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 El 2020 ha estat un any certament convuls. La pandèmia, a nivell mundial, provocada per la 

COVID-19, ha capgirat tots els esquemes. Hem viscut moments durs i hem tingut sentiments 

amargs, com són la tristor i el dolor. Alhora, però, també hem estat partícips de l’onada de 

solidaritat generada per la ciutadania, o bé, la unificació d’esforços perquè la ciència i la 

recerca de la vacuna, avancin com mai en la nostra història ho havien fet. Cal mantenir 

l’esperança, dia rere dia.  

Des de l’ajuntament, els darrers mesos hem prioritzat i destinat els diners públics per a 

emergència social, a les famílies que més ho han necessitat, i també a aquells comerços i 

activitats econòmiques locals que van veure disminuïa la seva activitat a causa dels 

tancaments forçats. Com a conseqüència de la situació derivada de la pandèmia, també hem 

hagut de fer front a reequilibris econòmics i indemnitzacions a les empreses que treballen 

per a l’ajuntament, com a millor garantia del manteniment dels llocs de treball.  

Molt probablement, l’elaboració d’aquest pressupost ha estat una de les tasques més difícils 

a la que s’ha hagut de sotmetre aquest Ajuntament en els darrers temps. L’any passat vàrem 

aprovar un pressupost que va ser ampliat fins a tres vegades per a fer front a noves 

necessitats, la majoria, relacionades amb la COVID-19 i les seves conseqüències. Aquest any 

la crisi de la COVID-19 segueix colpejant la nostra societat, en termes de salut, econòmics i 

socials, i nosaltres, com a representants dels molinencs i molinenques, hem hagut de 

focalitzar tots els nostres esforços en aquells sectors que pitjor ho estan passant, i aquesta 

voluntat segueix  reflectida clarament  en aquest pressupost per a l’any 2021. 

 



També vull que quedi reflectida en aquesta memòria, a voluntat d’ampliació d’aquest 

pressupost 2021, a l’igual que ho varem fer l’any 2020, a través de l’aplicació del romanent 

líquid de tresoreria de 2020, que sabem serà significatiu. La decisió del Govern de l’Estat de 

suprimir la regla de despesa en l’aplicació del superàvit de l’any 2020, ens permetrà destinar 

del 100% dels estalvis a ampliar el pressupost de 2021 en allò que sigui necessari i també per 

la realització d’activitats que avui no es poden realitzar i que tots esperem poder tornar a 

gaudir amb normalitat aquest any, com és el cas de la nostra Festa Major. 

El 2020 ha estat l’any en que quasi hem doblat el nombre d’ajudes d’emergència social i hem 

multiplicat per 2,5 la despesa; les necessitats dels nostres veïns han augmentat i és per això 

que també hem augmentat la quantia de les ajudes per família en alimentació. Així, es 

constata que les prioritats d’aquest govern són, per damunt de tot, les persones, i vetllar per 

la cobertura de les seves necessitats bàsiques. És per aquest motiu que la proposta del 

Pressupost 2021 que és presenta a aprovació del Plenari municipal, prioritza les polítiques 

socials, destinant 1.153.488,28€ a no deixar ningú endarrere. Aquesta és la nostra prioritat 

i, com ja hem fet, si cal, ampliarem aquest import per ajudar a qui ho necessiti.  

Paral·lelament, i com ja hem comentat, la nostra economia local ens necessitava, vam 

establir una nova línia de subvencions de 200.000€ per tal d’ajudar al màxim a comerços, 

autònoms, associacions o societats mercantils locals de la vila afectades per la pandèmia; 

osteriorment, es va incrementar en 100.000€, sumant un total de 300.000€. L’objectiu del 

consistori i de l’equip de govern va ser i continua essent reactivar l’economia local de la vila i 

evitar la pèrdua de llocs de treball. És a dir, donar suport econòmic al nostre teixit 

empresarial i comercial, donant-li temps per respirar. Cada ajuda compta i, nosaltres, com a 

institució pública, hem d’estar al costat dels que donen vida a la nostra vila. I ho seguirem 

fent durant aquest 2021.  

Prova d’això, és el segon eix del pressupost 2021, la reactivació econòmica i d’ocupació, on 

el govern contempla un augment de 62.130€ en el pressupost de 2021. S’incrementen, per 

exemple, en 15.000€ les subvencions per autònoms,  20.000€ en ajuts per a la mobilitat 

sostenible, en 29.000€ les subvencions per associacions empresarials dels polígons de 

Molins de Rei i es pressuposten per primera vegada 20.000€ pel Pla d’Ocupació de joves. 



Aquesta és una nova línia de treball que té com a finalitat donar l’oportunitat d’accedir al 

mercat de treball per primera vegada a joves de la nostra vila durant aquest estiu.  I com he 

dit anteriorment, la previsió és augmentar aquest eix del pressupost per tal, si és 

necessari, continuar donant suport al teixit econòmic de la vila. 

Alhora, segueix  la nostra voluntat d’executar politiques d’habitatge, especialment en l’àmbit 

del lloguer assequible. Estem en un mandat estratègic en que, per primera vegada, compta 

amb la complicitat de la resta d’administracions per portar a terme polítiques públiques en 

matèria d’habitatge. Estem treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per ampliar el 

parc d’habitatge públic al nostre municipi i destinar-lo a lloguer assequible per a famílies 

amb dificultats d’accés a la vivenda però  que poden fer front a lloguers per sota del preu de 

mercat. En aquest pressupost 2021 hem previst  157.000€ en polítiques d’habitatge, -

10.400€ més que el pressupost anterior-, en les  quals s’inclouen accions com la cessió 

d’habitatges locals temporals, els ajuts d’emergència social en habitatge, els ajuts per a la 

rehabilitació d’habitatges i, com a novetat, l’elaboració del cens d’habitatges buits com a 

mesura per a, després, fomentar el lloguer. 

