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A C T A

NÚM. 04/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL
DIA 25 DE FEBRER DE 2021.
A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i catorze minuts del vint-i-cinc de
febrer de dos mil vint-i-u, 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.
Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sra. Marta Espona Burgués
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.
Excusen la seva absència les regidores Sra. Laia Juarros i Menéndez i Sra. Ainoa García
Ballestín.
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 04/2021 de data 19 de febrer de 2021
0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la condemma
i rebuig davant els assassinats de les víctimes de vioencia 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 2021, 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 de febrer de 2021:
-

Benita Corral (Linares Jaen, Andalusia). 03/02/2021. Xifra no oficial
Ana Elena G. F., (Albolote Granada, Andalusia). 05/02/2021. Xifra no oficial
Margarita (Calella Barcelona, Catalunya). 07/02/2021. Xifra no oficial
Conchi (Sestao (Bizkaia, Euskadi). 12/02/2021 Xifra no oficial
Alicia (Majadahonda Madrid, Comunitat de Madrid). 14/02/2021. Xifra no oficial

PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
...a aquest ple ordinari del mes de febrer. Bona tarda a tots els regidors i regidores,
evidentment; també, a tots els oients i a tots els que ens estiguin seguint pels diversos mitjans
de comunicació. I, com dic, donem inici a aquest ple del mes de febrer del 2021.
Malauradament, un ple més que hem de començar amb la lectura del manifest en contra dels
atemptats masclistes ocorreguts el darrer mes i, com a explicació a tothom que ens estigui
seguint, comentar que per acord de Ple de Portaveus, primer de tot, ja han fet lectura d’aquest
manifest, malauradament, totes les regidores que configuren la Sala de Plens i que, per acord
de Portaveus del divendres passat, el que es va decidir és que ara seria el torn dels diversos
regidors de la Sala de Plens que farien cada mes lectura d’aquest manifest i és en coherència
amb aquest acord que avui seria el torn del regidor del grup municipal Socialista, el senyor Àlex
Herrero, a fer lectura d’aquest manifest. Per tant, endavant, senyor Àlex.
Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. L’Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista. El Consistori
molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones
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assassinades aquest 2021, 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. I, 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. I ara, si em permeteu, les dones assassinades durant
aquest mes de febrer de 2021 han estat: la Benita Coral, l’Ana Helena, la Margarita, la Conxi i
l’Alicia. Gràcies a tots..
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidor. Com dic, malauradament, és un mes més que hem de fer la lectura.
Tan de bo aconseguim eradicar aquestes lectures, com a mínim, algun mes.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari urgent 02/2021 de 20 de gener
de 2021
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem, ara, a l’ordre del dia. Primer de tot, l’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple
extraordinari i urgent, el 2/2021 del 20 de gener del 2021. Si no recordo malament, secretària,
és el del sorteig de les meses electorals, per tant, entenc que poca cosa a discutir hi ha. I, em
recorda la pròpia secretària, que també en aquest cas avui excuso, hores d’ara si més no, la
seva assistència plena durant tot el ple a la...a la regidora d’Esquerra Republicana Laia Juarros
que tampoc pot estar avui present per incompatibilitat en estar en país estranger. I, si més no,
en la majoria del ple, segurament, tampoc estarà present avui la senyora Ainoa García per un
tema evidentment familiar que fa impossible estar avui, si més no, al començament del ple.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
2.- 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.

Pàg. 3/91
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

LLIBRE DE DECRETS 2021
GENER
Decret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Data
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021

Concepte
Recurs Contenciós
Nomenaments
Nomenaments
Contractació menor de serveis
Contractació menor de serveis
Contractació menor de serveis
Contractació menor de serveis
Contractació menor de serveis
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació menor de serveis
Subvencions i convenis amb entitats
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Subvencions i convenis amb entitats
Processos de selecció
Retribucions; nómina i seguretat social
Aprovació document cobratoris
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals
Llicències, permisos i excedències
Processos de selecció
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Aprovació document cobratoris
Ajuts socials
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
14/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021

Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Expropiació
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Aprovació document cobratoris
Provisió de llocs
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Gestió de cementiri
Retribucions; nómina i seguretat social
Ajuts socials
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Dessigna de lletrat i procurador
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
Llicència d'obra menor
Gestió de cementiri
Regularització fiscal
Contractació laboral
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
18/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
19/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021

