aquest manifest i ens ha agradat veure que les diferents entitats i 
associacions que treballen amb persones amb discapacitat hi ha format part. Cal posar en 
valor la bona tasca que s’està duent a terme a la regidoria i treballant conjuntament amb 
totes les entitats i això, a part de ser positiu, és enriquidor per la vila. Fer partícip i 
visibilitzar el Dia Mundial de les persones amb discapacitat provoca que la resta de 
persones siguem més conscients del seu dia a dia i no només de la seva diada, diguem-ho 
així. I des de la CUP ho celebrem totes les iniciatives que s’estan fent. També estem 
d’acord amb tots els compromisos que ens demana aquest manifest, crec que cal que 
Molins de Rei sigui una vila més inclusiva per tots i totes, els seus habitants, queda un llarg 
camí, molta feina per fer i és responsabilitat de tots i totes. I, per tot això, la CUP votarem a 
favor del manifest.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara no sé si la regidora volgués afegir i tancar el torn. Endavant.

Sra. García:
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Simplement agrair les paraules de l’Estefania. Contestant una mica a la Marta, sí que és 
veritat que els pressupostos d’aquest any la partida de Discapacitat s’ha vist reduïda però 
també és veritat que, tot i que la partida la teníem més reduïda, hem fet moltes coses que 
anys enrere no s’havien fet com és l’accessibilitat al museu, com és lo dels passos de 
vianants, com és portar una exposició, per tant, tot i la reducció de pressupost, s’han 
continuat fent coses per les persones amb discapacitat de la vila. Quant a les persones 
que sortien al vídeo, és cert que no sortien totes les discapacitats però, segurament, si 
haguéssim de fer un vídeo on quedessin representades totes les discapacitats potser 
tindríem un vídeo de quatre hores. El que hem fet és, com comentava l’Estefania, 
conjuntament amb les entitats ja que és un manifest que hem elaborat amb elles, han sigut 
les entitats les que han escollit a les persones que volien sortir en aquest vídeo i per això, 
probablement, no queden representades totes les discapacitats sinó que les persones que 
estan dintre d’aquestes entitats són les mateixes que han llegit el manifest. I, sobre el tema 
de les terrasses i els invidents, és un tema que amb la Marta ja havíem parlat alguna 
vegada, estem en contacte amb l’ONCE per veure com podem millorar aquest tema, com 
en altres temes, i possiblement a principis de l’any que ve, els primers mesos de l’any que 
ve tindrem novetats sobre això. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta adhesió. Votació punt 5. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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6.- Aprovar l’adhesió al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2020.

DICTAMEN

L’any 1987 es va proclamar  el dia 1 de desembre com Dia Mundial de la SIDA, malgrat 
s’ha avançat molt en el tractament  de la malaltia, millorant la qualitat i l’esperança de vida 
de les persones afectades, cal recordar que no es pot baixar la guàrdia pel que fa a la 
sensibilització,  prevenció i investigació, ja que, es continuen produint noves infeccions i 
encara no hi ha un tractament curatiu.

A fi d’interpel·lar a la societat sobre aquest tema les institucions catalanes, entitats i 
empreses ha elaborar el següent  comunicat conjunt pel Dia Mundial de la Sida 2020:

COMUNICAT CONJUNT

Dia Mundial de la SIDA 2020

COMPARTIM COMPROMISOS I RESPOSTES

Des de l’any 1987, l’1 de desembre al mon es commemora el Dia Mundial de la Sida per 
donar suport a les persones que viuen amb el VIH i ales que estan afectades pel virus; per 
recordar ales persones que han mort per malalties relacionades amb la sida i per no 
oblidar que hem de continuar actius, sense treva, en al resposta enfront del VIH. 

Aquest any 2020 totes les mirades estan sobre al pandèmia de la COVID 19 i com aquesta 
afecta la nostra salut. La COVID 19 ha fet que sigui evident una vegada més que la salut 
s’interrelaciona estretament amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, els 
drets humans, la igualtat de gènere, la protecció social i econòmica.

Per acabar amb les pandèmies del VIH i de la COVID 19, coincidents en el temps, és 
necessària, la mateixa aproximació holística basada en els principis de salut pública: 
equitat, solidaritat, accés al sistema sanitari i que la societat s’involucri en les mesures que 
es prenen. És clau que se’n segueixi impulsant el monitoratge, la prevenció, la detecció 
precoç i el tractament i eliminar l’estigma i la discriminació associats, posant les persones 
en el centre de les actuacions, fonamentant-les en els drets humans i en la perspectiva de 
gènere.

Per avançar en aquests objectius, el compromís polític i social existent a Catalunya ens 
han permès desenvolupar eines com el Pla d’Acció en front del VIH i altres ITS 2016-2020, 
l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma 
relacionat i el Pacte social contra al discriminació de les persones que viuen amb ell VIH. 
Instruments como el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència 
humana , les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques faciliten la planificació, 
l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les estratègies que ens han de conduir al control i 
l’eliminació d’aquests problemes de salut.

Només si les administracions, les entitats comunitàries, les societats científiques i la 
ciutadania treballem amb empenta i de forma coordinada aconseguirem millorar la qualitat 
de vida  de tota la població, evitar noves infeccions, fer-ne el diagnòstic i tractar-les 
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precoçment, així com abordar nous reptes com ara l’envelliment prematur de les persones 
amb VIH de forma efectiva.

En aquest dia Mundial de la Sida 2020, sincronitzem els esforços i apel·lem a la 
responsabilitat compartida, sense excepció, per aconseguir una societat més sana. La 
meva salut és la salut de totes i tots.

Per tot l’exposat des de la regidoria de Salut Pública es proposa al Ple els acord següents: 

Primer. Aprovar l’adhesió al Comunicat Conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2020, en motiu 
del dia 1 de desembre..

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

Tercer. notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 6, aprovar l’adhesió al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 
2020 i faria l’explicació del comunicat la regidora de Sanitat, la senyora Carme Madorell. 
Endavant.

Sra. Madorell:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, obriríem torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, 
passaríem... senyora garriga, no sé si m’està aixecant la mà o...sí? Si poguessin fer-ho per 
xat, els hi demano perquè, si no, em dificulten la gestió.

Sra. Garriga:
Senyor alcalde, està al xat el que passa és que ho he fet a l’últim moment però està escrit 
al xat.

Sr. Alcalde:
Ara ho veig...

Sra. Garriga:
A l’últim moment, a l’últim moment.

Sr. Alcalde:
Endavant.
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Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tots els companys del Ple i també a tots els que ens esteu 
seguint des de casa. No entenem per què presentem aquesta adhesió avui, 16 dies més 
tard de l’1 de desembre, Dia Mundial de la SIDA. Potser hauria estat més convenient 
presentar-la al ple del mes de novembre. La SIDA és una malaltia que encara avui està 
estigmatitzada, sovint associem alguns col·lectius com treballadors sexuals, consumidors 
de substàncies i homosexuals i no som conscients que els contagis també es donen en 
relacions heterosexuals sense protecció. La primera analítica a Barcelona on apareix 
aquest virus és de finals de l’any 1984 i, a partir d’aquell moment, a Catalunya i al món es 
va desfermar i va provocar una gran mortaldat. Recordo el cas de Fabià Puigserver, un 
gran actor, gran escenògraf i director teatral, referent del Teatre Lliure de Gràcia i un dels 
artífex del Teatre Lliure de Montjuic. Aquest és el cas d’una persona prou coneguda com 
ho fou Freddie Mercury o tants d’altres. Els que passem dels 50, com jo, segur que 
recordem morts més properes de coneguts, familiars i amics, sovint disfressades de 
càncers. Des de llavors ençà ha plogut molt i el que era una malaltia mortal avui ha 
esdevingut una malaltia crònica. Amb medicació i control mèdic, les persones malaltes 
poden anar tirant i poden fer una vida més o menys normal. A Barcelona tenim grans 
metges com el doctor Clotet i grans hospitals de referència com el Vall d’Hebron o Can 
Ruti que en aquest moment ja es plantegen un assaig clínic de vacunació. Assaig, sí, 
vacunació, sí, però adreçada a persones sanes no a persones infectades. El doctor Clotet 
és estomatòleg de formació i, després de visitar molts malalts amb problemes d’estómac 
derivats de la SIDA, ha acabat dedicant-s’hi. Si us he donat aquestes dades és perquè avui 
he tingut una conversa amb un bon amic de la facultat, un senyor que vaig conèixer quan 
tots dos fèiem la carrera a l’Autònoma i que, des dels anys 90, és seropositiu. Ell coneix a 
fons el tema de la SIDA. per anar acabant, des d’Esquerra volem insistir que la SIDA és un 
problema de la nostra societat i que les administracions d’esquerres podem fer molta feina 
per fer-la visible, per emprendre campanyes de prevenció i d’informació, sobretot, entre els 
nois i les noies amb l’objectiu d’evitar noves infeccions tant com puguem. Cal dir que el 
problema de contagi és més de comportament i manca de prevenció que no pas de cap 
col·lectiu en concret, hem de defugir prejudicis i reivindicar l’ús del preservatiu. Per tot el 
que hem exposat avui i com no pot ser d’altra manera, el grup municipal d’Esquerra Acord 
Municipal de Molins de Rei votarem a favor d’aquesta adhesió. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Garriga. No em consta cap paraula més. No sé si algú més... Si 
volgués afegir alguna consideració, senyora Madorell.

Sra. Madorell:
Simplement això, que ens comprometem a treballar d’incorporar a l’agenda tots aquests 
dies importants per nosaltres i intentar revertir el procés de que sempre ho fem després, 
dintre del mes però el ple següent, intentarem treballar en aquest tema i res, moltes 
gràcies per la teva aportació, Núria, i sí, realment, de vegades el problema que hi ha amb 
aquest tipus de malalties que ja porten temps amb nosaltres és que deixen de ser notícia 
de primera plana. Ara, en aquest moment, la notícia de primera plana és la Covid-19 i, de 
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vegades, ens n’oblidem de que les altres segueixen existint i que, de vegades, agafen 
força, quan apareix una d’aquestes, es baixa la guàrdia amb les que ja teníem i es deixa 
de fer això, campanyes, ara tot és Covid-19, per exemple, i realment cal reforçar aquest 
tipus de campanyes per seguir tirant endavant, per ajudar a tothom i, sobretot, perquè no 
es reprodueixin. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies, passaríem a la votació, si els sembla. Votació punt 6.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

7.- Aprovar la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2017-2020 de Molins 
de Rei.

DICTAMEN

Els Plans Locals de Joventut son el motor de les polítiques de Joventut de la Vila de Molins 
de Rei, com a un instrument útil i en constant renovació respecte les polítiques afirmatives 
de joventut. 

El Pla Local de Joventut es un instrument per a interpretar i clarificar els objectius 
estratègics i ampliar el coneixement sobre l’estat de la situació i les necessitats de la 
població juvenil del municipi de Molins de Rei, adaptant les accions a la seva realitat 
canviant. S’ocuparà de fixar els programes operatius necessaris per tal d’assolir els 
objectius i els resultats previstos al Pla Local de Joventut vigent a l’actualitat, establint les 
accions concretes que cal realitzar, i definint el sistema de seguiment i d’avaluació 
d’aquestes i els recursos disponibles per a la realització del conjunt d’actuacions.
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L’Ajuntament de Molins de Rei disposa actualment de Pla Local de Joventut 2017-2020, 
aprovat pel Ple municipal en data de 30 d’octubre de  2017.

Per altra banda per tal de poder accedir a les subvencions de l’Oficina del Pla Jove de la 
Diputació de Barcelona i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
és requisit indispensable tenir un Pla Local de Joventut, i que aquest estigui aprovat pel Ple 
Municipal.

L’Ajuntament de Molins de Rei, en data 30 de novembre de 2020, va emetre l’informe de 
necessitat per a la contractació del servei de gestió i elaboració del Pla Local de Joventut 
de Molins de Rei 2021-2024 i que el termini d’execució del contracte serà de 7 mesos, des 
de l’1 de desembre de 2020 al 30 de juny de 2021, essent aquest termini improrrogable.

Per tant, i fins a que disposem del nou Pla com a marc de referència on es defineixin 
actuacions a desenvolupar en matèria de joventut, el pla vigent és l’aprovat pel Ple 
municipal en data de 30 d’octubre de  2017.

Atès l’informe favorable del Cap del Negociat d’Infància i Joventut, de data 3 de desembre 
de 2020.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal que acordi:

PRIMER.- APROVAR la pròrroga del Pla Local de Joventut 2017-2020 aprovat mitjançant 
acord del Ple Municipal, en sessió ordinària duta a terme el dia 30 d’octubre de 2017, fins a 
l’aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, 
a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt setè, aprovar la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2017-
2020 de Molins de Rei i faria la presentació del punt la regidora de Joventut, la senyora 
Ainoa García. Endavant.

Sra. García:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Senyora Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
Bona tarda. En nom del jovent republicà votarem en contra perquè la dinàmica que portem 
últimament de prorrogar i/o aprovar tard els plans locals de Joventut denota una falta 
d’interès que no ens agrada gens. Els i les joves ens sentim oblidats, el Pla Local de 
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Joventut és un dels pocs espais que tenim per fer-nos escoltar i l’únic motiu pel que estem 
perpetuant el que hi ha ara és per no perdre una subvenció. A tot això, s’hi suma el greu 
problema de RH que té l’Ajuntament que no és cosa només de Joventut però es veu 
exemplificada en aquest punt del Ple perquè hagi d’encarregar el Pla a una consultoria 
externa en comptes de dotar personal i alliberar de càrrega de tots els departaments. No 
ho veiem gens clar, com tampoc veiem clar que haguem hagut d’esperar haver-lo de 
prorrogar quan fa temps que es tenia en ment utilitzar l’eina externa de consultoria i la 
Covid no és excusa. Deixant de banda la pandèmia, ja estaríem aprovant tard aquest pla i 
això no pot segur així. Aquest vot en contra és un vot de protesta. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant. Senyor Gerard Corredera? No 
l’escoltem, Senyor Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Perdona, pensava que havia obert el micro. Entenem que, segons el que ens van explicar 
a la comissió informativa, la necessitat de prorrogar aquest pla per no perdre finançaments 
i que, evidentment, el municipi prou infrafinançat està com per anar perdent finançament 
supramunicipal. També entenem que durant l’emergència sanitària es va dedicar el màxim 
d’esforços a treball social però demanem que els recursos que té la regidoria de Joventut i 
Infància no es vegin minimitzats a partir d’ara i que entenguin que la pandèmia també va 
colpejar i continua colpejant fortament els joves i els infants. Algunes dades: la pandèmia 
va sorprendre els estudiants a la meitat del curs acadèmic; fa que els joves de 15 a 29 
anys, més del 80% assegura que la Covid va afectar la seva formació educativa; respecte 
a l’àmbit laboral, la taxa d’atur entre el jovent s’ha intensificat i alhora han augmentat les 
desigualtats entre la població jove; el 49% dels joves indica que la situació econòmica de 
casa seva ha empitjorat durant els primers mesos de la crisi; el 24% de la població jove 
indica que ha tingut més dificultats per pagar les despeses relacionades amb la llar; i 
gairebé un 6% no ha pogut fer-se càrrec d’algun pagament del pis. I ja no diguem respecte 
de l’impacte psicològic de la pandèmia on el 52% dels joves declaren que la situació 
derivada de la Covid-19 i el confinament els ha afectat psicològicament, en especial, les 
dones joves, un 57% respecte el 47% dels homes. El que volem dir amb tot això és que cal 
fer actuacions concretes en aquest context que no estan inclosos en aquest pla, 
evidentment, perquè venen d’un altre context que avui prorroguem o prorroguen i que 
demanem que els serveis municipals per a joves no s’aturin i no s’aturin d’ara endavant, en 
cap circumstància extraordinària, i que adaptin el pla o facin accions per sortir-nos-en el 
millor possible d’aquesta situació. També podríem treballar amb altres organitzacions o 
altres ajuntaments que tenen més capacitat per redactar o perquè ens donin un cop de mà 
per intentar plasmar accions concretes en l’entorn de Molins de Rei i en la nostra situació. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. El Marc ens comunicava per xat que la senyora Estefania tenia també, 
havia tornat a tenir un problema amb la connexió, per tant, entenc, marc, que faries tu la 
intervenció, no?

Sr. Vives:
Sí, cap problema.

Sr. Alcalde:
Endavant.

Sr. Vives:
Molt bé. Des de la CUP hi votarem en contra i anem a explicar el perquè. Després de la 
informació que ens van fer arribar el dimarts en què es parla d’un 80% d’acompliment, com 
molt bé ha explicat també la regidora, ens agradaria saber quina valoració en fan els propis 
joves de l’acompliment d’aquests objectius. Comparteixen els objectius? Se’ls hi ha 
preguntat? Perquè, si no és així, estem en pandèmia però les entitats segueixen treballant i 
l’experiència ens diu que, igual que els anteriors plans de joventut, les joves no 
comparteixen gens que s’hagin resolt realment els problemes que el pla deia que 
[Inintel·ligible, 01:26:54]. Els indicadors han fallat ja que no mesuren les condicions 
materials de les joves. Se’ns han dit percentatges d’acompliment però no se’ns han dit 
quins objectius s’han acomplert, per tant, no podem fiscalitzar aquests [Inintel·ligible, 
01:27:09], ens falta transparència al nostre entendre. No estem tampoc gens a favor de 
prorrogar un pla que no contempla la crisi que estem vivint perquè les joves també l’han 
patida i també estan gestionant les conseqüències de tot això. Caldria haver planificat i 
dissenyat una intervenció pels joves en època de crisi però, malauradament, el mig tècnic 
de Joventut estava fent una altra feina i la regidoria ha quedat desatesa. Des del nostre 
punt de vista, precisament, s’hauria d’haver intensificat el suport a l’ajuda psicològica i 
l’assessorament laboral per les joves. Votem en contra perquè, com he dit abans, aquesta 
regidoria creiem que ha quedat desatesa i perquè creiem i veiem una manca d’iniciativa i 
estratègia política. Aquest últim any i especialment en pandèmia als joves se’ls ha 
invisibilitzat molt i està clar que han perdut l’interès en les polítiques de Joventut. caldria 
reciclar-se i proporcionar eines per adaptar-se a la situació i no s’ha fet. L’acció de 
l’Ajuntament a Joventut ha estat nul·la durant la pandèmia.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, entenc que no hi ha cap altra paraula demanada més. Senyora regidora, 
endavant.