En quart lloc, un dels nostres reptes més importants des que va començar aquest mandat, és 

la lluita contra el canvi climàtic. Som sensibles i estem compromesos amb aquesta causa i 

encara més des que vam posar en marxa el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), 

aprovat a finals de 2019. Durant el darrer any hem treballat per aconseguir un municipi més 

verd, més sostenible i saludable. Hem treballat per reduir els impactes negatius del canvi 

climàtic amb la reposició de nou arbrat viari, promovent diferents línies d’ajudes a la 

ciutadania per a la compra de vehicles elèctrics i bicicletes elèctriques, el canvi de 

lluminàries i la millora de l’eficiència energètica dels equipaments municipals.  

El nostre compromís segueix essent promoure la transició energètica o ecològica del cotxe a  

transports molt més sostenibles. Per això, en aquest pressupost, revalidem el nostre 

compromís amb una dotació de 56.000€ per a realitzar auditories energètiques als 

equipaments municipals amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’autonomia, i 266.000€ en 

inversions per a continuar treballant en accions contra el canvi climàtic. 



El pressupost d’inversions és el mitjà més important de transformació de la vila, per 

aquest 2021, suma un total de 3.017.198€. Vull destacar la inversió en el Palau Requesens, 

que ha de permetre  fer  un  significatiu pas endavant en la construcció del futur Centre d’Art 

i Cultura del Renaixement. A l’inici de mandat sabíem que  teníem prop d’1.000.000€ de 

Fons Europeus. Recentment, hem conegut que rebrem  1.500.000€ del programa del 1’5% 

cultural del Ministeri de Foment, que reduiran l’aportació municipal al projecte.  

Ara bé, les inversions en patrimoni i en cultura no acaben aquí, continuarem invertint a El 

Molí i als equipaments culturals, als equipament escolars amb 1000.000€, als equipaments 

esportius amb més de 100.000€, quantitat a la qual s’ha de sumar la millora del talús i el 

canvi de gespa del camp de fútbol Josep Raich. També continuarem la feina feta amb la 

millora de la via pública, el Terraplè, l’enllumenat i els polígons industrials, amb un 

pressupost de prop de 500.000€. I encarregarem la redacció de dos projectes de 

remodelació de dos espais emblemàtics de la vila: el Parc del Pont de la Cadena i la Plaça 1 

d’octubre. 

Aquesta transformació, l’any 2020, s’ha vist reflectida en l’Avinguda de València i l’Avinguda 

Barcelona. El canvi és substancial. Ara és un lloc de gaudi, on la ciutadania pot passejar per 

aquestes avingudes i el que està clar és que hem generat activitat econòmica en espais que 

abans eren una frontera mental i urbanística.  Els molinencs i molinenques hem guanyat en 

termes de qualitat de vida, i ho continuarem fent quan, aquest any 2021, la segona fase de la 

remodelació de l’antiga carretera, entre la Plaça de la Creu i el carrer Riera Mariona, 

començi a  ser una realitat. 

També, hem endreçat Les Licorelles i estem en el procés de generar una nova oportunitat 

econòmica per Molins de Rei amb la creació de nous llocs de treball, que, tenint present les 

circumstàncies actuals de desceleració econòmica, no és menor. A més, hem aconseguit la 

recuperació mediambiental de la zona. Sabem que Molins de Rei està en un lloc estratègic; 

la ubicació, la situació, la rapidesa en el corredor ferroviari d’infraestructures des del Port 

fins a la Seat; i això és un cost d’oportunitats de Molins de Rei que hem d’aprofitar.   



Finalment, desprès de parlar-ne des de fa anys, l’empresa Molins Energia, de la qual 

recentment l’ajuntament ja compta amb el  100% de les accions, rebrà una transferència 

de 475.375€ per tal d’assumir la gestió dels serveis de jardineria i manteniment dels parcs 

infantils i 150.000€ més per l’adquisició de maquinària pel servei de jardineria.  El 

pressupost 2021 pretén doncs, donar impuls a una empresa pública municipal com eina de 

gestió de serveis.  

Acabo esmentant la despesa obligada relacionada amb la COVID-19: increments en neteja i 

desinfeccions, material de protecció, material de neteja, material informàtic i nous mitjans 

per fer cursos de formació a distància, increment d’ajudes socials, d’habitatge i per a la 

reactivació econòmica, que sumen més de 350.000€. 

En definitiva, aquest pressupost impulsarà la nostra vila, transformant-la en tots els sentits; 

més integradora, accessible i solidària. Aquesta és la línia de treball que volem mantenir de 

cara als propers 2 anys de mandat. La pandèmia no ens ho posarà gens fàcil i malgrat el 

daltabaix que representa la COVID-19, el canvi de prioritats, les noves necessitats 

econòmiques i les noves despeses; estem en condicions de continuar treballant els grans 

compromisos del mandat que es veuen clarament reflectits en aquest pressupost. Junt als 

nous reptes, el projecte de transformació de la vila avança a velocitat de creuer.  

 

 

Xavi Paz Penche 
L’Alcalde 
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