Sancionador
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Retribucions; nómina i seguretat social
Llicències, permisos i excedències
Aprovació document cobratoris
Provisió de llocs
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Comunicació Recreativa
Sancionador
Sancionador
Convenis interadminisratius
Llicència de gual
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Contractació laboral
Aprovar conveni de col·laboració
Contractació laboral
Contractació laboral
Contracte Obert simplificat de serveis
Nomenaments
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Regularització fiscal
Llicències, permisos i excedències
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres
25/01/2021
elements estructurals)
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Situacions del personal
Retribucions; nómina i seguretat social
Sancionador
Devolució d'ingressos indeguts
Subvencions per a l'Ajuntament
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Regularització fiscal
Llicència de gual
Llicència de gual
Situacions del personal
Situacions del personal
Retribucions; nómina i seguretat social
Processos de selecció
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació laboral
Llicències, permisos i excedències
Ajuts socials
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Llicència d'ús de béns
Llicència d'ús de béns
Llicència d'ús de béns

PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal. El punt dos, donar compte dels
decrets d’Alcaldia. Hi ha algun tema, alguna observació o alguna pregunta?
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
3.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del quart trimestre
de 2020.
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DONAR COMPTE
DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT A LES DADES
DEL QUART TRIMESTRE DE 2020.
D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe signat pel Tresorer el dia 28 de gener del 2021 i l’Interventor accidental el dia 29
de gener de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos, que s’adjunten i
s’enumeren a continuació:
a) En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
1. Pagaments realitzats en el Quart Trimestre de l’exercici 2020
2. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Quart
Trimestre de l’exercici 2020
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant resguard
signatura electrònica, de data 28 de gener de 2021.
Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat amb suma de capital majoritàriament
públic):
3. Pagaments realitzats en el Quart Trimestre de l’exercici 2020
4. No hi ha factures pendents de pagament al final del Quart Trimestre de
l’exercici 2020
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.
b) En relació al període mig de pagament
En relació al Quart Trimestre 2020, l’Ajuntament de Molins de Rei ha remès al Ministerio de
Hacienda en data 28 de gener de 2021 la següent informació (que s’adjunta en respectius
documents annexes):
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Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
·
·
·

Ràtio de les operacions pagades en el Quart Trimestre de l’exercici 2020
Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Quart Trimestre de
l’exercici 2020
Període mig de pagament del Quart Trimestre de l’exercici 2020

Respecte a la Societat Molins Energia SL l’Ajuntament de Molins de Rei (Ens públic dependent
de l’Ajuntament de Molins de Rei):
·
·
·

Ràtio de les operacions pagades en el Quart Trimestre de l’exercici 2020
No hi ha factures pendents de pagament al final del Quart Trimestre de l’exercici
2020
Període mig de pagament del Quart Trimestre de l’exercici 2020

Finalment,
·

Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del
Quart trimestre de l’exercici 2020.