Sra. García:
A mi em sobta una mica els comentaris que han fet els companys de l’Oposició. Sí que és 
cert que, possiblement, es podrien haver fet moltes coses al voltant de la joventut, és cert 
que els joves han patit molt aquesta crisi però d’aquí a dir que des de la regidoria s’ha 
oblidat als joves o ha tingut manca d’interès quant als joves jo crec que hi va un pas. 
Estem parlant que, tot i la pandèmia, els pressupostos participatius de joves s’han 
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mantingut; es van acceptar tots els projectes que es van presentar i tots van tenir el seu 
finançament; estem parlant que per primera vegada aquest Govern ha ampliat en 15 dies 
les aules d’estudi, una cosa que els joves portaven molts anys demanant i cap regidor de 
Joventut havia dut a terme. Per tant, dir que des de la regidoria de Joventut hi ha una falta 
d’interès o hi ha una falta de rumb jo crec que és dir un gra massa. Sobre el que 
comentava la Laia de que l’anterior Pla de Joventut es va aprovar tard, sí, és cert però 
recorda per què es va aprovar tard? perquè el seu grup municipal el va aturar i el seu grup 
municipal va demanar que el Pla de Joventut es deixés sobre la taula, és a dir, podem dir 
les coses però pensem per què les diem i pensem per què van passar. I és cert que vostè 
no estava a l’anterior mandat però, si no se’n recorda, jo li recordo. El tema de la 
consultoria, ja ho vam parlar a la reunió que vam tenir, si no han estat tots els plans que 
s’han fet de Joventut, la gran majoria s’han fet amb suport d’una consultoria però no només 
perquè el tècnic de Joventut o no és perquè el tècnic de Joventut no tingui capacitat de fer-
ho, probablement el faria perfectament bé, però creiem que aquesta visió externa que ens 
pot donar una consultoria també és positiva. I, quant al que comentava el Marc de 
l’avaluació i el que opinen els joves, ara s’està fent, s’està començant a fer aquesta última 
avaluació del Pla de Joventut i durant el mes de gener es convocarà el consell de 
seguiment del Pla de Joventut per tal de que els joves també diguin la seva part 
d’avaluació i del que opinen d’aquest últim Pla de Joventut per tal de començar el pròxim.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria un segon torn d’intervenció. Doncs, si no hi ha...endavant, senyora 
Juarros.

Sra. Juarros:
Bé, no, Ainoa, no cal que em recordis res. Jo no estava al 2017 però estàveu vosaltres al 
Govern també i el que dèiem és que, independentment de qui estigui al Govern, el que no 
pot ser és aquesta dinàmica d’anar-los prorrogant, estigui qui estigui. D’altra banda, el que 
parlava dels RH és un problema estructural. El tema de la consultoria podem discutir si 
s’ha d’externalitzar o no s’ha d’externalitzar, el que no pot ser és que un tècnic de Joventut 
estigui havent de fer feina d’altres àrees perquè és que el problema de RH ja ho he dit, no 
està a Joventut, està a tot arreu, vull dir, és una cosa que també ens hauríem de fer mirar, 
bueno, pràcticament totes les regidories.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, saben que puntualment estan rebent informació, si em permeten, sobre els 
passos que estem donant a nivell de resolució de les diverses problemàtiques o no que hi 
pot haver en RH. Permetin-me també que saben que entre aquestes qüestions, aquesta 
setmana, ja que ho han dit, responc directament, s’ha iniciat el procés de selecció per 
proveir el cos de la Guàrdia urbana, saben que hi ha unes grans dificultats des del mes de 
març en fer processos selectius que tenen una llarga llista d’espera com era el cas i, tot i 
així, estem mans a l’obra amb l’objectiu, evidentment, d’assumir aquells compromisos que 
entre tots vàrem assumir el març del 2019 i, per tant, un d’ells és la resolució de diversos 
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plans i problemes de RH. No sé si la regidora de Joventut volgués afegir alguna cosa 
més... Doncs passaríem a la votació d’aquesta pròrroga. Votació punt 7.  

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 7 3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), 7 vots en contra d’ ERC (4) i  la CUP (3), i 3 abstencions de 
Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i C’s (1).

8.- Aprovar el reconeixement del desequilibri econòmic provisional de la concessió 
al Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina municipal i les 
instal·lacions que li són pròpies per a l'exercici 2020.

DICTAMEN
 

Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Esports, de data 7 de desembre de 2020, que es 
transcriu íntegrament a continuació:

“El Club Natació Molins de Rei és qui gestiona la piscina municipal segons contracte 
administratiu per l’ús i aprofitament d’aquesta instal·lació, segons acord de ple del 9 d’abril 
de 2002 i per un període de 25 anys.

Atès que el Club Natació Molins de Rei, segons instància de 19 d’octubre de 2020, registre 
núm. 2020018697, sol·licita l’equilibri econòmic per aquest any 2020, tal com recull el 
contracte administratiu que el Club té amb l’Ajuntament per la gestió de la piscina 
municipal i adjunta la documentació següent:

- Auditoria 2019
- Projecció de resultats pressupost 2020
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El dia 4 de desembre, amb núm. 2020023054, presenta l’actualització de la documentació 
següent: 

- Previsió de resultats per a 2020
- informe justificatiu de la gestió feta durant els últims deu anys, i també totes les 

mesures adoptades pel Club per tal de fer front a les conseqüències que la 
pandèmia de la Covid-19 ha provocat en la gestió durant l’any 2020, 

Atès que queda palès en l’informe memòria presentat, el compliment dels punts establerts 
en el Plec de clàusules que regulen aquesta concessió, per exemple:

Clàusula segona:
“... El concessionari gestionarà la instal·lació per a la realització de les activitats 
següents:
A)
1)  Les activitats pròpies del Club Natació com a entitats esportiva: natació, 
waterpolo, i qualsevol altra modalitat esportiva que permetin els seus propis 
estatuts, entre els seus associats, a nivell de promoció i competició.
2) El manteniment i conservació de les instal·lacions
3) La disposició per l’ús general dels usuaris no associats com s’establirà en aquest 
plec
4) Organització de cursets de natació dirigits a escolars i vilatans en general...”

La piscina municipal dóna servei a 900 usuaris de mitjana diària: oferint un ventall 
d’activitats per a totes les edats, des dels cursets de natació per a petits i grans fins a les 
diferents activitats d’esport salut, obertes a totes les edats, als que se li han d’afegir els 
esportistes federats de les diferents disciplines, natació, waterpolo i natació sincronitzada, 
per un total de 240 esportistes.

“...
Clàusula segona:

C) La utilització de les instal·lacions estarà sotmesa als preus públics que 
anualment autoritzarà l’ajuntament, mitjançant acord de la corporació i prèvia 
proposta del concessionari...”

Del treball conjunt entre l’Ajuntament i el Club Natació Molins de Rei s’han ampliat el tipus 
de quotes per tal que els usuaris puguin utilitzar aquelles que li siguin més avantatjoses per 
a les seves necessitats.

“...
Clàusula sisena:

La inspecció i la vigilància del compliment de les condicions de la concessió 
correspondrà a l’Ajuntament...”

Entre d’altres:
“...
Conèixer el programa d’activitats 
Conèixer el programa de la promoció esportiva
Conèixer el pla de conservació i manteniment
Conèixer els comptes anuals
Conèixer les propostes d’inversions...”
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Fruit d’aquest treball de seguiment entre l’Ajuntament i el Club Natació, i a la vista de les 
auditories anuals presentades per el concessionari, es va aconseguir revertir uns fons 
propis negatius de 348.192 € l’any 2012 a uns fons propis positius de 5.465 € l’any 2019.

“...
Clàusula dotzena:

El concessionari proposarà davant la comissió de seguiment les obres d’ampliació i  
millora afectes a la concessió sempre que vagin acompanyades del corresponent 
projecte i el pla de finançament i amortització, que requeriran de l’aprovació 
municipal...”

Atesos els bon resultats econòmics de la concessió, el Club Natació Molins de Rei va 
presentar a l’Ajuntament, l’any 2018, un projecte de remodelació integral de la piscina 
municipal amb l’objectiu de modernitzar la instal·lació, ampliar serveis i de més qualitat  a 
l’usuari.

Atès que el passat 14 de març l’Estat Espanyol va decretar l’Estat d’Alarma a causa de la 
pandèmia COVID – 19, que va obligar al tancament de les instal·lacions esportives fins el 
dia 8 de juny, la qual cosa va comportar una aturada total de l’activitat, tant l’esportiva com 
la de lleure i salut, i el no cobrament de les quotes de socis durant 3 mesos, que va 
significar no disposar d’ingressos per fer front a les despeses ordinàries que genera la 
instal·lació, haver de posar 45 dels 50 treballadors amb ERTO i haver d’afrontar unes 
despeses mínimes durant aquests tres mesos per garantir el funcionament de la 
instal·lació en el moment en que es permetés la seva reobertura.

“...
Clàusula vint-i-cinquena.-
L’Ajuntament garantirà l’equilibri econòmic de la concessió. A tal efecte el 

concessionari proposarà les tarifes o altres mesures econòmiques que consideri adients 
per aquest equilibri. L’Ajuntament haurà de compensar econòmicament al concessionari, 
per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o 
disminueixin la retribució i ha de revisar les tarifes quan, encara que no hi hagi 
modificacions de servei, circumstancies anormals o imprevisibles sobrevingudes 
determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic. ...”

Atès que les condicions d’obertura a partir del 8 de juny van ser singulars:
-  aforament inicial del 30%
- Únicament activitat a l’aire lliure i sense ús de vestidors

Atès que durant els mesos de juliol i agost, tot i que les mesures milloren les condicions 
han estat: 

- Aforament del 70% durant els mesos d’estiu, a l’aire lliure
- Recuperació de l’activitat de les sales al 50% d’aforament.

Tot això ha fet que no es recuperi la mitjana d’usuaris a la instal·lació, i disminueixin el 
socis, no es van poder dur a terme casals d’estiu, i les entrades puntuals van baixar 
respecte d’altres anys.

Atès que el passat mes d’octubre l’evolució negativa de la pandèmia fa que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya decreti novament el tancament de les instal·lacions esportives 
entre el 31 d’octubre i el 23 de novembre, que comporta una nova baixada de socis: d’una 
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mitjana de 2.800 socis a finals de 2019, passa als 1900 socis actuals, provocant una gran 
pèrdua d’ingressos en aquest any 2020.

Aquesta situació fa que l’Ajuntament, durant la primera onada de la pandèmia, tramités una 
aportació a compte d’aquest equilibri econòmic per un import total de 141.105,38€, 
corresponents als primers mesos de la pandèmia, març, abril i maig, així com un pagament 
anual a compte de 52.488,80€.

Durant aquests mesos el Club Natació ha adoptat mesures de contenció en les despeses, 
tant en la gestió de la instal·lació com en les despeses de les diferents seccions esportives: 
reducció de costos de personal, en subministraments, en manteniment i productes químics, 
i l’aturada de les competicions oficials, tant els mesos de març, abril, maig i juny, com a 
l’octubre novembre i desembre, ha fet reduir el dèficit previst per final d’any.

Per altra banda també hi ha despeses que s’han incrementat degut a les mesures 
extraordinàries de desinfecció i neteja de la instal·lació, personal de recepció per atendre al 
públic o tornar a programar la pàgina web per complir amb les mesures d’accés amb cita 
prèvia a les diferents activitats.

En la previsió de resultats per el tancament de l’any 2020 aportats per el Club Natació es 
preveuen unes pèrdues totals de 410.738,10 €, dels quals l’Ajuntament ja ha fet un 
pagament a compte de 193.594,18 €

A la vista de tot el que s’ha exposat i atenent a la documentació aportada, des del Negociat 
d’Esports es proposa que el Ple de la Corporació adopti els acords següents:

Primer.- Reconèixer l’obligació provisional del desequilibri econòmic de la gestió de la 
Piscina Municipal per a l’any 2020, per un import de 410.738,10€, a l’espera de la 
presentació de l’auditoria dels comptes d’aquest exercici.

Segon.- Demanar al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat de la gestió de la 
instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.

Tercer.- Aprovar la despesa pendent provisional d’aquest desequilibri econòmic, per import 
de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:

Exercici 2020: 3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 120.955,43€
Exercici 2021: 3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 96.188,49€

Quart.- Traslladar aquest acord al club Natació Molins de Rei.

Cinquè.- Comunicar aquest acord als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i Esports”

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1469, de 25 de setembre de 2020, pel qual s’aprova el 
pagament al Club Natació Molins de Rei de 52.488,80€ per tal garantir el funcionament de 
la piscina municipal que gestiona el Club Natació Molins de Rei, en virtut de l'obligació de 
l'Ajuntament de Molins de Rei en el manteniment de l'equilibri econòmic financer de la 
concessió.
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Atès el Decret d’Alcaldia núm. 615, de 31 de març de 2020, pel qual s’acorda el pagament 
a compte al Club Natació Molins de Rei, de l'equilibri econòmic financer de l'exercici 2020 
de la concessió per al funcionament de la piscina municipal per cobrir les despeses de 
gestió de la instal·lació a causa del seu tancament per l'estat d'alerta decretat pel govern 
Espanyol a causa del Covid-19 a partir del 16 de març de 2020 i pel qual s’han dut a terme 
els pagaments per un import total de 141.105,38€ pel conceptes i imports següents:

· període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€
· període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15€
· període de l’1 al 31 de maig de 2020, per un import de 56.122,15€

Atès que de la documentació presentada pel Club Natació, el resultat del dèficit previst és 
de 217.143,92€, en espera del tancament de l’auditoria de l’exercici 2020, on ja es tenen 
en compte les aportacions dutes a terme.

Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules, aprovat en sessió del Ple de 9 
d’abril de 2002, que regeixen la concessió al Club Natació Molins de Rei per l’ús i 
aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són pròpies pel la qual 
l’Ajuntament ha de garantir l’equilibri econòmic financer de la concessió.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal que acordi el següent:

Primer.- Aprovar el desequilibri econòmic-financer del servei de la piscina municipal de 
l’any 2020, fixat provisionalment en l’import de 410.738,10€, import a regularitzar en el 
moment que el Club Natació Molins de Rei presenti l’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici, no més tard del 30 d’abril de 2021.

Segon.- REQUERIR al Club Natació Molins de Rei, l’elaboració d’un Pla de viabilitat de la 
gestió de la instal·lació fins a la finalització de la concessió al mes de març del 2027.

Tercer.- DONAR COMPTE dels pagaments realitzats per l’Ajuntament, a compte del 
desequilibri econòmic del servei de piscina municipal, any 2020, pels imports i en les dates 
següents:

· Per Decret d’Alcaldia núm. 615, de 31 de març de 2020, per tancament de Covid-19:
o període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€, amb 

pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15€, amb 

pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l’1 al 31 de maig de 2020, per un import de 56.122,15€, amb 

pagament el 5 de maig de 2020
· Per Decret d’Alcaldia núm. 1469, de 25 de setembre de 2020, per avançament dèficit 

anual exercici, per un import de 52.488,80€, amb pagament el 20 de març de 2020

Quart.- APROVAR la despesa pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional, per 
import de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:

- Exercici 2020: per import de 120.955,43€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació 
Molins de Rei.
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- Exercici 2021: per un import de 96.188,49€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que correspongui. Aquesta despesa restarà suspesa d’executivitat i condicionada la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al club Natació Molins de Rei.

Sisè.- TRASLLADAR aquest acord als Negociats d’Intervenció, de Tresoreria i d’Esports

Es procedeix, en virtut de l’article 82.3 ROF, a la ratificació de la inclusió a l’ordre del 
dia de les esmenes presentades pels grups municipals Molins Camina-Podem i 
Molins en Comú, amb número de registre d’entrada 2020024015 pel que s’ha emès el 
subseqüent informe d’Intervenció de data 17.12.2020

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió a debat de les esmenes d’aquest punt.

ESMENA NUM. 1 PRESENTADA PER ESCRIT PELS GRUPS MUNICIPALS MOLINS 
CAMINA-PODEN I MOLINS EN COMÚ

ESMENA PRIMERA

On diu:

Primer.- Aprovar el desequilibri econòmic-financer del servei de la piscina municipal de 
l’any 2020, fixat provisionalment en l’import de 410.738,10€, import a regularitzar en el 
moment que el Club Natació Molins de Rei presenti l’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici, no més tard del 30 d’abril de 2021.

Ha de dir:

Primer.- Aprovar el desequilibri econòmic-financer del servei de la piscina municipal de 
l’any 2020, fixat provisionalment en l’import de 410.738,10€, import a regularitzar en el 
moment que el Ple de l’ajuntament prengui examen de l’informe de control financer d’acord 
amb l’article 220.4 del TRLRHL.

ESMENA NUM. 2 PRESENTADA PER ESCRIT PELS GRUPS MUNICIPALS MOLINS 
CAMINA-PODEN I MOLINS EN COMÚ

ESMENA SEGONA

On diu:

Quart.- APROVAR la despesa pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional, per 
import de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:
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- Exercici 2020: per import de 120.955,43€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació 
Molins de Rei.

- Exercici 2021: per un import de 96.188,49€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que correspongui. Aquesta despesa restarà suspesa d’executivitat i condicionada la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.

Ha de dir:

Quart.- APROVAR la despesa pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional, per 
import de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:

- Exercici 2020: per import de 120.955,43€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació 
Molins de Rei, però nomes efectuar el pagament de 80.757,43€, i la resta a resultes 
de les conclusions de l’informe econòmic financer esmentat.

- Exercici 2021: per un import de 96.188,49€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que correspongui. Aquesta despesa restarà suspesa d’executivitat i condicionada la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni i al que 
estableixi el ple de l’ajuntament a la vista de l’informe econòmic financer,  segons 
l’article 220.4 del TRLRHL.

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚMERO 1 DELS GRUP MUNICIPALS MOLINS CAMINA-
PODEM I MOLINS EN COMÚ

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

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚMERO 2 DELS GRUP MUNICIPALS MOLINS CAMINA-
PODEM I MOLINS EN COMÚ

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present esmena per 
10 vots a favor ERC (4), la CUP (3), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1) i  10 
vots en contra de del PSC (6), JxM (4), produint-se l’empat tant en la primera com en 
la segona votació, s’acorda no aprovar la present esmena al dictamen amb el vot de 
qualitat favorable del Sr. Alcalde, de conformitat amb allò establert en l’art. 46.2.d) 
LBRL 7/1985, de 2 d’abril.

TEXT RESULTANT:

Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Esports, de data 7 de desembre de 2020, que es 
transcriu íntegrament a continuació:

“El Club Natació Molins de Rei és qui gestiona la piscina municipal segons contracte 
administratiu per l’ús i aprofitament d’aquesta instal·lació, segons acord de ple del 9 d’abril 
de 2002 i per un període de 25 anys.
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Atès que el Club Natació Molins de Rei, segons instància de 19 d’octubre de 2020, registre 
núm. 2020018697, sol·licita l’equilibri econòmic per aquest any 2020, tal com recull el 
contracte administratiu que el Club té amb l’Ajuntament per la gestió de la piscina 
municipal i adjunta la documentació següent:

- Auditoria 2019
- Projecció de resultats pressupost 2020

El dia 4 de desembre, amb núm. 2020023054, presenta l’actualització de la documentació 
següent: 

- Previsió de resultats per a 2020
- informe justificatiu de la gestió feta durant els últims deu anys, i també totes les 

mesures adoptades pel Club per tal de fer front a les conseqüències que la 
pandèmia de la Covid-19 ha provocat en la gestió durant l’any 2020, 

Atès que queda palès en l’informe memòria presentat, el compliment dels punts establerts 
en el Plec de clàusules que regulen aquesta concessió, per exemple:

Clàusula segona:
“... El concessionari gestionarà la instal·lació per a la realització de les activitats 
següents:
A)
1)  Les activitats pròpies del Club Natació com a entitats esportiva: natació, 
waterpolo, i qualsevol altra modalitat esportiva que permetin els seus propis 
estatuts, entre els seus associats, a nivell de promoció i competició.
2) El manteniment i conservació de les instal·lacions
3) La disposició per l’ús general dels usuaris no associats com s’establirà en aquest 
plec
4) Organització de cursets de natació dirigits a escolars i vilatans en general...”

La piscina municipal dóna servei a 900 usuaris de mitjana diària: oferint un ventall 
d’activitats per a totes les edats, des dels cursets de natació per a petits i grans fins a les 
diferents activitats d’esport salut, obertes a totes les edats, als que se li han d’afegir els 
esportistes federats de les diferents disciplines, natació, waterpolo i natació sincronitzada, 
per un total de 240 esportistes.

“...
Clàusula segona:

C) La utilització de les instal·lacions estarà sotmesa als preus públics que 
anualment autoritzarà l’ajuntament, mitjançant acord de la corporació i prèvia 
proposta del concessionari...”

Del treball conjunt entre l’Ajuntament i el Club Natació Molins de Rei s’han ampliat el tipus 
de quotes per tal que els usuaris puguin utilitzar aquelles que li siguin més avantatjoses per 
a les seves necessitats.

“...
Clàusula sisena:

La inspecció i la vigilància del compliment de les condicions de la concessió 
correspondrà a l’Ajuntament...”

Entre d’altres:
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“...
Conèixer el programa d’activitats 
Conèixer el programa de la promoció esportiva
Conèixer el pla de conservació i manteniment
Conèixer els comptes anuals
Conèixer les propostes d’inversions...”

Fruit d’aquest treball de seguiment entre l’Ajuntament i el Club Natació, i a la vista de les 
auditories anuals presentades per el concessionari, es va aconseguir revertir uns fons 
propis negatius de 348.192 € l’any 2012 a uns fons propis positius de 5.465 € l’any 2019.

“...
Clàusula dotzena:

El concessionari proposarà davant la comissió de seguiment les obres d’ampliació i  
millora afectes a la concessió sempre que vagin acompanyades del corresponent 
projecte i el pla de finançament i amortització, que requeriran de l’aprovació 
municipal...”

Atesos els bon resultats econòmics de la concessió, el Club Natació Molins de Rei va 
presentar a l’Ajuntament, l’any 2018, un projecte de remodelació integral de la piscina 
municipal amb l’objectiu de modernitzar la instal·lació, ampliar serveis i de més qualitat  a 
l’usuari.

Atès que el passat 14 de març l’Estat Espanyol va decretar l’Estat d’Alarma a causa de la 
pandèmia COVID – 19, que va obligar al tancament de les instal·lacions esportives fins el 
dia 8 de juny, la qual cosa va comportar una aturada total de l’activitat, tant l’esportiva com 
la de lleure i salut, i el no cobrament de les quotes de socis durant 3 mesos, que va 
significar no disposar d’ingressos per fer front a les despeses ordinàries que genera la 
instal·lació, haver de posar 45 dels 50 treballadors amb ERTO i haver d’afrontar unes 
despeses mínimes durant aquests tres mesos per garantir el funcionament de la 
instal·lació en el moment en que es permetés la seva reobertura.

“...
Clàusula vint-i-cinquena.-
L’Ajuntament garantirà l’equilibri econòmic de la concessió. A tal efecte el 

concessionari proposarà les tarifes o altres mesures econòmiques que consideri adients 
per aquest equilibri. L’Ajuntament haurà de compensar econòmicament al concessionari, 
per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o 
disminueixin la retribució i ha de revisar les tarifes quan, encara que no hi hagi 
modificacions de servei, circumstancies anormals o imprevisibles sobrevingudes 
determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic. ...”

Atès que les condicions d’obertura a partir del 8 de juny van ser singulars:
-  aforament inicial del 30%
- Únicament activitat a l’aire lliure i sense ús de vestidors

Atès que durant els mesos de juliol i agost, tot i que les mesures milloren les condicions 
han estat: 

- Aforament del 70% durant els mesos d’estiu, a l’aire lliure
- Recuperació de l’activitat de les sales al 50% d’aforament.
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Tot això ha fet que no es recuperi la mitjana d’usuaris a la instal·lació, i disminueixin el 
socis, no es van poder dur a terme casals d’estiu, i les entrades puntuals van baixar 
respecte d’altres anys.

Atès que el passat mes d’octubre l’evolució negativa de la pandèmia fa que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya decreti novament el tancament de les instal·lacions esportives 
entre el 31 d’octubre i el 23 de novembre, que comporta una nova baixada de socis: d’una 
mitjana de 2.800 socis a finals de 2019, passa als 1900 socis actuals, provocant una gran 
pèrdua d’ingressos en aquest any 2020.

Aquesta situació fa que l’Ajuntament, durant la primera onada de la pandèmia, tramités una 
aportació a compte d’aquest equilibri econòmic per un import total de 141.105,38€, 
corresponents als primers mesos de la pandèmia, març, abril i maig, així com un pagament 
anual a compte de 52.488,80€.

Durant aquests mesos el Club Natació ha adoptat mesures de contenció en les despeses, 
tant en la gestió de la instal·lació com en les despeses de les diferents seccions esportives: 
reducció de costos de personal, en subministraments, en manteniment i productes químics, 
i l’aturada de les competicions oficials, tant els mesos de març, abril, maig i juny, com a 
l’octubre novembre i desembre, ha fet reduir el dèficit previst per final d’any.

Per altra banda també hi ha despeses que s’han incrementat degut a les mesures 
extraordinàries de desinfecció i neteja de la instal·lació, personal de recepció per atendre al 
públic o tornar a programar la pàgina web per complir amb les mesures d’accés amb cita 
prèvia a les diferents activitats.

En la previsió de resultats per el tancament de l’any 2020 aportats per el Club Natació es 
preveuen unes pèrdues totals de 410.738,10 €, dels quals l’Ajuntament ja ha fet un 
pagament a compte de 193.594,18 €

A la vista de tot el que s’ha exposat i atenent a la documentació aportada, des del Negociat 
d’Esports es proposa que el Ple de la Corporació adopti els acords següents:

Primer.- Reconèixer l’obligació provisional del desequilibri econòmic de la gestió de la 
Piscina Municipal per a l’any 2020, per un import de 410.738,10€, a l’espera de la 
presentació de l’auditoria dels comptes d’aquest exercici.

Segon.- Demanar al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat de la gestió de la 
instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.

Tercer.- Aprovar la despesa pendent provisional d’aquest desequilibri econòmic, per import 
de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:

Exercici 2020: 3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 120.955,43€
Exercici 2021: 3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 96.188,49€

Quart.- Traslladar aquest acord al club Natació Molins de Rei.
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Cinquè.- Comunicar aquest acord als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i Esports”

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1469, de 25 de setembre de 2020, pel qual s’aprova el 
pagament al Club Natació Molins de Rei de 52.488,80€ per tal garantir el funcionament de 
la piscina municipal que gestiona el Club Natació Molins de Rei, en virtut de l'obligació de 
l'Ajuntament de Molins de Rei en el manteniment de l'equilibri econòmic financer de la 
concessió.

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 615, de 31 de març de 2020, pel qual s’acorda el pagament 
a compte al Club Natació Molins de Rei, de l'equilibri econòmic financer de l'exercici 2020 
de la concessió per al funcionament de la piscina municipal per cobrir les despeses de 
gestió de la instal·lació a causa del seu tancament per l'estat d'alerta decretat pel govern 
Espanyol a causa del Covid-19 a partir del 16 de març de 2020 i pel qual s’han dut a terme 
els pagaments per un import total de 141.105,38€ pel conceptes i imports següents:

· període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€
· període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15€
· període de l’1 al 31 de maig de 2020, per un import de 56.122,15€

Atès que de la documentació presentada pel Club Natació, el resultat del dèficit previst és 
de 217.143,92€, en espera del tancament de l’auditoria de l’exercici 2020, on ja es tenen 
en compte les aportacions dutes a terme.

Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules, aprovat en sessió del Ple de 9 
d’abril de 2002, que regeixen la concessió al Club Natació Molins de Rei per l’ús i 
aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són pròpies pel la qual 
l’Ajuntament ha de garantir l’equilibri econòmic financer de la concessió.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal que acordi el següent:

Primer.- Aprovar el desequilibri econòmic-financer del servei de la piscina municipal de 
l’any 2020, fixat provisionalment en l’import de 410.738,10€, import a regularitzar en el 
moment que el Ple de l’Ajuntament prengui examen de l’informe de control financer d’acord 
amb l’article 220.4 del TRLRHL.

Segon.- REQUERIR al Club Natació Molins de Rei, l’elaboració d’un Pla de viabilitat de la 
gestió de la instal·lació fins a la finalització de la concessió al mes de març del 2027.

Tercer.- DONAR COMPTE dels pagaments realitzats per l’Ajuntament, a compte del 
desequilibri econòmic del servei de piscina municipal, any 2020, pels imports i en les dates 
següents:

· Per Decret d’Alcaldia núm. 615, de 31 de març de 2020, per tancament de Covid-19:
o període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€, amb 

pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15€, amb 

pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l’1 al 31 de maig de 2020, per un import de 56.122,15€, amb 

pagament el 5 de maig de 2020
· Per Decret d’Alcaldia núm. 1469, de 25 de setembre de 2020, per avançament dèficit 

anual exercici, per un import de 52.488,80€, amb pagament el 20 de març de 2020
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Quart.- APROVAR la despesa pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional, per 
import de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis següents:

- Exercici 2020: per import de 120.955,43€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació 
Molins de Rei.

- Exercici 2021: per un import de 96.188,49€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que correspongui. Aquesta despesa restarà suspesa d’executivitat i condicionada la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al club Natació Molins de Rei.

Sisè.- TRASLLADAR aquest acord als Negociats d’Intervenció, de Tresoreria i d’Esports

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, amb aquest aspecte, hem finalitzat els punts dictaminats per les comissions 
informatives. En el bloc de Qüestions sobrevingudes, el punt novè que és Qüestions 
sobrevingudes, no n’hi ha cap. perdó, perdó, perdó, perdó. M’havia passat de full i m’havia 
deixat de...un full, el punt 8 que no... El punt 8 que és aprovar el reconeixement —ja deia jo 
que anàvem massa ràpid— aprovar el reconeixement del desequilibri econòmic provisional 
de la concessió al Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina municipal 
i les instal·lacions que li són pròpies per a l'exercici 2020 i fa l’exposició d’aquest punt el 
regidor d’Esports, el senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sra. Aroca:
Perdoneu un moment, Xavi, disculpa, aquí sí que demanaria un recés de dos minuts 
perquè estava parlant d’aquest punt amb el regidor Sánchez i ens ha de passar un informe 
que intentarem llegir superràpid i podríem continuar. No sé si és possible aquest petit 
recés. 

Sr. Alcalde:
Jo li diria que, inclús a mi, personalment, em va molt bé, més, estant sol a la Sala de Plens, 
per tant, fem aquest recés de dos minuts. Si els hi sembla, són i 41, comencem a tres 
quarts, d’acord? A tres quarts, ho deixem tot instal·lat i reprenem a tres quarts.

Sra. Aroca:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Votació. Ara, senyor Ramon Sánchez, no sé si fa lectura de les esmenes vostè o quin és 
l’ordre, quin seria?

Sr. Sánchez:
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Jo crec que hauríem de votar, tal i com ens ha passat la secretària, la incorporació de 
l’esmena o donem la veu a la portaveu de Molins Camina que expliqui les esmenes i, 
després, les votem. 

Sr. Alcalde:
A veure, hi ha dos formes. Una de dos, en fred, en fred, sense haver explicat el punt, llegir 
unes esmenes que potser seran difícils de comprensió... Jo diria que si pogués fer 
l’explicació del punt, no? I, després, abans del debat o si la senyora Aroca volgués explicar 
les dues esmenes que porta. Si els hi sembla, com considerin. 

Sra. Aroca:
A mi em sembla bé, fer una intro però sense iniciar torn de paraula i, llavors, jo ja explicaré 
les esmenes. Es votarien i, després, ja, el debat.

Sr. Alcalde:
Efectivament, molt bé. Doncs, endavant, senyor Sánchez.

Sr. Sánchez:
Presenta el punt 8.

Sr. Alcalde:
Endavant.

Sra. Aroca:
Nosaltres, com sempre, en la nostra vocació de servei públic i [Inintel·ligible, 01:46:54] la 
ciutadania de Molins de Rei, davant d’aquest punt, consideràvem important fer aquestes 
aportacions que creiem que el que fan, en tot cas, és millorar el punt que s’aprovarà amb 
tota seguretat aquesta tarda i que, per tant, després, en el torn d’explicació, ja explicaré el 
nostre posicionament en el sentit de vot del nostre del nostre grup municipal, però ara sí 
que voldria [Inintel·ligible, 01:47:21]. La primera d’elles té a veure amb que en el dictamen 
el que es demanava era que el càlcul final de l’import, com bé ha explicat el regidor 
Sánchez, es fes un cop tinguéssim l’auditoria de comptes del 2020. El que nosaltres 
defensem és que no és aquesta auditoria de comptes 2020 no és l’instrument idoni per fer 
aquest càlcul perquè entenem que uns comptes anuals, una auditoria de comptes el que 
diu és si, efectivament, els comptes reflecteixen fidelment el patrimoni, l’estat financer i el 
resultat de la societat però amb criteris merament comptables. En aquest sentit, nosaltres 
considerem que aquesta regularització del desequilibri econòmic ha de venir i ha d’estar 
vinculada a [Inintel·ligible, 01:48:14] informe de control financer que estigui dirigit 
tècnicament per la intervenció municipal, segons diu la Llei d’Hisendes Locals, que, a la 
seva vegada, sabem com està també la situació de l’Ajuntament i la manca de personal i 
que són temes complexos, després ell ja farà el que vol però es pot suportar en altres 
professionals per fer aquest informe. Al final, el que nosaltres busquem és una auditoria del 
servei, una auditoria de concessió. Nosaltres, a mode d’apunt, a Barcelona hem tingut que 
equilibrar econòmicament les instal·lacions municipals, que també estan totes 
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concessionades, doncs, el que s’ha encarregat són aquestes auditories, precisament, no 
auditories financeres que aquestes les fa tothom però, exactament, no tenen la informació 
que t’han de donar, però sí aquestes auditories del servei de la concessió que són les que 
et diuen si el servei s’està gestionant bé i, per tant, és d’aquí d’on es pot treure aquest 
import. Aquesta és la que, segons el regidor, sí accepten i, en aquest sentit, li agraïm. La 
segona esmena té a veure amb l’import no que reconeix sinó que es pagarà. I aquí ho 
explico perquè potser no s’ha acabat d’entendre el sentit de la nostra esmena. Sí és cert 
que l’amortització forma part del cost i que, per tant, sí que ha d’estar, però com que és un 
concepte que no afecta a la tresoreria de la concessionària, en aquest cas, del Club 
Natació Molins, el que instem és...efectivament, qui té la competència és l’alcalde però 
instem a no fer el pagament de la part proporcional de l’auditoria, perdó, de l’amortització, 
fins que no estigui aquesta auditoria feta perquè no els afecta a la seva tresoreria, val? 
Aquesta és la proposta de l’esmena, no treure l’amortització del càlcul, sinó treure-ho del 
pagament perquè no els afecta a la seva tresoreria. Per tant, per fer els pagaments de final 
d’any de nòmines, etcètera, són uns diners que, en principi, no els necessiten. Després, 
quan es faci l’auditoria i s’acabi d’incorporar o de calcular l’import final que s’haurà 
[Inintel·ligible, 01:50:48] per equilibrar la concessió, llavors, sí, sí, llavors allà ja s’haurà de 
liquidar però, mentrestant, al ser un import que no afecta la seva tresoreria, aquest és el 
sentit de la nostra esmena. Dit això, jo crec que no cal que detalli exactament les esmenes 
perquè ja les té la secretària, les teniu tots els portaveus...jo crec que s’incorporaran tal 
qual a l’acta i a l’expedient, entenc, no? Secretària? Per tant, com que les he explicat, jo, 
per mi, ja podríem passar a la votació.

Sr. Alcalde:
Doncs, molt bé. Entenem que...recordo que no passem a la votació del dictamen del Ple 
sinó que passem a la votació de les esmenes presentades per la senyora Ana Aroca. 
Votació. Ara obriríem...senyora Aroca, està parlant amb nosaltres ara? Perquè no la 
sentim.

Sra. Aroca:
Sí, perdona, no es podria fer una segona votació perquè em sembla que us falta un 
regidor, no? Estaríem empatats? 

Sr. Alcalde:
Sí, té raó, senyora Aroca. Per tant, 10 i 10, tornem a repetir. Votació. Per tant, ara sí, 
entenc que passem al debat propi. Entenc que ja ha fet el primer torn d’explicació, senyor 
Ramon? Per tant, obriríem el torn d’intervencions. No hi ha cap paraula demanada, per 
tant...ara entenc que, d’acord, senyora Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
No hi ha cap dubte que els habitants de Molins de Rei mereixen una piscina a l’alçada de 
la nostra vila però el que potser sí que ens hauríem de plantejar és si ens podem permetre 
una piscina d’aquesta magnitud. El desequilibri econòmic de 410.000 que veurem aquest 
any pot haver estar provocat, en part, per la Covid però, tot i que últimament semblava que 
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la situació financera començava a millorar i es recuperaven els fons propis negatius, és 
evident que Molins de Rei està pagant molt car el fet de tenir una piscina olímpica. 
Aparentment i segons l’informe d’auditoria, l’amortització de la gran inversió que es va fer 
amb la coberta mòbil va ocasionar els resultats negatius que vam veure durant tants anys. 
Es preveia començar a regularitzar els fons propis amb els resultats positius d’aquests dos 
últims anys però l’any 2018 ja s’estava plantejant fer una altra gran inversió, cosa que 
hagués provocat una situació similar a l’anterior del 2017. Entenem que la piscina pugui 
ser un servei deficitari com ho són molts serveis públics però també demanem precaució 
amb aquestes grans inversions. La piscina municipal també aporta coses bones al 
municipi, dona feina a una cinquantena de persones, concentra les activitats esportives 
aquàtiques a Molins de Rei amb equips de gran nivell i rendiment i és utilitzada de diferents 
maneres per, al menys, un 20% de la nostra població sense comptar la gent que hi entra 
puntualment un cop a l’any. En total són uns 900 usuaris de mitjana diària. I no votarem en 
contra perquè Molins es mereix seguir disfrutant de la seva piscina municipal però ens 
abstindrem a l’espera de veure el pla de viabilitat futura. Esperem que sigui l’última vegada 
que es requereix un rescat amb aquestes quantitats. Reiterem que, econòmicament, 
aquesta situació no és sostenible i demanem que es faci un esforç per a garantir la 
viabilitat d’aquestes instal·lacions, un esforç real.

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

Sr. Corredera:
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ja en el Ple d’abril, que em sembla que aprovàvem la 
primera modificació pressupostària per uns diners a la piscina, ja plantejàvem que s’havia 
de...ara no recordo si és a l’abril o...és igual, la primera vegada que es va aprovar ja 
plantejàvem que la piscina probablement estaria en una situació com la que estem 
plantejant avui però que també hem d’explicar que això és un servei municipal i que, per 
tant, d’alguna manera, és obligació del Consistori i de les forces, les persones que estem 
aquí d’intentar equilibrar un servei que és municipal. Però també és obligació de tots els 
representants públics vetllar perquè la gestió dels recursos econòmics de tots i totes 
estiguin ben gestionats. Per a nosaltres era fonamental tenir tots els elements d’anàlisi, 
tota la informació el més detallada possible per mirar a veure què es portava avui a 
votació, així ho vam requerir en una primera instància, després ho vam fer a la comissió 
informativa. Finalment, se’ns va donar una part de la informació que vam tornar a demanar 
i vam presentar les esmenes per intentar aclarir que el que es porta avui estarà condicionat 
a una auditoria del servei municipal, el que es va concessionar i del servei o l’estat financer 
i econòmic. Aquí és veritat que en la primera instància el que se’ns va presentar és un 
document, un PowerPoint, una presentació molt visual que explicava la situació de la 
piscina i com estava funcionant però sí que el que per posar una critica al Govern era que 
era una informació molt bàsica que potser s’hauria d’haver estudiat més o que al menys 
s’hauria de posar a disposició dels regidors de l’Oposició, més enllà dels informes que 
després va fer, posteriorment, la tècnica municipal, la Roser, i els informes de l’interventor 
municipal. I en això sí que considerem que hem d’estar més atents, hem d’estar més a 
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sobre, hem de saber realment com s’està gestionant la piscina perquè en el moment que hi 
ha un desequilibri econòmic-financer, llavors, ens passen aquestes coses, que l’impacte al 
pressupost municipal és molt alt i, com deia una mica la Laia, que hem d’anar ajustant què 
és realment un servei municipal i què no és realment un servei municipal, que és una 
activitat que fa la piscina per equilibrar els pressupostos o les despeses. Bàsicament això, 
una mica, que ens hem de replantejar el funcionament de la piscina, ens hem de 
replantejar què és un equipament, quin equipament municipal volem, com el volem 
gestionar de cara al futur i intentar minimitzar de cara al 2021, que també ho expressava a 
la comissió informativa, l’impacte de la Covid que, malauradament i també tinc moltes 
ganes d’equivocar-me, potser encara ens afectarà uns quants mesos. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Gràcies de nou. Nosaltres creiem que és un autèntic premi per Molins de Rei tenir un 
equipament com la piscina que tenim, pel que és una piscina olímpica i el seu entorn i pel 
que la fem servir i avui creiem que, més que mai, en plena pandèmia, cal posar en valor 
l’esport com a eina indispensable de salut. És sabut que nosaltres no som amics de les 
concessions i també és sabut que no és el mateix el Club de natació de Molins que 
Aqualia, per posar dos exemples de concessions que tenim a Molins de Rei. També és 
sabut que seguim pensant que el millor model de gestió per qüestions de democràcia i 
autonomia és el model de gestió directa però això no treu en cap cas que no sapiguem 
posar en valor la feina que fa el Club Natació Molins de Rei, una feina que creiem que és 
just i que cal reconèixer, i avui ens sembla més oportú que mai, reconèixer aquesta feina i, 
per tant, també volem deixar-ne constància i posar-ho en valor. En el fons, però, del que 
estem parlant és de dades objectives i les dades objectives és que la piscina municipal 
tenia prop de 4.000 socis a finals del 2017, que a partir d’aquí va tenir bastants problemes 
per aconseguir fidelitzar uns 2.800 socis, fita que no es va aconseguir fins a finals del 
2019, i que des de març del 2020 a desembre del 2020, només en 10 mesos s’han perdut 
900 socis més, deixant-nos en una situació a dia d’avui al voltant dels 1.900. Per tant, del 
que estem parlant és que en poc més de 13 anys s’han perdut més del 50% dels socis i 
això, es miri com es miri, és un drama i és un drama objectiu. I d’això és del que parlem i 
sobre el que hem de decidir. Nosaltres votarem a favor del que es porta a ple, en primer 
lloc perquè l’Ajuntament té l’obligació contractual de fer front a aquest desajust però també 
perquè volem que els vilatans puguin continuar fent esport a la piscina municipal i al seu 
entorn i votem a favor per les dues coses i per les dues coses al mateix nivell. També és 
evident que caldrà fer ajustos i caldrà replantejar moltes coses, és evident, i que 
segurament també tocarà prendre alguna decisió desagradable. En definitiva, del que 
estem parlant és de contenir la despesa per ajustar-la a la nova realitat dels ingressos. 
També hem votat a favor de les dues esmenes que es presentaven perquè creiem que 
redundaven en la necessitat de fer els ajustos i també de vigilar d’una manera més 
acurada la concessió. I, per tant, també hi hem votat a favor. Fins aquí. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Raventós, moltes gràcies per les seves paraules i de forma sentida. 
Senyora Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Els companys ja han dit moltes coses i no vull repetir-me. El que sí que vull que 
quedi clar és que no és el mateix equilibri el que s’ha de fer aquest any que altres, per 
exemple. Vull dir, aquest any és una realitat que hi ha hagut un funcionament anormal de 
les instal·lacions, això és una realitat que no se li escapa a ningú. Altres vegades he estat 
molt crítica amb els equilibris econòmics de les concessions perquè no els hem vist clar 
perquè fins i tot em queixava de que es ficava en un equilibri econòmic un benefici 
industrial que no acabem d’entendre i perquè normalment no sol haver un motiu de pes 
que justifiqui aquest equilibri econòmic; però, en aquest cas, sí que s’ha de dir que 
aquestes instal·lacions han estat durant mesos tancades, que han perdut una quantitat de 
socis perquè la gent vol rebre serveis, no vol...i, a més, la gent té por, això és una realitat, 
hi ha molta gent que s’ha donat de baixa de la piscina perquè té por a anar a un gimnàs o 
perquè té por a anar a una piscina amb més gent. Per tant, no és una situació normal, no 
és una situació normal i no crec que la situació de la piscina s’hagi d’analitzar des d’aquest 
punt de vista. Crec que la situació de la piscina...ja veníem arrossegant una situació que 
calia fer una revisió i un estudi. Jo crec que hem de fer un parèntesi en aquest anàlisi i, un 
cop salvem la situació de la pandèmia i les instal·lacions puguin continuar funcionant de 
manera normal, llavors, sí, plantejar-nos què fem amb la piscina o exactament quin és el 
tipus de servei, com ha dit el company de Molins en Comú, que volem prestar a la 
ciutadania de Molins de Rei. Dit això, torno a les esmenes que vam presentar perquè per 
nosaltres era molt important la qüestió de l’auditoria del servei perquè, clar, sí que és cert 
que fins ara totes les dades que hem obtingut sobre la gestió de la piscina les hem obtingut 
directament de la piscina. Llavors, quan nosaltres demanem que les concessions estiguin 
controlades, que estiguin controlades per nosaltres, no per la concessionària que es 
controla molt bé. Això és genèric per totes les concessions. Jo sé que són contractes 
difícils, les concessions són difícils de controlar, són complexes de controlar, per això és un 
model que agradava molt quan hi havia gent interessada en què no es controlessin com es 
prestaven els serveis de manera indirecta però jo crec que no estem ara en aquesta fase. 
Ara estem en la fase que tots els aquí presents entenc que estem d’acord que hem de tenir 
molt clar com es presten els nostres serveis i què costen els nostres serveis per la 
ciutadania, prestats de manera directa o de manera indirecta. Jo crec que hem superat ja 
aquella època de “les concessions són el millor per tot i s’ha de concessionar tot i, a partir 
d’aquí, ens oblidem del que fa la concessió”, jo crec que estem en una altra fase i, per tant, 
confio en què tots els que estem aquí presents volem que així sigui i, per tant, valoro molt 
positivament que l’equip de govern hagi decidit votar a favor de la primera esmena perquè 
jo realment pensava que no ho farien, realment pensava que no ho farien. Per tant, valoro 
molt positivament que ho hagin fet i, per tant, és quan tinc molt clar on anem tots i crec que 
anem tots al mateix lloc. Per tant, anem a veure aquesta auditoria què ens diu, anem a 
veure...aquesta auditoria serà important per fer una foto. Jo crec que aquesta auditoria 
l’hauríem de fer cada any, cada any, l’hauríem de fer cada any amb cadascuna de les 
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nostres concessions per realment saber si estem fent-ho bé, per realment saber si ho 
estem fent bé i no simplement pensar que la piscina aixeca la porta i la gent entra i es 
banya o que a tothom li arriba l’aigua a l’aixeta de casa seva sinó si realment ens està 
costant i als molinencs i a les molinenques els està costant aquest servei el que realment 
costa. Per tant, nosaltres repeteixo que ho trobo molt favorable i molt positiu per això que 
deia, sobretot, remarcar-ho, fins ara tota la documentació que hem tingut sobre el 
funcionament de la piscina, sobre els costos de la piscina i demés, tots han vingut 
proporcionats per la piscina i, a més, en aquesta presentació tan bona que deia el Gerard 
que és cert que era una presentació que estava molt ben plantejada, un PowerPoint molt 
ben explicat i demés però fins i tot ens explicaven per què és millor una concessió, clar, 
ens ho explica una concessionària. Vuit planes per explicar que una concessió és millor. 
Clar, t’ho explica una concessionària i igual no és qui ho ha d’explicar això. I, després, 
llegim l’informe de l’interventor i l’informe de l’interventor ens diu que no té dades suficients 
per poder establir que...clar, tinguem aquestes dades, tinguem aquestes dades i analitzem 
les xifres i, a partir d’aquí, veurem si realment aquestes xifres que ens passa la concessió 
són les bones o no. Jo crec que ho deixo aquí perquè crec que el nostre punt de vista ha 
quedat clar. Això sí, també remarcar que insisteixo que no és una situació normal la que 
estem vivint aquest any i que, com ha dit el Gerard, em sembla que al 2021 ens trobarem 
que haurem de fer més equilibris econòmics d’aquest tipus perquè, per desgràcia, 
probablement patirem més situacions de funcionament anormal de les instal·lacions i, per 
tant, haurem d’indemnitzar no només a la piscina sinó a altres contractistes que 
probablement hauran de deixar de prestar els seus serveis, els nostres serveis en nom 
nostre, i per tant, per desgràcia, haurem d’afrontar aquesta situació. Jo suposo que això 
ens ensenyarà també a com treballem al futur a l’hora de fer plecs, de decidir com prestar 
els serveis i a l’hora de fer, de decidir si fem directa o indirectament. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Aroca. Ara seria el torn del senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Començaré per l’Ana. Ana, escolta’m, nosaltres vam rebre la vostra proposta, el 
primer que vam fer és demanar un informe a l’interventor per validar aquestes esmenes 
que vosaltres presentàveu i, per tant, el que diu l’interventor per nosaltres té molt sentit i, 
per tant, no serem nosaltres qui contradiem a l’interventor i, en aquest sentit, hem votat a 
favor de la primera esmena, tal i com es recomanava, creiem que és una bona aportació 
per continuar vetllant aquest control de les nostres concessions. Comparteixo 
absolutament que això ho hauríem de fer extensiu a totes les altres concessions que té 
l’Ajuntament i, per tant, això hauria de ser un funcionament que hauríem d’anar implantant 
però és ben cert que jo crec que tampoc no podrem [Inintel·ligible, 02:10:11]. Jo crec que 
fa uns quants anys, per no dir des del 2011, per tant, ja en són uns quants, el 2012, perdó, 
en el que el seguiment a la piscina és bastant important i, per tant, que nosaltres ja tenim 
una persona que va reajustant i va millorant a veure com podem fer front a la situació de la 
piscina per tal que aquest desequilibri cada vegada tendeixi a zero que és el que tots 
desitgem. I la senyora Laia Juarros, a qui després em referiré, aportava dades que ens ha 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 17/12/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 61/92

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

donat la piscina i on, evidentment, acabem definint que hi ha una utilització per part de la 
ciutadania de Molins de Rei molt important on pràcticament hi ha més de 320.000 usos 
l’any, o sigui, vol dir que hi ha més de 900 persones que cada dia passen per la piscina. 
Per tant, és un gruix molt important de gent de Molins de Rei que s’apropa a la piscina per 
fer esport, per vetllar per la seva salut i, per tant, per sentir-se bé i aquest era un dels 
elements que ens posaven també sobre la taula, gent que necessitava tornar a la piscina 
perquè, realment, aquest tancament no els hi ha anat bé i ho han notat. Per tant, la piscina 
fa un servei de salut que és important i que l’hem de continuar vetllant. Per tant, nosaltres 
en aquest sentit continuarem treballant perquè aquesta bona sintonia que ja està havent 
amb la piscina per tal de veure com podem gestionar de la manera més eficient la piscina 
continuï. I, sí, la gent té por, la gent té por.. Aquesta és una de les coses que 
realment...perquè s’ha fet un seguiment també per part de la piscina de trucades a 
persones que realment es donaven de baixa per, una miqueta, conèixer els motius, hi 
havia gent que deia “escolta, jo faig una aturada i tornarem”, hi ha gent que deia “tinc por” i, 
per tant, aquest element que hem incorporat a les nostres vides a la piscina té un efecte 
econòmic i això és el que, evidentment, no només passa a Molins de Rei, per tant, no som 
una illa en el Baix Llobregat, sinó que passa a molts altres municipis del nostre país i, per 
tant, no som [Inintel·ligible, 02:12:27]. La gran sort que hem tingut, crec jo, és que la feina 
que s’ha fet els darrers anys ha estat molt bé i, per tant, tal i com deia, estàvem en una 
situació en la que podíem fer front a noves inversions. Agraeixo moltíssim perquè crec que 
avui és la segona vegada que parla i demostra, una vegada més, la seva racionalitat i la 
manera de com entén, també de formar part del Govern, crec que li dona aquesta visió 
important, al Josep Raventós l’anàlisi que ha fet de la situació i, per tant, ja sé, Josep, que 
això t’enfadarà però és evident que, al final, has posat en valor la piscina, la gestió, 
[Inintel·ligible, 02:13:10] però s’ha de fer un seguiment de tot el que significa la piscina però 
és evident que el valor social que té la piscina és molt important i això també ho hem de 
posar en valor. De vegades, hi ha elements que hem d’aïllar i no tot pot ser parlar de 
números. Per tant, és evident que la piscina que fa una funció social molt important, doncs, 
hem de continuar perquè així sigui. Senyor Corredera, jo crec que vostè ha sigut molt 
inquisitiu amb moltes dades que ens ha demanat, n’hi ha algunes que no li donarem, ja li 
diem, però evidentment totes aquelles dades que es poden donar, nosaltres els hi farem a 
mans, que és tot el que li podem donar però, evidentment, hi ha alguns tipus de sous 
assignats a segons quines persones que nosaltres no els hi donarem. Per tant, en aquest 
sentit, valorarem en el seu moment com s’ha de treballar aquesta informació que vostè ens 
demana i fins on podem, com a Ajuntament, donar aquesta informació vetllant sempre per 
la llei de transparència. En aquest sentit, jo crec que també...i s’ha de posar en valor tot 
l’exercici que va fer la piscina amb la presentació del PowerPoint, que va ser una 
presentació, crec jo, molt ben feta per part dels responsables de la piscina, tant el 
responsable econòmic com la gerent i, per tant, crec que va ser també...i s’ha de posar en 
valor. Senyora Laia Juarros, m’ha [Inintel·ligible, 02:14:44] la seva explicació. Crec que no 
s’hi val, “estem d’acord però ens abstenim, ens aïllem de l’equació...” Escolti, nosaltres 
estem vetllant sempre perquè la piscina tingui un projecte de viabilitat pel futur i, en aquest 
sentit, li vull recordar que el 2002 es va modificar el contracte que es va signar l’any 92 
perquè, evidentment, era una condició sine qua non que imposava la Generalitat per tal de 
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que les entitats esportives poguessin optar a una subvenció per poder dur a terme la 
coberta i, per tant, en aquell moment, es va modificar el contracte i els requisits que 
demanava la Generalitat es van poder dur a terme per tal d’optar a aquesta subvenció i 
poder executar una de les grans demandes de la piscina municipal que era la coberta. Per 
tant, en aquell moment vàrem fer aquell projecte perquè creiem que s’havia de dur a terme 
o creia el Govern del 2002 que s’havia de dur a terme, una decisió encertada i ara estàvem 
treballant per la viabilitat futura de la piscina perquè, evidentment, i ho ha expressat molt 
bé el Josep Raventós, anem perdent socis i això, aquesta pèrdua de socis, el que es va 
fent és un anàlisi i es va preguntant i es va veient i es va [Inintel·ligible, 02:16:12] quin és el 
perquè realment la gent [Inintel·ligible, 02:16:16] de la piscina. Per tant, aquí, aquests 
anàlisi que van venir tant de la persona que ens vigila per la gestió que també aporta 
solucions i que va incorporant cada any propostes per tal de fer viable la piscina i vam 
veure clarament que tot el tema dels vestidors era un problema gran i que, evidentment, la 
situació del gimnàs tampoc era la millor. Aquest és el projecte que es va pensar, que es va 
treballar per veure la viabilitat del futur de la piscina perquè el que ens havíem de plantejar 
era no tenir-ne 2.800 sinó arribar a recuperar els 4.000. Evidentment, estem en una 
situació ara que no és la desitjada, és evident, però és evident que tampoc la pandèmia és 
desitjada. Per tant, evidentment, aquell projecte és un projecte que mirava al futur, que 
tenia aquesta mirada que hem dit abans quan hem defensat el punt de la licitació del 
projecte de Requesens, aquesta mirada de futur de preveure quins han de ser els 
escenaris en què ens trobarem, com podem millorar la nostra qualitat, tant de la piscina 
municipal com també la qualitat esportiva dels nostres vilatans, doncs, aquest és el 
projecte en què un Govern ha de pensar. Ha de pensar sempre, treballar perquè el futur 
sigui el millor possible i, en aquest sentit, amb una concessió que està funcionant bé, on 
recordem que la part d’inversions que ha executat la piscina és més d’un milió d’euros i 
això ho hem de posar en valor, hi ha un import d’un milió d’euros que ha executat la piscina 
en inversions que, si no ho hagués fet la piscina, ho hagués hagut de fer l’Ajuntament de 
Molins de Rei, per tant, és evident que els números donaven per poder anar fent sostenible 
aquesta inversió de futur. És evident que les inversions s’han de preveure per tal d’anar 
millorant la piscina, es va fer l’any 2002 en un govern per tal de poder executar la coberta i 
ara és el que s’havia previst per tal de poder executar la següent fase i anar millorant la 
piscina municipal.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el segon torn d’intervencions. Doncs, si...senyor...ah! perdó, a 
veure, veig...Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
Bé, Ramon, això de que “ens sembla bé però ens abstenim”, això ho has tret tu, o sigui, a 
nosaltres ens sembla bé que Molins tingui una piscina municipal i l’ha de tenir, ja hem dit 
que ens abstenim per això, perquè no l’hem de perdre. El que jo estava dient és que 
sabem, segons l’informe d’auditoria, que les pèrdues ocasionades fins el 2017 va ser per la 
nova inversió de la coberta mòbil, per l’amortització. Llavors, ara que es començava a 
recuperar la situació del 2017 i que els fons propis passaven a ser positius, llavors, al 2018 
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es volia fer encara una altra macroinversió que ens hagués portat a la mateixa situació que 
estàvem abans del 2017. El que hem dit és que hem d’anar en compte amb això perquè 
per molt que un servei públic i que aporta gran valor com és la piscina municipal pugui ser 
deficitari i és normal que l’Ajuntament hi hagi de fer aportacions, el que hem de vigilar és 
amb aquestes inversions, que les aportacions que faci l’Ajuntament siguin les adequades, 
que no ens suposi una hipoteca any rere any d’anar perdent...no perdent sinó que ens 
suposi una despesa que potser no és la que hauria de ser, hauríem d’anar en compte amb 
tot això i, bàsicament, és el que venia a dir però és que ja ho he dit, que ens abstenim 
perquè creiem que hem de seguir tenint una piscina municipal però que hem d’anar en 
compte amb aquestes coses i volia matisar això.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Intentaré no ser molt contundent amb les meves paraules però entenc que el senyor 
Sánchez hauria de mesurar una mica les coses que diu al Ple i, sobretot, quan es fa 
referència a un regidor que representa a uns votants i que, a més a més, té ple dret i 
competències per poder veure en detall qualsevol informació que se li demana perquè no 
pot dir-me que no em donarà la informació. Una altra cosa és que —perquè jo soc molt 
conscient de les meves obligacions, la confidencialitat— i, evidentment, una cosa és donar 
una informació i l’altra és donar publicitat, o sigui, que abans d’anomenar-me preguntes 
inquisidores, l’únic que he demanat és informació i, senyor Sánchez, aquesta concessió i 
qualsevol altra han de tenir tota la informació en detall en els expedients que es consulten. 
La informació en detall de les despeses de personal han de ser el detall de la despesa de 
personal, evidentment, perquè, si no, no és un detall, és un global, d’acord? Jo no tinc cap 
interès en publicitar els sous dels treballadors de la piscina, a mi, al final, és igual. Aquí, el 
que estem valorant és totes les despeses com es generen i quines despeses són 
equilibrables. En el fons, el que estem intentant és dir “escolti, nosaltres som uns 
representants públics, tenim uns recursos públics i aquests recursos públics han d’anar 
cap a allò que realment han d’estar destinats”. Si no sabem ni els ingressos, perquè ja li 
vaig demanar el detall dels ingressos, li vaig demanar el detall de les factures i li vaig 
demanar el detall dels salaris. És un acte totalment de transparència, igual que quan fa 
Aqualia, que presenta els costos i vostè, que ja ho deu saber, va a l’Àrea Metropolitana i 
els hi explica les despeses, també porta els detalls dels salaris de tots els treballadors 
d’Aqualia i, que jo sàpiga, és una despesa que ha de conèixer, igual que a l’Administració 
pública, a l’Ajuntament, es publiquen, perquè aquest sí que és obligació, publicar els 
salaris dels treballadors municipals, si no passa res...quina...a mi el que em preocupa és 
aquesta...que vostè m’anomeni a mi preguntes inquisidores d’una cosa que hauria de ser 
el més normal del món que és conèixer el detall de les coses per poder prendre decisions, 
per poder-les parlar, per poder-les consensuar, per poder arribar a acords, si no, el que 
sembla és que vol amagar coses. Jo no tinc cap interès de publicitar aquesta informació, 
cap ni una, a més a més, jo conec a molta gent de la piscina i n’hi ha alguns que són amics 
meus, jo no tinc cap necessitat de separar la meva vida privada, o sigui, separo molt bé la 
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meva vida privada de la meva vida com a regidor. Si vostè creu que no tothom ho sap fer, 
el problema potser el té vostè. Jo no, jo ho tinc molt clar per què estic aquí i tic molt clar els 
meus drets i les meves obligacions. Per tant, el que li demano és que rectifiqui una mica, jo 
crec que...com diu de vegades l’alcalde, en el debat més intens, en el Ple, es poden dir 
coses però jo crec que aquestes coses s’haurien de mesurar i vostè hauria de tenir una 
mica de cura. Jo ja entenc que estem en una situació complexa, entenc que és un import 
molt elevat, jo entenc que l’Ajuntament té l’obligació de fer-hi front però també entenc que 
l’obligació del Govern és donar tota la informació que li demani l’Oposició per poder tenir 
un debat adequat i amb les dades com toca. Per tant, Ramon, li demano, si us plau, que 
rectifiqui. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Aroca.

Sra. Aroca:
En línia amb el que ha dit el Gerard, és que també em sembla molt greu i m’agradaria que 
constés en acta que un membre del Govern li digui a un regidor que no li pot passar una 
informació que ha demanat com a regidor i que està obligat a fer-ho, a més, una informació 
que forma part d’un expedient que s’està tractant en un Ple, d’una informació del compte 
de resultats d’una concessió que presta un servei municipal. Jo crec que els regidors de 
l’Oposició també tenim drets, fins i tot tenim drets reconeguts en la Constitució i, per tant, jo 
crec que abans de fer una afirmació tan categòrica com “això no li passaré” haurà 
d’explicar vostè, senyor Sánchez, per què no li passarà aquesta informació a un regidor 
que li ha demanat i que tot el sentit i té a veure amb l’expedient que estem votant aquí 
avui. Ho dic perquè jo m’he queixat en moltes ocasions de que no acaben de passar tota la 
informació que se’ls demana i que estem parlant que és un dret importantíssim que tenen 
els regidors de l’Oposició de poder visualitzar els expedients i poder rebre la informació 
que sol·licitem i, a més, recordo el termini, el termini és inferior a quatre dies, si no recordo 
malament. Però que digui vostè públicament que això no li donarà, per què? A què li té por, 
senyor Sánchez? Podria semblar que està amagant alguna cosa o que hi ha alguna 
informació que no interessa que surti d’on estigui. Aquesta informació l’haurien de tenir 
incorporada a l’expedient, de totes les maneres, aquesta informació ja la tindrem via 
interventor i via informe econòmic que hem demanat per controlar la concessió. Però, de 
què estem parlant? Em sembla molt greu, de veritat, jo crec que igual no ha volgut dir això, 
igual no ha volgut dir això perquè, si ho ha volgut dir, ho trobo realment increïble, increïble.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Veig que, més enllà del debat paral·lel del xat, no hi ha cap demanda de 
paraula més. Per tant, senyor Sánchez, si volgués tancar aquest segon torn 
d’intervencions.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí, Laia, ja t’he entès a la primera. Ja sabia el que estaves explicant i reiterem el 
que hem dit a la primera intervenció. Nosaltres creiem que, una vegada tenim una situació 
equilibrada, hem de preveure els escenaris de futur. Això és el que se’ns presenta, això és 
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el que valorem que és una aposta decidida per tal de millorar la piscina i per tal de millorar 
la piscina municipal de tots els molinencs i les molinenques i, per tant, de confirmar 
aquestes bones dades que anava tenint la piscina. I, per tant, el que miràvem amb una 
mirada de futur era continuar treballant perquè la piscina municipal assolís cada vegada 
uns números positius. Això ens portava a un escenari de reequilibri, de dèficit, 
evidentment, però que s’anava reequilibrant tots els anys. Per tant, hi havia un treball per 
part de la piscina d’anar situant aquest reequilibri, portant-lo al punt inicial. Per tant, 
nosaltres sempre hem vist i hem treballat de manera conjunta per tal de millorar el servei, 
de millorar les instal·lacions, unes instal·lacions que —i vostès suposo que ho compartiran 
amb mi— han quedat una miqueta obsoletes, sobretot, en la part dels vestidors que era on 
més es queixaven els clients de la piscina, els usuaris de la piscina i, per tant, aquí és on 
realment vèiem que hi havia diferències importants i hi havia problemàtiques que s’havien 
de solucionar. Aquest era un dels escenaris principals de queixes i això és el que havíem 
d’acabar de poder tractar en un moment o un altre perquè, al final, hi havia caps de 
setmana que hi havia els esportistes que feien l’activitat aquàtica com també la gent que hi 
havia a la instal·lació que compartien, de vegades, fins i tot algun vestuari. Per tant, són 
situacions que la piscina va posant sobre la taula com aspectes de millora. Nosaltres, en el 
seu moment, els vam atendre, vam veure que era una bona oportunitat una vegada 
s’acabés d’amortitzar el que era la coberta per seguir i continuar pensant en el futur i veure 
realment com podíem fer que aquesta piscina continués sent viable. Això és el que ens van 
plantejar, això és el que en el seu moment vàrem decidir que havíem de continuar 
treballant i, per tant, per això vàrem iniciar aquest projecte per tal de continuar amb 
estabilitat i que els números de la piscina continuessin sent el que són, uns números que 
realment poden donar un equilibri quant a la gestió. Senyor Corredera i senyora Aroca, jo, 
repeteixo, jo els donaré tota la informació que els puguem donar i, per tant, tota la 
informació que es pugui donar, nosaltres la donarem, com sempre. Si no he explicat això 
en la primera intervenció, demano disculpes, però, tota aquella informació que es pugui 
traspassar, nosaltres la donarem, sense cap dubte, com hem fet sempre, per tant...i això 
és el que volia dir en la meva primera intervenció i, si un cas, ja comentarem més endavant 
algun aspecte de a proposta que vostè ha plantejat.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Acabaríem amb el segon torn d’intervencions. Si em permeten, sí que vull 
clarificar unes quantes coses. Si em permeten, com a exregidor d’Esports, també, però, en 
qualsevol cas, perquè veig que la piscina, la situació de la piscina municipal i la situació de 
la concessió de la piscina municipal sembla que sigui un forat negre a vegades però no 
econòmic sinó d’informació perquè sembla que cada dos per tres s’hagin d’explicar alguns 
dels aspectes que vas reiterant i sembla que no consoliden en el coneixement de tothom. I, 
sobretot, una mica, per les afirmacions que es deien de la representant d’Esquerra 
Republicana que “compte amb el que faran”. Escolti, compte en tenim sempre però 
tinguem la radiografia exacte d’on venim i cap a on anem. Venim del que és una piscina 
municipal que concessiona la gestió a una entitat sense ànim de lucre esportiva municipal, 
en la que, efectivament, el 2002 fa una gran inversió on l’Ajuntament, el tant per cent que 
aporta no és tan significatiu en aquell moment però és veritat que s’assoleixen un nivell 
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d’abonats molt important. En qualsevol cas, l’entrada en funcionament d’instal·lacions 
esportives de l’entorn com Sant Feliu, com Cervelló, com El Papiol, resta un potencial 
important a la de Molins de Rei i, certament, senyora Laia, després de vuit anys en què la 
regidoria d’Esports la porta Esquerra Republicana però no [Inintel·ligible, 02:31:54] enlloc 
això, hi ha un desequilibri econòmic-financer de la piscina de 375.000 € i, amb la crisi del 
2011, el primer que ens demanen és una primera aportació i, si algú se’n recorda, en 
aquell moment ja fem una aportació de 125.000 € el 2011 i és quan es fa un pla de 
viabilitat i és quan saben que es contracta, es contracta un control extern i un 
assessorament per vetllar pel compliment d’aquest pla de viabilitat i és el que, amb el 
seguiment progressiu d’aquest pla, ens porta a eixugar el desequilibri, el deute que 
l’Ajuntament tenia amb la piscina, amb el Club natació Molins de Rei i ens porta, per fi, al 
2017 a números positius que és el que ens fa abordar amb optimisme la següent 
reconversió de la piscina municipal. I, permeti’m, quan diu “és que la reinversió s’haurà de 
fer tenint en compte el que aporta l’Ajuntament”, està parlant, precisament, amb el grup 
municipal que en el Pla d’equipaments, el govern de llavors proposava una inversió anual 
de l’Ajuntament de 100.000 € durant 10 anys i la nostra proposta del Pla d’equipaments és 
que allò s’havia de fer d’un milió ens els dos primers anys per no repercutir, precisament, 
tota la càrrega financera de la inversió cap al Club Natació Molins de Rei. És el que vam 
aportar nosaltres en el debat del Pla d’equipaments en el 2019 i anàvem a afrontar amb 
voluntat aquesta inversió i és el que estàvem parlant, evidentment, amb el regidor 
d’Esports actual, amb aquesta voluntat de continuar modernitzant la instal·lació esportiva 
municipal. Escoltin, jo crec que hi ha altres companys i regidors que ho han dit, amb tota 
transparència s’afronten els números i crec que podem dir amb certa, no, no, satisfacció, 
no però no hem estat de les instal·lacions esportives municipals que ha tingut major 
davallada d’abonats. Estàvem de l’ordre de 30-35%, n’hi ha que han tingut el 40 i el 45 i el 
50. però, certament, home...fer servir qualsevol punt per dir que el Govern vagi en compte i 
que sembla que no ho fa bé, senyora Laia, jo crec que la prestigiarà en el futur mesurar la 
crítica segons el punt que sigui, no sempre i no tots els punts són bons per criticar, i més 
quan s’ha fet una reunió exprés amb vostè per explicar els números, on s’ha convidat al 
Club, al gestor, on s’ha convidat al que controla la concessió i que assessora a 
l’Ajuntament, home! I els hi estem dient “ni tan sols estem avançant tots els diners, estem 
fent un avançament quan tinguem l’auditoria, s’accepta l’esmena com es diu i ben 
aportada, senyora Aroca, clar que sí, ben aportada, cap problema, acceptem l’esmena, 
donem més garanties, donarem més transparència; però no ens digui que “vagin vostès en 
compte”. Escolti, si no haguéssim anat en compte, no tindríem ara la piscina municipal, no 
la tindríem, no la tindríem. I, els debats sobre la gestió, els haurem de fer quan caduqui la 
concessió; de moment, estem obligats amb un plec de condicions i amb una concessió que 
té una data de caducitat fins el 2027. Aquesta és la realitat, fins el 2027, a no ser que algú 
plantegi que vol fer un rescat...bé, això, doncs, s’hauran de fer els números. Suspendre la 
concessió i fer un rescat, això es pot fer però, hores d’ara, el que va aprovar el Ple en el 
seu moment, al 2002, és una prolongació d’aquesta concessió fins el 2027 i és això el que 
estem aprovant avui, afavorir aquesta viabilitat amb l’obligació contractual que l’Ajuntament 
té. Escoltin, passem a la votació. Votació punt 8.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 13 7

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 13 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), la CUP (3) i 7 abstencions d’ ERC (4), MEC (1) I C’s (1), 
Molins Camina-Podem (1).

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

9.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara sí, arribem al punt de Qüestions sobrevingudes, no n’hi ha cap.

E – MOCIONS

10.- Moció del Grup Municipal d’ERC per la distribució de vals de 20 euros per ajudar 
al comerç local i les famílies de la vila.

MOCIÓ
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La crisi econòmica, sanitària, humanitària i social provocada per la COVID19 no ha arribat 
encara al seu punt àlgid i ja n’estem patint les conseqüències. Milers de famílies han vist 
minvats els seus ingressos ja sigui per les demores en els cobraments dels ERTO, perquè 
s’han quedat a l’atur o perquè els negocis que ostenten han patit una davallada en la 
demanda.

La COVID19 també ha causat estralls al comerç local de Molins de Rei i les mesures 
preses amb criteri epidemiològic per contenir l’evolució de la pandèmia no els han permès 
obrir amb normalitat. Tot i que s’han relaxat algunes mesures sanitàries i alguns sectors 
com el de l’hosteleria han pogut tornar a obrir, serà molt difícil compensar les pèrdues de 
tots aquests mesos.

ERC Molins tenim molt clar que cal ajudar tant les famílies com els sectors econòmics més 
afectats, i per aquest motiu ja durant la primera fase de la pandèmia vam proposar 
mesures per pal·liar els efectes d’aquella primera onada.

Atès que ja es parla de la proximitat d’una tercera onada de la pandèmia.

Atès que no han arribat les ajudes estatals a molts autònoms, comerços i petites 
empreses.

Atès que hi ha moltes famílies amb precarietat laboral.

Atès que hi ha altres municipis que ja han dut a terme aquesta experiència amb èxit.

Per tot això,

Des d’ERC i el Jovent Republicà fem novament unes propostes per incentivar el comerç 
local i ajudar a les famílies, i proposem al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei les 
mesures següents:

Impulsar un val de 20 € per família a utilitzar en el petit comerç de la vila.

Iniciar un procés perquè els comerços que així ho desitgin s’adhereixin a la campanya i 
preparar la infraestructura necessària per coordinar la seva participació.

Fer la publicitat necessària perquè totes les famílies de Molins de Rei coneguin l’existència 
d’aquests vals i que ningú es quedi sense.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem a l’apartat de les mocions, el punt 10, la moció del grup municipal d’Esquerra 
Republicana per la distribució de vals de 20 euros per ajudar el comerç local i les famílies 
de la vila i faria...no sé qui fa l’exposició d’aquest punt. La senyora Laia Juarros, endavant. 
Molt bé.
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Sra. Juarros:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions, no sense abans, que veig que m’ha enviat 
un missatge el senyor interventor, evidentment, pot deixar d’assistir al Ple. Moltes gràcies. 
Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Hola, bones. Des de la CUP votarem en contra d’aquesta moció com hem avançat abans, 
ho hem avançat però ara anem a explicar els motius de per què estem votant en contra. 
No perquè no vulguem ajudar el comerç local, evidentment, sinó tot el contrari, perquè 
creiem que les fórmules que proposa aquesta moció no ens les creiem com a pròpies ni 
ens sentim còmodes amb elles. Més enllà de l’ambigüitat que diu la moció de qui rebria 
aquest botó, aquest cupó, botó, no, perdoneu, ja que parla de famílies però no especifica ni 
quina tipologies de famílies entraria en aquest sac  si hi hauria criteris del nombre de 
membres, etcètera. En tot cas, m’agradaria deixar això de banda i centrar la meva 
intervenció en el fons de la qüestió. Creiem que regalar diners a les persones de Molins de 
Rei i que si fem uns petits càlculs a ningú se li escapa que parlem d’una quantitat força 
elevada no soluciona el problema del comerç a Molins. A més a més, són uns vals 
universals que entenem que s’atorguen d’una manera poc...indiscriminada, diguéssim. Hi 
ha famílies que [Inintel·ligible, 02:40:09] segurament, famílies que ja tenen uns recursos 
estables que probablement la Covid no ha afectat tan directament a la seva economia i, 
per tant, el motiu pel qual aquestes famílies comprin o no comprin a comerç local no té res 
a veure amb que tinguin disponibles 20...aquests cupons que proposeu a la moció. I la 
pròpia moció no estableix cap mecanisme per tenir-ho en compte, sí que és cert que ara a 
l’exposició ha posat exemples d’altres municipis, a la moció no hi són, per tant, estem 
votant la moció i ens cenyim al text que diu a la moció. El problema, creiem, és molt més 
gran i cal anar a l’arrel de la qüestió i jo crec que això ho compartim. Els molinencs i 
molinenques vivim dins un món regit per les lleis del capital i la globalització que afavoreix, 
en tots els sentits, la compra a grans superfícies i multinacionals, i ara que és època de 
Nadal tothom compra i tothom està molt feliç [Inintel·ligible, 02:41:10]. Creiem que aquesta 
quantitat de diners que proposaria la moció i molta més cal destinar-la a polítiques que 
permetin revertir aquest model de societat, xarxes d’economia solidària, xarxes de 
recursos compartits, tècnics, materials, digitals, etcètera entre els comerços de Molins, 
polítiques impositives fermes per grans establiments i multinacionals i un llarg etcètera. Al 
cap i a la fi, un model que posi al centre a les persones de Molins de Rei i aquestes creiem 
que sí que són polítiques que ajudarien el comerç local. I ara que vindrà el debat de 
pressupostos, la CUP lluitarem perquè s’incloguin i estem segurs, Laia, que en això ens 
posarem d’acord amb vosaltres i farem força perquè aquestes polítiques tinguin un pes 
més gran en els nostres pressupostos però, com he repetit, aquesta moció no ens 
representa la nostra política d’entendre l’ajuda al comerç local i, per tant, hi votarem en 
contra. 
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Veig que hi ha la paraula de la senyora Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies, alcalde. Nosaltres ja us vam fer l’espòiler l’altre dia, també ho vaig dir a la ràdio, 
nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Us vam fer la proposta d’anar amb línia amb 
el que hem proposat també a l’equip de Govern pel pla de recuperació econòmic i social de 
la vila, estaríem parlant de bons, sí, però per gent que els necessiti per despeses bàsiques 
de menjar, de vestir, de farmàcia, etcètera. Però aquest model de bons indiscriminats per 
tothom, això que té un nom “cafè per a tots”, això és una proposta que em sembla que va 
fer el Trump en campanya de donar 1.000 € a cada americà. A veure, no ho acabem 
d’entendre. Jo només us posaré un exemple d’un comentari que he rebut aquest matí 
sobre aquesta moció que jo crec que resumeix perfectament per què nosaltres no ens 
sentim identificats amb aquesta moció i comparteixo tots els arguments que ha donat 
també el company de la CUP, el Marc, perquè té tota la raó. Un company m’ha dit aquest 
matí “si em donen el bo, me’l gastaré amb un Jack Daniel’s”. Hi haurà famílies de Molins 
de Rei que amb aquest bo de 20 € hauran de sobreviure una setmana sencera quatre 
persones o cinc, n’hi haurà d’altres que se n’aniran a un restaurant o a un bar i es fotran un 
gintònic, per exemple. No, no és el nostre model ni de comerç ni d’atenció a les persones. 
No és el nostre model, ens sap molt greu que no hagin acceptat la nostra esmena perquè 
era una manera d’avançar aquesta proposta que havíem fet i que s’ha quedat una mica, 
amb la resta d’aquest pla econòmic i de recuperació, s’ha quedat a l’aire i hi haguéssim 
donat suport si realment aquesta proposta hagués estat filtrada i hagués estat 
consensuada amb Serveis Socials però d’aquesta manera, no, no podem, ho sentim.

Sr. Alcalde:
Molt bé, senyor Pep Puiggarí, endavant.

Sr. Puiggarí:
Bona tarda. Jo intentaré donar una visió una mica més de la part el comerç perquè els 
companys han intervingut una mica més en la part social que jo entenc que la voluntat o el 
fons de la moció és intentar ajudar el comerç local com és un dels objectius que tenim tots 
els que estem presenta avui aquí al Ple i intentaré anar en la via més cap a aquesta que no 
en l’altra que jo crec que ja s’ha comentat i ja s’ha fet prou sang de l’assumpte. Al final, jo 
crec que el Govern municipal actual tenim molt clar que el que hem de fer són polítiques 
sempre a mig llarg termini en tema comerç. Per què? Perquè el “pan para hoy y hambre 
para mañana” o coses que ens solucionin una situació avui però no demà, crec que al final 
són males polítiques, en general, amb tot. Nosaltres, com a Govern, per ajudar el comerç 
local el que hem de fer és crear una bona infraestructura perquè el comerç local 
sobrevisqui, sigui fàcil captar clients, tant molinencs com de fora, i aquí és on hem d’invertir 
els recursos que té l’Ajuntament de Molins de rei que, per sort, o sigui, per desgràcia, no 
són infinits, si ens posem a fer 20 € de vals no els podem posar a la campanya Nadal que 
hem fet aquest any, que ens hem gastat més de 100.000 € creant una infraestructura, un 
espai que sigui agradable perquè aquesta campanya de Nadal sigui un èxit en molts 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 17/12/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 71/92

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

sentits, una mica aquest trio de comerç, restauració, cultura que portem treballant des de 
fa molt temps, des de que es va iniciar una mica tota la pandèmia, doncs, també aquest 
trident on creiem, fermament, el Govern municipal, que ens hem de recolzar i que realment 
són estructures de futur per resoldre. Al final, no creiem en els vals universals, no creiem 
en el “cafè para todos” i, òbviament, aquest tipus d’acció, tot i que en el fons jo entenc per 
on va i crec que amb això també ho hem de valorar del comerç local, crec que aquesta 
acció concreta no tindrà el recolzament per part del grup municipal Socialista i, com estem 
veient, de la majoria de companys del Ple.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També ha demanat la paraula...si no vaig errat, ara seria...perdó, la 
senyora Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Hola, buenas noches. Nosotros tampoco votaremos a favor de esta moción. Creemos que 
sí que la intención, a lo mejor, la idea que hay detrás de ella sí que puede ser buena y 
viene de una buena intención y de una buena voluntad pero creemos que la moción se 
queda al final muy plana, alta mucha información, falta trabajarla mucho más. Al final, 
estamos muy de acuerdo con Ana que tampoco creemos que…y con lo último que ha 
dicho Pep, no creemos que un vale sea una solución a un problema, no creemos que sea 
tan fácil como dársela a todos los ciudadanos de Molins de Rei, no hablamos de hacer 
discriminaciones de a unos sí y a otros no sino de quién lo necesita y quién no lo necesita. 
Tampoco voy a ir mucho más allá, creo que ya han criticado muchos temas de la moción y 
que han dicho prácticamente lo que había que decir, solo para explicar por qué también 
nosotros votaremos en contra. Gracias. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Laia. Ara, si no m’equivoco,  sí que és el torn del senyor Gerard 
Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Jo no m’estendré massa perquè coincideixo bastant amb el grup municipal Molins 
Camina Podem i amb la CUP, una mica amb el que s’ha expressat. Jo crec que no 
quedava massa clar o, bueno, el fons l’entenem però no sabem si volem beneficiar les 
famílies o si es vol beneficiar el comerç. Nosaltres creiem que les ajudes han de ser justes 
i, sobretot, equitatives i aquesta és una mesura que és molt poc equitativa. És una mesura 
que beneficia a tots per igual i no tots som iguals en l’impacte de la Covid, en les 
necessitats i, per tant, jo crec que la moció pot buscar un bon fos però crec que no està 
ben enfocada i per això nosaltres també hi votarem en contra. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que és el torn del senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
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Gràcies. Crec que és la tercera vegada que responc a aquesta moció. Va entrar dues 
vegades a la ràdio, en un comunicat de premsa, que va començar primer amb un 
comunicat de premsa on nosaltres vàrem dir el que havíem, el que crèiem que era aquesta 
proposta que feia el grup municipal d’Esquerra Republicana, en tot cas, vam dir que ja ens 
ho explicarien millor. Veig que no ho han acabat d’explicar millor sinó que, en tot cas, ho 
han modificat amb una moció que, pel que veig, crec que tampoc ningú se l’ha acabat de 
creure. Per tant, allò que vaig dir que se’m va “tachar”, tant a l’alcalde com a mi mateix, 
com...crec que va ser “prepotents”, crec que va ser la paraula, ara no la recordo ben bé, 
crec que va ser, ens van acusar de tenir una actitud prepotent, doncs, crec que no era 
prepotent, simplement el que demostrava era que volíem que se’ns expliqués el que avui 
han demanat la resta de companys, que és, al final, han vist que és una moció fluixa, que 
és una moció que no aporta i que, per tant, doncs, nosaltres teníem un altre model que és 
el que vam explicar en la primera i la segona vegada que vam respondre els dilluns quan 
vaig jo mateix a la ràdio, i vàrem dir que nosaltres el que teníem clar era el que buscàvem 
per aquesta subvenció que hem fet de 200.000 €, la subvenció de reactivació econòmics 
que avui mateix hem ampliat a 300.000 € perquè això ens donava una visió més global del 
que passava realment al municipi i el que passava és que hi havia hagut 250 persones, 
autònoms, empreses, comerços que havien presentat sol·licitud per tal de rebre aquesta 
sol·licitud. Per tant, això ens dona una radiografia de que aquests diners van a ajudar a 
aquella gent que ho ha passat malament, aquella gent que està tenint dificultats, això és 
una ajuda directa. Fer una campanya de 20 € no sabem a qui ajuda. No sabem si pel 
senyor Jack Daniel’s, com deia la senyora Aroca, o per potser alguns comerços que han 
tingut una situació durant la Covid que ha anat molt bé. Per tant, nosaltres hem plantejat 
des de l’Administració pública i, com molt bé s’ha dit abans per part del senyor Corredera, 
hem de tenir molta prudència en com gestionem els recursos públics. Per tant, 
l’Ajuntament el que ha fet és ampliar aquesta proposta de subvenció per la reactivació 
econòmica per tal d’ajudar més aquelles persones que ho estan passant pitjor. Això és el 
que nosaltres hem fet però és que no ens aturem aquí, això no va d’una època estacional, 
la campanya de comerç, el comerç, el pla estratègic de comerç de la nostra vila hauria de 
ser que pel comerç s’hi ha de lluitar cada dia, l’hem de treballar cada dia, els hem d’ajudar 
cada dia. Per tant, el que hem d’invertir des de la regidoria de tecnologies 4.0 d’ajudar els 
nostres comerços, que s’està fent, a veure com es poden digitalitzar i com poden apostar 
per les noves tecnologies i, per tant, per poder vendre més, per crear nous canals de 
comerç. També hem de veure com podem aproximar que els comerços de Molins de Rei, i 
des de l’Ajuntament ho hem d’incentivar, que puguin enviar totes les seves compres a 
casa. Això és una manera d’ajudar el comerç. Això és una manera d’ajudar la gent a que 
compri a Molins de Rei. També hem d’iniciar campanyes de comunicació, evidentment, 
com hem fet amb la campanya “A Molins, millor”. Això és el que hem de fer des de les 
administracions públiques, tenir clar que hem de ficar els nostres esforços en allò que ens 
dona rèdit i és evident que hem de continuar treballant per donar dos conceptes que han 
de ser importants: comerç i cultura, dos elements que ho estan passant molt malament en 
aquestes dates. Per tant, aquí és on hem de trobar aquest binomi per poder-lo treballar i 
per poder fer les ajudes corresponents per tal que tots aquests sectors se n’acabin sortint. 
Per tant, escolti, nosaltres votarem en contra, creiem que aquestes 248 propostes que han 
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vingut de comerços, autònoms i empreses que s’han adherit a la proposta de reactivació 
econòmica per l’Ajuntament de Molins de Rei...creiem que és important que anem 
augmentant aquesta partida, que som conscients que l’any que ve, possiblement, com ha 
comentat també algun altre company, haurem de ser conscients que la situació no 
millorarà gaire i vam dir sempre que hi havia aquelles tres etapes de la crisi sanitària, la 
social i l’econòmica, per tant, l’econòmica, que arribarà més tard, quan vingui generarà 
problemes greus. Amb la social, l’estem atenent, ho vam dir des del primer dia, tota 
persona que necessités ajuda, que s’aproximés a l’Ajuntament i ho estem fent. Hem posat 
molts diners per ajudar, igual que estem fent amb el comerç, però dediquem els diners a 
aquells que ho necessiten de manera específica i fem campanyes globals que tinguin una 
incidència no només en l’ara sinó en el després per tal que el comerç continuï treballant i 
hem de fer entre tots que els locals buits que hi ha al nostre municipi estiguin ocupats. Això 
ha de passar perquè hi hagi botigues que es creguin que el projecte de Molins de Rei 
continua sent pioner a la nostra comarca perquè, recordem d’on venim, Molins de Rei, 
centre de comerç i això no ho hem d’oblidar i això és el que hem de continuar defensant i 
això es defensa amb una subvenció de reactivació econòmica, això es defensa fent plans 
de comunicació i això es defensa fent campanyes de Nadal com la que s’ha fet aquest any. 
Realment, hem posat llum al carrer, dona goig tot i que, si ho mires des de la vessant 
sanitària, no és gaire prudent els carres com estan i, per tant, veure...i això també en feia 
referència a La Vanguardia fa dues setmanes on deia que, realment, a Molins de Rei —el 
Banc de Sabadell era qui filtrava aquesta informació— realment hi havia hagut moltes més 
transaccions bancàries, per tant, vol dir que a Molins de Rei s’està comprant i això és el 
que hem de defensar, això és el que hem de continuar treballant, de veure com podem 
posar el comerç en primera línia però d’una forma global, mirant aquesta estratègia de curt 
mig i llarg termini.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap més torn d’intervencions. Seria l’ocasió de tancar per part del 
grup ponent.

Sra. Juarros:
Em sap greu bàsicament que tots heu criticat la falta de concreció però, realment, ningú va 
intentar demanar-nos o treballar conjuntament. És a dir, si el que no entenien era la falta 
de concreció, nosaltres era una proposta que crèiem que realment podia arribar a un 
consens i, en canvi, heu esperat tots al ple per criticar-la, excepte l’Ana. I, Ana, ja en vam 
parlar i, evidentment, una proposta com la que parlaves, ja et vam dir que hi estaríem 
d’acord i que hi donaríem suport el que passa és que no era l’enfocament en què 
presentàvem aquesta moció i crec que ningú l’ha arribat a entendre perquè, realment, tots 
els que criticàveu la universalitat d’aquests vals, és que, de fet, l’objectiu d’aquests vals és 
que cada família  de Molins, siguin quines siguin les seves capacitats econòmiques, tinguin 
un incentiu per comprar aquí a Molins i no anar a un altre lloc i, realment, ja n’hi ha 
d’incentius a Molins però tenim comerç de proximitat amb molta qualitat i que té de tot però 
no se li escapa a ningú que molta gent acaba optant per plataformes com Amazon per fer 
les seves compres i amb un val de 20 € el que volíem aconseguir és que la gent realment 
es quedés aquí, comprés aquí, que els comerços tinguessin una nova captació de clients. I 
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que, quan he dit que aquests bons eren una inversió, realment, i no una despesa és 
perquè és una inversió perquè, realment, es podrien haver vist traduïts en una revitalització 
del comerç local i no haguéssim presentat aquesta moció, si no estiguéssim 100% 
convençuts d’això. I, per això, realment, ens sap greu aquesta falta de suport. A més, 
Ramon, tu parlaves de fer una campanya global però, d’altra banda, també criticaves que 
els fons fossin universals. Llavors, en què quedem? Global per tothom o, si és universal, 
està malament? Bueno...és el que has dit. Ja ho he dit. Procedirem a la votació però ens 
sap greu, realment, aquesta falta de treball conjunt i que realment ens podríem haver posat 
més d’acord i ja està.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara, si em permet, ara sí que procedirem a la votació, senyora Laia. En 
qualsevol...un petit comentari, només, i sense entrar en més debat, vull dir, aquesta 
filosofia de presentar mocions i sense cap incorporació que uns altres la votin en contra, a 
vegades és mútua i va en un sentit o un altre. Ho dic perquè fa dos mesos es va produir al 
revés. passem a la votació. 

Sra. Cassauba-Tircazot:
Disculpeu-me, crec que no se’m veu.

Sr. Alcalde:
Perdó?

Sra. Cassauba-Tircazot:
Em veieu?

Sr. Alcalde:
No, no. Si ets la Laia Cassauba, no et veiem, Laia, ho sento. No, no. Si ens pots dir...

Sra. Cassauba-Tircazot:
Jo voto en contra, perdó, no sé què passa. Estic movent-me per la casa perquè no em 
funcionen les coses. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, entenc, secretària, que ho podrem donar per vàlid igualment. Molt bé. 
Votació del punt 10.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 4 16

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 16 
vots en contra del PSC (6), JxM (4), la CUP (3), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i 
C’s (1), i 4  vots a favor d’ERC (4) 

11.- Moció conjunta del Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú per 
la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

MOCIÓ:

Atès que:
1.L’any 2016 la Generalitat va definir l’estratègia integral d’abordatge del 

sensellarisme, fruit d’un treball desenvolupat de la mà del teixit social i amb 
participació de diversos ajuntaments. Aquesta estratègia no s'ha desenvolupat ni 
dotat de pressupost relegant tota la responsabilitat als ajuntaments. 

2.Vivim una situació d'emergència, on encara s’evidencia més la necessitat d’un 
abordatge territorial ampli i la manca de recursos que destina a aquesta qüestió la 
Generalitat. 

3.La crisi econòmica i social derivada de la sanitària està fent créixer la vulnerabilitat 
social i la problemàtica del sensellarisme. Des del món municipal, tot i fer grans 
esforços, no tenim ni els recursos ni la capacitat tècnica suficient per atendre 
aquesta emergència. 

4.Hem traslladat aquesta situació a la Generalitat en múltiples reunions aquests dies, 
sense rebre una resposta a l'alçada de les necessitats, especialment agreujades en 
aquest context. 

Per tot això demanem a la Generalitat de Catalunya: 
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Primer.- Que activi de forma immediata un Pla de Xoc d'urgència, suficientment dotat 
econòmicament, per atendre les persones sense llar, assegurar el seu bon confinament 
quan sigui necessari i atendre les necessitats sanitàries d'aquesta població. 
Segon.- Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant l'equilibri territorial i evitant 
efectes crida i la concentració de serveis. Hem de poder acompanyar millor aquestes 
persones, des de la coresponsabilitat.
Tercer.- El Pla ha de suposar també la reactivació de la política de sensellarisme a tota 
Catalunya en el sentit de l'estratègia definida l'any 2016. 
Calen solucions a curt termini que apuntin també cap a solucions a llarg termini, amb un 
model que atengui la diversitat de situacions, i defineixi estratègies d'inserció social i 
laboral.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 11 del Ple, la moció conjunta del grup municipal Molins Camina Podem 
i Molins en Comú per la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar. 
Senyor Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si fan la presentació...ja estaria, senyora Aroca? Sí? D’acord, doncs 
ara sí que s’obriria el torn d’intervencions. no n’hi ha cap que ho hagi demanat. Senyora 
Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. La població en situació de sensellarisme és una de les més vulnerables de 
l’impacte de la pandèmia, tant pel que fa a la seva salut —amb indicadors molt pitjors que 
els de la mitjana de la població i una esperança de vida 20 anys inferior— com pel que fa a 
les necessitats socials ja que la falta d’allotjament impedeix fer un confinament o 
quarantena en condicions. Per aquest motiu, des del 2020, a la Generalitat s’ha accelerat 
la posada en marxa de les polítiques d’abordatge de la població en situació de sense llar 
amb la mobilització de 3 milions d’euros el juliol assignats directament als ens locals per 
cobrir els dispositius específics oberts per facilitar el compliment de les mesures de 
confinament de la població en situació de sense llar. Derivada de la Covid, aquesta partida 
s’ha ampliat en 9 milions més, és a dir, 12 milions d’euros en total. Pel que fa al segon punt 
de la moció, les mesures aplicades pel Govern ja són d’abast per tot el territori tal com 
demostra el fet que se n’ha vehiculat bona part dins el marc del Contracte Programa de 
serveis socials amb els ajuntaments. Pel que fa al tercer punt, reactivar la política contra el 
sensellarisme és precisament el que s’ha fet amb aquests recursos, alhora que es potencia 
incorporar mesures per evitar el sensellarisme en el Pla estratègic de Serveis Socials, 
debatut i acordat amb les entitats socials com la fitxa específica per l’abordatge del 
sensellarisme que, un cop acabada de negociar amb l’ACM i l’FMC s’inclourà en el 
Contracte Programa del 2021-2024. Estem d’acord que cal continuar buscant solucions a 
la situació que viuen les persones sense llar des de Serveis Socials, des d’Habitatge, des 
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de la Generalitat i des dels ajuntaments però, de moment, el nou Pla estratègic de Serveis 
Socials que va ser admès a un ampli procés participatiu i que el Govern de la Generalitat 
espera poder aprovar el mes de desembre, després que hagi superat la fase de tramitació 
parlamentària, ja inclou entre els seus objectius l’aprovació, el desplegament i l’avaluació 
de l’estratègia integral per l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, com també la revisió, 
l’actualització i la racionalització de la cartera de Serveis Socials que inclourà la definició i 
el desplegament dels serveis adreçats a les persones sense llar. En resum, hi votarem a 
favor perquè sempre és important continuar incorporant millores al que ja es fa, tot i que 
també convé posar de relleu el que hem avançat. Precisament, avui fa 15 anys que 
Rosario Endrinal Alba moria assassinada quan dormia en un caixer, ningú hauria de patir 
per no tenir una lar. gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Bon vespre a tothom. El text d’aquesta moció és el manifest elaborat per l’Ajuntament de 
Barcelona en defensa demanant que el Govern de la Generalitat activés de forma 
immediata un pla de xoc d’urgència suficientment dotat econòmicament per atendre les 
persones sense llar.  Com diu el punt 4, la crisi econòmics i social derivada de la sanitària 
està fent créixer la vulnerabilitat social i la problemàtica del sensellarisme i, des del món 
municipal, tot i fer grans esforços, no tenim ni els recursos ni la capacitat tècnica suficient 
per atendre aquesta emergència. Tot i així, com hem parlat en altres ocasions, a Molins de 
Rei s’atenen totes les situacions d’emergència per persones sense llar. Tenim diferents 
vies de treball perquè no hi hagi cap problema sobre aquest tipus, del qual ara mateix no 
en tenim, com és el servei d’allotjament nocturn de la Creu Roja, el servei d’acolliment 
residencial d’urgència que són els pisos socials, també en alguns casos es busca ubicació 
a aquestes persones a albergs, hostals o hotels, inclús, i també assumim el lloguer 
d’habitacions temporalment, També, en coordinació amb la regidoria d’Habitatge, es 
gestiona la participació en la Mesa d’emergència d’habitatge públic de la Generalitat de 
Catalunya. Com bé comentava la companya d’Esquerra, sí que és cert que la Generalitat 
ha fet una tercera addenda en el Contracte Programa, posada en marxa d’equipaments i 
serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període 
d’emergència finançant un mòdul mensual de 180 € plaça per mes. Ho hem valorat, també, 
des de Serveis Socials que 180 € és un mòdul molt baix, 180 € al mes, per aconseguir 
evitar aquesta situació de sensellarisme o resoldre la situació d’emergència d’habitatge de 
qualsevol persona. Com bé comentava, també, la companya Marta Espona, ahir es van 
complir aquests 15 anys de l’assassinat de Rosario Endrinal, recordem que va ser 
assassinada a mans de tres joves, cremada viva mentre dormia al carrer. Tenia 50 anys i 
una càmera va enregistrar l’acarnissament dels seus botxins. L’opinió pública en aquell 
moment no va poder extreure’s durant setmanes d’aquelles brutals imatges però l’impacte 
que va causar el cas no va servir per aprofundir en el sensellarisme femení que continua 
sent una de les grans assignatures pendents de les polítiques públiques de Catalunya. 
Gràcies. Per això, perdó, votarem a favor.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap intervenció més demanada, cap paraula més. Per tant, si no hi 
ha cap paraula més, passaríem a la votació. Jo sí que demanaria...estava fent una 
consulta amb la secretària, jo demanaria si tothom pogués mantenir la visió perquè, al final, 
som 21 regidors, avui 20, jo crec que tots ens mereixem veure’ns les cares, també, com si 
a una Sala de Plens estiguéssim. Per tant, no sé si és...ho puc fer o no això, senyora 
secretària, però sí que demanaria que, quan estiguem tots parlant, ens veiéssim tots 
perquè jo crec que és important. I, senyora Laia, si no resol els problemes d’imatge, com a 
mínim, digui...

Sra. Laia Cassauba-Tircazot:
Sí, Xavi, perdó, és que em connectaré amb el mòbil, si no us sap greu, per poder ficar la 
càmera perquè no ho puc ficar amb l’ordinador, no em deixa.  

Sr. Alcalde:
T’ho agrairé. Digues què votes en aquesta moció, si us plau.

Sra. Laia Cassauba-Tircazot:
Votaré a favor. 

Sr. Alcalde:
D’acord, molt bé.

Sra. Laia Cassauba-Tircazot:
Llavors, surto de la Sala i em tornes a deixar entrar que em connectaré amb el telèfon.

Sr. Alcalde:
D’acord. Vots en contra?

Sra. Aroca:
Perdona, Xavi, no puc tancar el punt?

Sr. Alcalde:
Ah, perdó, perdó. Sí, sí, sí. perdó, perdó, ara estava confós amb Esquerra. Endavant, 
endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Agrair els vostres comentaris, sempre és una bona notícia que s’estigui treballant 
des de les institucions competents, vol dir que són completament conscients de qui ha de 
treballar aquests recursos i no són els municipis però és obvi que, com a municipi, tenim 
aquesta primera atenció que, com sempre diem, som l’administració més propera al 
ciutadà, també als ciutadans o als sense llars, per tant, jo crec que hem d’estar a l’aguait 
del que puguem trobar-nos als nostres carrers. Jo aquesta setmana he rebut informacions 
de, com a mínim, una persona al voltant de l’estació de Rodalies sense llar i suposo que ja 
esteu al cas o no sé però, com a mínim, sí que demanar que des de l’Ajuntament, via 
Serveis Socials, via Guàrdia Urbana estiguem al cas per derivar on calgui derivar però, 
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sobretot, per poder atendre el més aviat possible aquesta gent perquè ja no solament el 
risc de la pandèmia, també estem passant unes nits molt fredes i és una de les principals 
causes també de mort de gent sense llar, els hiverns, i per tant jo crec que és el nostre 
deure, com a ajuntament, estar “al tanto”. A partir d’aquí, agrair els vots que pugui tenir la 
moció a favor i no perdre mai de vista aquest col·lectiu que és un col·lectiu que de fato està 
dotat de molts pocs drets però que en realitat els tenen tots, igual que nosaltres, i hem de 
vetllar per ells.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Abans de la votació, un aclariment, senyora Aroca, perquè la regidora de 
Serveis Social em demanava si podia parlar, com que això ho hem parlat, no hi ha hagut 
tampoc una al·lusió personal, per tant, interpreto que el debat no està però sí que em 
demana que diguem si us plau que, sempre que tinguem coneixença d’aquests casos, que 
ho posem en coneixement de Serveis Socials o de la Guàrdia Urbana, hi ha una reacció 
sempre al darrere i, com entenc que no hi ha voluntat ara de fer un qüestionament de cap 
acció o no, però sí que en això és la nostra responsabilitat també, de tots i cadascun de 
nosaltres com a regidors, de vegades és veritat que potser que alguna cosa no estigui del 
tot controlada o vingui o sigui la situació que sigui, que si ho podeu abordar i tractar amb la 
regidora de Serveis Socials, us ho agrairem i segur que tots estarem exercint la nostra 
responsabilitat i fent un bé comú per aquestes persones. Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta moció. Votació punt 11.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat 
dels membres presents.
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12.- Moció conjunta del  Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú per 
l’adhesió de l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la carta alimentària de la 
Regió Metropolitana.

MOCIÓ

Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim en societats globalitzades 
condicionades per canvis accelerats i grans desafiaments on conflueixen emergències 
múltiples. 

Les emergències climàtiques i ecològiques que afrontem estan directament vinculades a 
l’emergència sanitària actual i, de retruc, a l’emergència alimentària resultant. 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats d’un sistema 
alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem davant una situació 
extraordinària que ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els aprenentatges d’aquests 
intensos moments, redefinir una visió i missió conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari 
més localitzat, sa, just, baix en carboni i ecològic que pugui donar resposta a les 
necessitats de totes les persones. 

Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital tant a 
escala personal com social i econòmica. L’alimentació és una necessitat bàsica, un dels 
elements fonamentals per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de 
política pública. 

Són moltes les veus que subratllen el protagonisme dels municipis com a palanques de 
transformacions profundes. El rol de lideratge de les ciutats no ha d’anar en detriment de la 
qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si la ciutat cuida el camp, el camp cuida 
la ciutat. Així doncs, no es tracta només de garantir l’abastiment als pobles i ciutats, sinó 
d’equilibrar les relacions entre el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els 
rurals es troben caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències. 

El model alimentari influeix en el model territorial. La nostra relació amb l’aliment ha estat i 
és un principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem i les relacions que establim 
entre les persones i amb l’entorn. Davant la creixent desconnexió entre món rural i món 
urbà, ens cal repensar urgentment la relació entre el consum urbà i la pagesia, generant 
espais de confluència entre la persona que produeix i la que consumeix, per reconèixer la 
persona consumidora com a ciutadania coproductora. 

Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència creixent i un 
símptoma inequívoc d’uns estils de vida poc saludables i desvinculats de l’origen del 
producte, així com de la poca informació sobre els diferents sistemes de producció agrària, 
ramadera i pesquera. De fet, sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa 
moneda. A més, la malnutrició és una nova forma de desigualtat alimentària. 

La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un pes 
econòmic i estratègic important al nostre país. En aquest sentit, la innovació tecnològica, 
social i mediambiental és el motor que ens permet replantejar alguns aspectes del model 
alimentari actual, que s’ha mostrat ineficient, amb alts costos de producció i poc valor de 
producte. Però també cal confiar en el coneixement i els mètodes tradicionals. El retorn a 
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una relació més respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre els aliments i 
els territoris és clau per a un nou model alimentari.
Tenint en compte els compromisos de les diferents agendes internacionals envers un 
sistema alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els Objectius Agenda 
Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, Decenni de les Nacions Unides 
d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025), Carta Europea de Governança Territorial i 
Alimentària (2011), Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014), 
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), Pacte de Polítiques 
Alimentàries de Milà (2015) i Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona 
(2016-2019). 

COMPROMISOS
1.Facilitar la participació i la governança per crear una base social i institucional 

implicada.
2.Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i 

ecològic  
3.Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia

Atès que el 2021 Barcelona acollirà la Trobada Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses del Pacte 
de Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà sota el lema “Resiliència creixent: Societats 
d’Alimentació Sostenible per abordar l’Emergència Climàtica”, una oportunitat sinèrgica 
que permetrà els municipis impulsar polítiques públiques adreçades a la sobirania 
alimentària, el consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de 
comercialització i de proximitat als mercats municipals, però també una aliança amb els 
menjadors escolars i l’alimentació saludable dels infants.
Atès que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar suport i 
reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de 
major sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, 
segur, sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat. 

Atès que l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona suposa la 
vinculació de les institucions i organitzacions signants amb el Pacte de Milà de Polítiques 
Alimentàries Urbanes i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de les 
activitats associades a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021
Atès que la Carta proporciona un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de 
polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l'anomenada 
quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món 
acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de 
comunicació.

Es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS,

Primer.- Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Carta Alimentària de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.

Segon.- Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de 
Barcelona 2021
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Tercer.- Elaborar programes propis sobre alimentació sostenible durant l’any 2021 

Quart.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Barcelona, a l’associació del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem a la darrera moció de l’ordre del dia que és el punt 12, la moció conjunta del grup 
municipal Molins Camina Podem i Molins en Comú per l’adhesió de l’Ajuntament de Molins 
de Rei a la carta alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per tant, endavant, 
no sé qui fa...entenc que serà el Gerard també. Endavant.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 12.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. En principi, senyor Llort, endavant.

Sr. Llort:
Moltes gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya Molins de Rei donem suport a 
les polítiques que treballin per assolir una millor sobirania alimentària, un sistema 
alimentari més just, sostenible i de proximitat. Tenint en compte que la nostra vila encara 
disposa de terreny agrícola, creiem que donar suport a una iniciativa en benefici d’una 
alimentació millor també suposa una rehabilitació dels camps de conreu que encara hi ha a 
Molins de Rei i un suport més als productes de proximitat nostres. Com no  pot ser d’una 
altra manera, nosaltres donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Una mica en la línia que comentava el senyor Joaquim Llort, des de la CUP estem d’acord 
amb els objectius d’aquesta moció i per això hi votarem a favor i esperem que aquesta 
carta alimentària, junt amb el fet que Barcelona sigui capital mundial de l’alimentació 
sostenible, creï un [Inintel·ligible, 03:20:38] que permeti aplicar a Molins també polítiques 
en aquest àmbit, valentes, decidides a avançar cap a una sobirania alimentària, canvi que 
cal assolir si volem una alimentació sostenible, principalment, en el nostre entorn i en el 
context de crisi ecosocial en què ens trobem. A Molins disposem d’hectàrees de terrenys 
agraris, parc agrari, però també dins el Parc de Collserola, que existeix el programa 
“Alimentem tot Collserola” que creiem que té mot recorregut i té molt de suc que se li pot 
treure. Posem al centre aquests espais, donem-li impuls i suport econòmic per dignificar la 
professió de pagès, fer competitius els nostres productes de proximitat envers els 
productes de l’exterior i potenciar el consum de Km 0. Existeixen infinitat d’eines que 
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podríem començar a aplicar i eines que no requereixen una gran aplicació pressupostària: 
promoure una cooperativa de treballadors agraris, crear una xarxa de consum a escala 
municipal, crear una xarxa de recursos compartits entre pagesos i pageses, proveir els 
menjadors de centres educatius de la vila amb aliments vinguts de l’agricultura de 
proximitat i un llarg etcètera. I aquestes eines que ara poso una mica sobre la taula, i 
aprofitant que fa poc els nostres veïns de Sant Feliu han obert una plaça de tècnic de 
dinamització agroecològica, s’obre, s’obre...serà aviat, està el procés de selecció obert, on 
la sobirania alimentària és un dels eixos de treball, animem una mica a fixar-nos amb el 
que passa a la comarca i copiar aquestes bones accions que creiem que [Inintel·ligible, 
03:22:20] i a veure, tant de bo, si mitjançant aquesta moció i aquest punt de vista que 
volem donar a l’alimentació sostenible, podem també dotar la nostra casa, l’Ajuntament, 
d’estructura tècnica per assolir aquests objectius que estava comentant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara diria que és la senyora Carme Madorell que també ha demanat la 
paraula. Endavant.

Sra. Madorell:
Bon vespre altra vegada. Una mica complementar, dir que en els últims 25 anys s’ha 
desenvolupat un nou concepte de seguretat alimentària i la societat exigeix que es reguli 
adequadament la cadena alimentària des del seu inici a la fi. la globalització i el canvi en 
les preferències del consum alimentari i nutrició en plantejar reptes nous des de 
l’abastiment de productes o, fins i tot, l’increment de l’obesitat i el sobrepès que cal tenir 
present incorporar-ho als nous protocols d’actuació. La seguretat alimentaria s’entén ara ja 
com un tot, és a dir, com controlar i gestionar el risc incideix en les obligacions de 
productors, fabricants, distribuïdors, comercialitzadors i, fins i tot, dels consumidors finals, 
és el que ara s’anomena “de la granja a la taula”, és a dir, que s’ha de controlar des del sòl 
on plantem els enciams, l’aigua que rega, els aspectes físicosanitaris, els pinsos que 
donem als animals, la seva recol·lecció, elaboració, producció, manipulació, és a dir, 
aquest tot és el que ara s’ha de tenir en compte. Tot i amb això i que de normes ja n’hi ha 
moltes, el risc hi és i aquí tenim, per exemple, el coronavirus que encara no es té massa 
clar d’on ha sortit, sembla ser d’un mercat, deixem-ho així, però també vam tenir la colza, 
fa molts anys, i també les vaques boges, entre altres crisis alimentàries que es van tenint al 
món. O sigui, que cal millorar la protecció dels consumidors i usuaris amb millor gestió i 
situacions de crisi i emergència cada vegada més controlades, com per exemple, com be 
ha dit que ja es recull  als compromisos de l’agenda 2030. O sigui, que per tot això i el que 
està exposat, nosaltres trobem positiva, evidentment, l’adhesió a la carta alimentària però 
tenim un petit conflicte. És una bona moció, ho deixo sobre la taula, és  important adherir-
nos-hi però tenim un petit conflicte amb el punt tercer i és que aquesta moció està feta a 
gran escala, està feta per grans [Inintel·ligible, 03:24:50], s’ha anat aprovant aquest últim 
mes a diferents poblacions i nosaltres, el tercer punt, demanaríem si us plau si es pot fer 
una mica més laxa aquesta obligatorietat, és a dir, fer programes propis sobre alimentació 
va més enllà de l’Ajuntament, això, no agafem un tècnic i en una tarda fem un pla propi 
sinó que he de tenir en compte un gran nombre d’actors, per exemple, productors, 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 17/12/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 84/92

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

venedors, consumidors, regidories (des de Salut, Educació, Medi ambient, Empresa 
Educació...) botiguers, mercat, pagesos, és a dir, que aquesta capacitat d’agafar tots 
aquests actors i fer un programa propi dins de l’any 2021 se’ns queda com que potser ja 
anem tard, o sigui que demanaríem si us plau si, enlloc de posar només 2021, poguéssiu 
posar 2021-2022, per exemple, i aleshores ja comencem. Això no treu que es pugui fer 
algun tipus de campanya però un programa propi tècnicament és complex per la gran 
quantitat de gent que intervé. Només deixaríem això sobre la taula si ens poguéssiu afegir 
2021-2022. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Doncs, si amb aquesta pregunta 
volguessin tancar la intervenció el grup ponent, els grups ponents, endavant.

Sra. Aroca:
Jo li faig una contraproposta a la regidora Madorell. En comptes “d’elaborar” sí que podem 
posar “iniciar l’elaboració”.

Sra. Madorell:
Perfecte.

Sra. Aroca:
Com a mínim que sí que hi hagi algo fet durant aquest 2021 que es noti que realment ens 
hem posat a fer feina i treballar en aquest sentit.

Sra. Madorell:
Estem absolutament d’acord, a més a més, com que aquest any hi ha la trobada 
d’alcaldes, doncs, tot això ja ens donarà prou empenta per fer-ho. Aleshores, perfecte el 
canvi de paraula. Sí.

Sra. Aroca:
Llavors, si us sembla bé, no sé si la secretària ha pres nota...seria, el punt tercer seria 
“iniciar l’elaboració de programes propis”.

Sr. Alcalde:
Entenc, secretària, que no cal votar aquesta esmena, no? No, d’acord, doncs, ja quedaria 
recollida així en el text de la moció que tots ens donem per assabentats que votarem.

Sr. Corredera:
Amb el compromís de fer-ho el 2022, com a mínim, iniciar per acabar el 2022, vull dir...no 
sé com redactar-ho, però vull dir...

Sra. Madorell:
Ens comprometem.
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Sr. Alcalde:
Si voleu, escolteu, si voleu “iniciar i finalitzar entre els anys 21 i 22” perquè jo crec que això 
recolliria...no? És a dir, si és...

Sra. Aroca:
[Inintel·ligible, 03:27:44] 2022.

Sr. Alcalde:
Exacte.

Sr. Corredera:
El primer semestre del 22. “Iniciar durant el 21 i acabar el primer semestre del 22”.

Sra. Madorell:
Deixa el 22 només [Inintel·ligible, 03:27:54]

Sr. Alcalde:
Gerard Corredera, deixem el 22 en genèric? Ara no crec que el problema sigui sis mesos, 
escolteu.

Sra. Aroca:
Per mi deixem-ho així perquè també estem en una situació una mica especial.

Sra. Madorell:
Està aquí, Ana, gràcies.

Sra. Aroca:
Però no més enllà, eh, Carme!

Sra. Madorell:
Vale, vale, mensaje recibido.

Sr. Alcalde:
Estem d’acord, estem d’acord. 

Sra. Aroca:
Dit això, [Inintel·ligible, 03:28:19]a les forces polítiques també els comentaris, jo crec que 
quan hi ha un consens tan important sobre una qüestió tan rellevant és important i és 
positiu per la nostra vila perquè això vol dir que tots treballarem junts i juntes per arribar a 
bon port i jo crec que és una bona notícia a tots els nivells per Molins de Rei, per tant, 
agraeixo molt aquests posicionaments.

Sr. Corredera:
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Jo també faig una petita intervenció. Evidentment, el que vol la carta és impulsar projectes i 
iniciatives que afavoreixin aquest canvi de model alimentari, que coordinin alguns que ja 
estan existents. Nosaltres, per exemple, aquí a Molins, als espais i Parc Agrari, hauríem 
d’intentar començar ja amb la xarxa de centres d’intercanvi d’aliments de proximitat o la 
prevenció de malbaratament a menjadors escolars. Al final, és...la carta, el que pretén és 
uns principis que és garantir el dret a l’alimentació de tothom, de totes les persones, en 
qualsevol lloc i hora, l’alimentació com a política pública transversal i una visió integral del 
sistema alimentari, com ja comentava la Carme Madorell. Crec que és bo per les persones, 
pel territori, pel planeta, que té una rellevància a escala regional metropolità i que acaba 
reconnectant l’urbà amb el rural i ens permetrà col·laborar i transparència i, per tant, 
generar sinèrgies i coneixement entre tots i totes, així que agraeixo també a tothom el 
recolzament a la moció. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, doncs, passaríem a la votació de la moció, darrera moció del Ple d’avui. 
Votació punt 12. D’aquesta manera finalitzaríem els punts.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

13.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal d’ERC-AM:

Pregunta:
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Hola, gràcies. És un prec/ pregunta molt, molt, no sé si és fàcil de resoldre però sí que és 
fàcil de plantejar. Suposo que tots plegats haureu vist la nova parada d’autobús que hi ha 
davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la marquesina, bé, perfecte, però és que es 
diu  Alfons XIII. Llavors, jo crec que el nom de la parada, tenint en compte el lloc on està 
ubicada i que l’escola que hi ha més propera ja no té per nom Alfons XIII, crec que 
realment aquest nom hauria d’estar actualitzat, bàsicament, perquè en aquests moments, 
qui no sigui de Molins de tota la vida,  no entendrà perquè  té aquest nom aquesta parada 
quan tothom, a aquest espai l’anomena la plaça del Palau o Pati de Palau o totes les 
variants del Palau que vulguem, que això és una altra cosa també a unificar. Creiem que 
no lliga gaire el nom que té una flamant parada nova amb l’entorn on està ubicat. Per tant, 
demanaríem a veure si es pot rectificar i tenir un altre nom, plaça del Palau o el Palau, el 
que vulgueu. Gràcies.

Resposta:

El Govern estudiarà la proposta.

Pregunta:

Ens consta que la cooperativa Som Mobilitat té un grup local a Molins de Rei que ha 
intentat en més d’una ocasió establir un acord municipal per posar en funcionament un 
cotxe elèctric d’ús compartit. Ens agradaria saber en quina situació estan les converses 
amb aquesta cooperativa. Moltes gràcies.

Resposta:

Aquesta pregunta fou resposta durant el ple per l’alcalde .

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:

Pregunta:

Sí, gràcies. És una miqueta llarg però intentaré fer-lo curt. No sé, intentaré reduir-lo. 
Aquest dimecres, a l’entrevista setmanal que realitza l’alcalde a la ràdio de Molins de Rei 
ha anunciat la voluntat de l’Equip de Govern d’efectuar l’encàrrec de la construcció i gestió 
de la nova residència d’avis a favor del Consorci Sanitari de Salut. Aquest anunci, com ja 
vèiem venir i que convidem a escoltar, conté una sèrie de missatges: nosaltres hem 
estudiat els informes, els hem debatut amb els regidors de l’oposició, el CSS és una 
empresa pública supramunicipal que millor ho farà, és la nostra voluntat, ho tenim quasi tot 
a punt. 
Al voltant d’aquesta afirmació, fem una sèrie de puntualitzacions i matisacions. Creiem 
necessari deixar constància d’aquest punt de vista que, per altra banda, ja hem expressat 
altres vegades, que la construcció i gestió d’aquest servei sociosanitari correspon per llei i 
competència a la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, efectuem a l’Equip de Govern els següents precs. Que l’Equip de Govern es 
comprometi a no elevar al Ple municipal per l’aprovació d’aquest acord o d’aquest conveni 
per la via d’urgència i com a punt sobrevingut, com acostuma a passar amb expedients i 
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acords referents aquest estil; i que, abans de traslladar aquet assumpte a la comissió 
informativa corresponent, siguin entregats amb temps suficient, dues o tres setmanes, als 
regidors de l’Oposició per tal de que puguin ser estudiats i, en el seu cas, proposar 
esmenes. Gràcies.

Resposta:

 Aquesta pregunta fou resposta durant el ple per l’alcalde.

Sr. Alcalde:
Quedarien dos precs, bueno, evidentment, de Precs i preguntes. Entenc que les preguntes, 
si no se’ls hi han fet arribar, se’ls hi faran arribar ara mateix. I, per tant, ara sí, és el 
moment de les preguntes i els precs. Ja hi ha una paraula que és del senyor Josep 
Raventós. Endavant.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT SOBRE EL RECONEIXEMENT QUE HA 
TINGUT MOLINS DE REI PER L’ÍNDEX DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ENVASOS 
LLEUGERS DEL 2019

Sr. Raventós:
Bona nit de nou. Tercera i última intervenció del ple de desembre. Aquesta vegada serà 
menys positiva que les anteriors. Ja [Inintel·ligible, 03:30:54] al senyor Sánchez perquè es 
prepari, diguéssim. Hem tingut coneixement aquesta setmana, creiem que és una 
excel·lent notícia, de que Molins de Rei ha tingut un reconeixement per l’índex de recollida 
de residus d’envasos lleugers del 2019. Evidentment, ens sembla una notícia especialment 
noticiable, si m’ho permeten dir així, però he de dir que la nota de premsa que he vist del 
Govern, sincerament, no m’ha agradat, no m’ha agradat. No m’ha agradat per tres coses. 
La primera, m’ha semblat poc elegant. M’ha semblat poc elegant perquè no reconeix la 
feina feta pels governs anteriors. Ens sembla que el 2019 va haver-hi un canvi de 
legislatura i que el Govern actual s’intenta apuntar la medalla, que una part ja els hi 
reconeixem que és seva, per entendre’ns, però, carai!, ens sembla que és bastant evident 
que ve d’una feina feta anteriorment i, quan dic anteriorment, no vull dir només del govern 
del qual vam formar part nosaltres sinó anteriorment, i que ens ha semblat poc elegant i 
que hem trobat a faltar, en definitiva, un reconeixement a la feina feta per governs 
anteriors. I ens sembla especialment poc elegant una nota de premsa feta per un govern, 
un dels partits dels quals forma part aquest govern actual formava part també d’un govern 
anterior i que no se’n faci esment. I encara hi ha una cosa que he trobat més a faltar i això 
no és una manca d’elegància, és una qüestió de matís polític, però una qüestió de matís 
polític important, que és que en tota la nota de premsa no s’esmenta ni una sola vegada el 
model residu mínim, ni una sola vegada. I que si a algo se li ha d’agrair, objectivament, 
aquesta qüestió és al model residu mínim, em sembla indiscutible,  objectivament, 
indiscutible.  I he trobat a faltar que ni tan sols s’hagi trobat espai per mencionar-ho. I, una 
última qüestió que no té a veure amb la nota de premsa però que em sembla significativa, 
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que és que tots aquells també que de vegades reclamen el contenidor groc a Molins de 
Rei, Molins de Rei és al 2019 el municipi que millor ha recollit els residus de Catalunya i no 
té contenidor groc i això és la dada més absolutament significativa de tot plegat i hi hauria 
algú que hauria de prendre bona nota al respecte. Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL  MOLINS CAMINA-PODEM SOBRE LA 
PUBLICACIÓ DE LES ACTES DEL PLE AL WEB MUNICIPAL

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Aroca.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo tinc una pregunta i la llegeixo literal. Un amic em diu que li faci aquesta 
pregunta a l’alcalde. Quiero leer las actas del pleno para saber qué votan los concejales y 
para saber sus argumentos. Miro la web del ayuntamiento y no puedo saber porque la 
última acta publicada es del 30 de febrero del 2020. ¿Por qué no publican en la web todas 
las actas del pleno? ¿Por qué no transcriben las intervenciones de los concejales en las 
actas como se hacía años atrás? ¿Por qué no publican en la web las órdenes del día y un 
resumen de las Juntas de Gobierno? ¿Por qué la mayoría de ayuntamientos lo hacen y 
Molins de Rei, no? Aquesta seria la pregunta que m’ha enviat un amic i jo ho lligo amb el 
que passa amb el nostre web municipal perquè és probable que estiguin les actes, no ho 
sé, em crec el que diu el meu amic, però és més probable encara que no es puguin trobar 
enlloc perquè navegar pel nostre web municipal, que recordo encara que va estar molt 
temps fent-se, molt temps estudiant-se, molt temps preparant-se i vam assistir a no sé 
quantes reunions per a presentar-nos esborranys del web municipal, i és, probablement, 
un dels fiscos més grans que ha tingut aquest municipi. Sembla un tonteria però no ho és. 
És difícil trobar qualsevol cosa, fins i tot la cosa més tonta. Jo, l’altre dia, no trobava el 
telèfon dels voluminosos, una cosa així...per no parlar de totes les vegades, i això li he 
anat fent arribar a la regidora García, que hem buscat qüestions relacionades amb el portal 
de transparència. Jo recordo que Molins de Rei tenia premis per les coses que penjava al 
portal de transparència. Jo no crec que puguem tenir ara aquests premis perquè no trobes 
res. Els enllaços estan caiguts i, si enllaça algo, perquè l’última vegada la regidora García 
em va dir “sí que està, mira-ho”, era del mandat anterior, era una informació 
desactualitzada perquè era del mandat anterior. Per tant, per una banda, la pregunta del 
meu amic sobre les actes del plenari i aquí jo afegeixo que les transcripcions de les actes 
del ple potser ens les podem estalviar sempre que pengem un vídeo al costat amb tot el 
contingut del plenari, que tothom pugui consultar el contingut del plenari i què ha expressat 
cada regidor o bé fem les transcripcions com s’ha fet tota la vida. I, per últim, i per tant, per 
una altra banda, la pregunta del meu amic i, per una altra banda, el tema del web 
municipal. Si us plau, invertim, pressupostem alguna quantitat important al 2021 per 
destinar a millorar i fer d’alguna manera operatiu aquest web perquè segur que ens ha 
costat diners i temps, diners i temps. I jo crec que és voluntat de tothom i no era en aquell 
moment voluntat de ningú que sortís tan malament però el cas és que és un web confús, 
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és un web que no ajuda a ningú a trobar res i és un web que, a més, no està ben 
mantingut perquè els enllaços no porten, en molts casos, enlloc.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL  MOLINS CAMINA-PODEM SOBRE UN CONSUM 
RESPONSABLE I UNA RESPONSABILITAT TAMBÉ ALS CIUTADAN I CIUTADANES I 
A TOTES LES INSTITUCIONS O ENTITATS DE LA VILA PER FER UN NADAL SEGUR 
A MOLINS DE REI

Sra. Aroca:
I, després, avui que s’ha parlat del comerç, aquí ho faré a mode de prec perquè ja és un 
prec que està absent darrerament però avui, aprofitant també que s’ha parlat de comerç i 
de tot el que fem pel comerç, jo també vaig demanar l’altre dia que féssim, que des de 
l’Ajuntament promoguéssim un consum responsable i una responsabilitat també als 
ciutadans i ciutadanes i a totes les institucions o entitats de la vila per fer un Nadal segur a 
Molins de Rei. L’altre dia parlàvem de les fotos que es veien del Portal de l’Àngel a 
Barcelona però em sembla que no hem d’anar tan lluny. Les fotos que m’han arribat a mi 
avui eren de la plaça de la Creu i del tió. Us les faré arribar perquè, realment, si algú 
considera que això és un Nadal segur per a Molins de Rei està molt equivocat. Cues 
ingents de persones esperant el tió sense cap mena de distància social i sense cap mena 
de mesures de protecció, ningú vigilant, per descomptat, que jo crec que no ajuda a les 
nostres crides que puguem fer que la gent surti als carrers de Molins de Rei a comprar al 
nostre comerç. Per tant, jo crec que per fomentar una cosa hem de ser curosos amb altres 
i jo crec que pot anar unit i que nosaltres, com a administració, hem de, des de ja, per una 
banda, perquè els nostres carrers siguin segurs perquè a mi, avui, després de veure 
aquestes imatges, que jo tenia previst baixar amb la meva nena a veure el tió, al veure 
aquestes imatges, ara no tinc cap ganes, cap mena de ganes de baixar a Molins de Rei, al 
centre, al tió, perquè em fa por, perquè em fa por. I aprofito també per demanar-li a la 
població que, si us plau,  si es troben una situació així, doncs, que posin mesures. També 
hem de ser responsables nosaltres, no ho hem de deixar recaure tot sobre les institucions, 
no hem d’esperar que vingui la Urbana a dissoldre una concentració ni a que ens posin 
una multa. Nosaltres mateixos hem de ser responsables. I si la gent té por d’anar a un 
gimnàs, també hauria de tenir por d’anar i ajuntar-nos 200 persones en una plaça per fer 
una cua per un tió. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap paraula demanada més. Jo mateix, perquè han fet referència 
a aspectes de responsabilitat de l’Àrea d’Alcaldia, si em permeten, faré referència a les 
dues preguntes i precs que han fet i no és l’esperit nadalenc, si em permeten, però, sense 
que serveixi de precedent, les dues preguntes...estic completament d’acord amb les dues 
preguntes i ara m’explicaré. En la primera, senyor Raventós, li presento disculpes per 
aquesta nota de premsa. Li puc dir que no les revisem totes, perquè ens entenguem, tant 
com ens agradaria, el temps de vegades apreta massa, i en aquesta sap que no és costum 
nostra deixar de reconèixer les trajectòries i els diversos protagonistes que hagi pogut tenir 
en una tradició que, a més a més, diria que la política de residus, diguéssim, han passat 
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governs i governs i recordo una de les primeres lluites que va haver-hi al 2012 quan, des 
de l’Alcaldia, també, l’Àrea Metropolitana va intentar eliminar el tema de les quatre 
fraccions i, davant la disjuntiva de si s’havia de renovar o no la planta de triatge, nosaltres 
vam dir categòricament que sí, que s’havia de renovar perquè el nostre model respecte a 
les fraccions es mantenia però aquesta va ser una decisió que ens va tocar a nosaltres 
però veníem d’una trajectòria a Molins, vostè va ser protagonista durant un temps també i 
ara som nosaltres. Per tant, li reconec públicament, no [Inintel·ligible, 03:41:28], farem el 
que sigui per rectificar aquella nota de premsa, des d’aquest punt de vista de manca 
d’elegància que sap que no és el que acostumem a fer, per tant...i menys en una qüestió 
com la...si em permet, menys encara que...si em permeten, encara menys en una política 
com la de residus que, efectivament, insisteixo, ha creat grans consensos en aquest 
municipi. I, és veritat, hem d’estar contents que tenim aquest resultat sense el contenidor 
groc i hem d’estar contents que tenim un altre model que és el del residu mínim. Per tant, 
segurament, si ara li explico les raons per les quals es va produir tampoc ve molt al cas 
però també és veritat que encara, de fet, en el fons, segurament, va ser una precipitació en 
dir una cosa que havien dit altres i que vam saber d’un dia per un altre amb una informació 
que, suposadament, no vam poder comunicar perquè ens van dir “però això fins que no 
sigui públic...no, no podeu ni dir-ho!” que no pas una voluntat de treure pit on no significava 
res i d’atribuir mèrits en exclusiva quan és de tots. Per tant, aquí hi va haver una campanya 
al 2018, es va fer de forma important, s’estan treballant noves campanyes per aquest 
Nadal, esperem arribar a temps, evidentment, i, en aquest sentit, insisteixo, més enllà del 
que hagi fet ara públicament, si cal, refarem la nota de premsa, l’explicarem amb més 
profunditat i explicarem tot el que és el model de Molins i el que ens ha aportat fins ara. I, 
senyora Aroca, insisteixo, tampoc sense ànim de sentar precedent, estic fonamentalment 
bastant d’acord amb el que diu, sobretot respecte a la pàgina web. S’han fet molts esforços 
en aquesta pàgina web, va ser una pàgina web que, en essència, ens la vam trobar, en 
esquema, feta, havíem de prendre una decisió a l’inici d’aquest mandat de si tiràvem 
endavant aquesta pàgina web i tot el que s’havia fet o començàvem de nou els treballs i, 
per tant, ara, malauradament, el que tenim és aquest esquelet. La podem canviar o no, 
bueno...ens ho podem plantejar, evidentment. Dit això, permeti’m que fet l’acord, el que és 
les competències de cadascú i no per...escolta, penjar les actes, evidentment que ho hem 
de fer nosaltres però la interpretació de l’acta, l’acta no la fa el govern, com sap, la fa el 
Departament de Secretaria, en aquest sentit. Per tant, nosaltres no...i també i dic, si alguna 
cosa hem guanyat amb el confinament, no vull dir que sigui fantàstic, però ara mateix, des 
de que s’emeten els plens de forma telemàtica per YouTube, queden penjats, vull dir, és 
consultable. A aquest amic li pot dir, més enllà de que li podem respondre tot el que li hem 
de respondre, li pot respondre que es pot revisar el ple en diferit en tota la seva llargada, 
no hi ha problema, i podrà veure les votacions, els posicionaments i el resultat del que 
s’aprova i no s’aprova. I, respecte de la Covid, completament d’acord. Jo puc dir de dos 
actes que he vist, no he vist el d’avui, evidentment, per tant, revisarem si avui s’hagués 
pogut ser, evidentment, molt més exhaustiu a l’hora de demanar i fer aquestes distàncies 
de seguretat. Malauradament, el moment que estem és el que estem, avui, mentre 
estàvem reunits, el PROSICAT ha deixat de reunir-se, diu que es continuarà reunint demà, 
demà segurament estarem a temps per si ens cauen noves mesures que en aquest cas no 
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seran de flexibilització sinó, segurament, de restricció perquè, evidentment, sense estar 
recollit tot l’impacte del pont de la Puríssima, les dades no són especialment bones, no en 
tant en quant a l’impacte global de la pandèmia actualment que he de dir que estem de 
l’ordre de 27-28 casos setmanals encara, no són molts però, evidentment, els índex que 
expliquen la velocitat de transmissió ara mateix s’estan enfilant de forma preocupant i, per 
tant, a portes d’una setmana de Nadal, doncs, les dades no són bones. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, mirarem de mantenir, evidentment, tota la coherència que hem 
mantingut fins ara de l’activitat amb seguretat, si no es pot garantir la seguretat, no farem 
l’activitat. Crec que no hi ha res més, per tant, si els sembla, creiem que és una bona hora, 
alguns hem de tornar a casa, ens queda poc temps, per tant, conclouríem d’aquesta 
manera el ple del mes de desembre. Gràcies a tots per les intervencions [Inintel·ligible, 
03:46:03] perdó?  No...estava acomiadant a tothom que ens estava escoltant i sentint i, 
perdoneu, segurament aquest any se’ns farà més difícil veure’ns d’aquí a Nadal, desitjar a 
tothom que ens escolta Bones Festes de Nadal, especials, diferents, amb pèrdues que 
hem tingut i amb enyor al cor però desitjar un Bon Nadal i, evidentment, a tots vosaltres, 
companys també i companyes, molt Bon Nadal. Moltes gràcies.

Veus:
Igualment. Bones Festes, Bon Nadal. Adéu. Igualment, Bones Festes.

14.-Torn obert de paraules.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, 
quan son les vint-i-una hores i cinquanta-sis minuts, de la qual s’estén la present acta que 
és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi,la Secretària, que ho certifico.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,

La Secretària

26/01/2021  12:16:10

Sandra Castelltort i Claramunt
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