S’adjunta comprovants de la signatura electrònica, de data 28 de gener de 2021 de l’informe de
morositat i del període mig de pagament del Quart Trimestre de 2020, en compliment de
l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat amb el que s’estableix en
la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.
President d’Àrea de Serveis Centrals i Econòmics (ES
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Doncs, si no hi ha res, passem al punt tres que és donar compliment de terminis previstos en el
pagament de les obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del quart
trimestre del 2020 i faria l’explicació del punt el senyor Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
14.- Moció de suport al sector de les activitats d’ensenyament formatiu no reglat de
dansa, música i teatre de Molins de Rei i la comarca del Baix Llobregat davant el tercer
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tancament (prolongat per la darrera publicació del DOGC a 4 de febrer), i de creació
d’ajudes pel sector.
MOCIÓ
MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE LES ACTIVITATS D’ENSENYAMENT FORMATIU NO
REGLAT DE DANSA, MÚSICA I TEATRE DE MOLINS DE REI I LA COMARCA DEL BAIX
LLOBREGAT DAVANT EL TERCER TANCAMENT (PROLONGAT PER LA DARRERA
PUBLICACIÓ DEL DOGC A 4 DE FEBRER), I DE CREACIÓ D'AJUDES PEL SECTOR
Davant les mesures del 4 de febrer de 2021 que modifiquen el darrer tancament decretat pel
Govern de la Generalitat, els diferents professionals, empreses, associacions i fundacions que
es dediquen a activitats formatives no reglades a la comarca del Baix Llobregat, diuen:
“Ens estan ofegant, no podem aguantar més!”
Amb el primer tancament que va obligar a finalitzar el curs escolar en el mes de març de 2020,
els centres de formació no reglada es van preparar i adaptar a la diferent “nova normalitat” pel
curs 2020-21, amb la reducció d’alumnes per grup, gel hidroalcohòlic, aparells de ventilació i
una desinfecció i neteja a fons entre classes i grups. Es van crear espais segurs per a
desenvolupar una activitat que no es pot substituir per un format virtual i que requereix
presencialitat responsable amb un seguiment exhaustiu i demostrant que la incidència de
positius no arriba a l’1%.
Aquest sector ha tancat fins a tres vegades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, sense
que se’ls hagi proposat buscar i impulsar solucions perquè les diferents activitats formatives no
reglades es puguin desenvolupar de forma segura.
El sector sí que les ha buscat. Els que fan aquest tipus d’activitat d’ensenyament formatiu
destinat a infants i joves, que realitzen activitats de naturalesa formativa cultural, artística i
social, han invertit en moltes mesures de protecció sanitària pensant en la seguretat del seu
alumnat i l’entorn immediat d’aquest.
La infància, les nenes i nens, adolescents, joventut que s’estan formant, tots els que seran el
futur de la nostra societat, necessiten poder créixer, educar-se i desenvolupar-se en la
diversitat. Així ho diu la Convenció sobre els Drets de l'infant de les Nacions Unides: «preparar
les nenes i nens per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de
comprensió, pau, tolerància, igualtat dels sexes i amistat entre tots els pobles, grups ètnics,
nacionals i religiosos i persones d’origen indígena» (art. 28.1.e).
Les activitats d’ensenyament formatives no reglades permeten donar aquell complement on
l’ensenyança reglada no arriba, que és que els infants s’interrelacionin amb altres grups socials
i creixin humanament, desenvolupant la seva personalitat, les aptituds i la capacitat mental i
física, fins al màxim de les seves possibilitats.
Que els joves puguin anar a un centre de formació no reglada, els permet sortir de l’escola on
reben la seva formació obligatòria, comunicar-se i crear vincles amb noies i nois d’altres
escoles, sota el paraigua d’una formació segura, promovent la concòrdia, l’amistat, la
fraternitat.
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És important, i així ho corroboren diferents estudis científics i sanitaris, que noies i nois puguin
seguir una formació relativa als seus interessos, inquietuds i passions, i que aquesta formació
sigui amb altres persones de la seva franja d’edat amb els que comparteixen experiències, fora
de l’entorn acadèmic d’on reben la seva educació obligatòria.
Aquests arguments determinen el caràcter essencial de les activitats formatives que es
desenvolupen.
En les mesures adoptades en aquest 4 de febrer només es permeten les activitats
extraescolars organitzades per les AMPA, les activitats esportives al 30% en espais tancats, les
activitats esportives dirigides amb una ràtio de 6 alumnes i les activitats de música i dansa
realitzades per escoles autoritzades pel departament d’ensenyament (que tampoc imparteixen
ensenyament reglat). En aquest punt cal inevitablement esmentar l’analogia de les activitats
realitzades en aquest centres autoritzats o gimnasos amb les realitzades als centres privats i
com, en un context sanitari com el que vivim, aquesta decisió no es sustenta en criteris ni
mesures sanitàries, vulnerant així la base del principi d’igualtat.
Per tant, s’està excloent un grup molt nombrós d’usuaris d’activitats formatives.
La prohibició que fa que una part d’infants i joves no puguin realitzar aquestes activitats,
discrimina el creixement saludable d’una part d’aquests futurs que seran la nostra societat.
Així també, perjudica un sector econòmic que es troba greument afectat i que dóna un servei
ampli en el nostre territori. Dels darrers onze mesos, només han pogut desenvolupar formació
presencial poc més dos mesos. Pels centres que imparteixen aquestes formacions, aguantar
econòmicament l’activitat suposa fer uns esforços importants, són molts mesos de pèrdues
inassumibles en molts casos.
Seran diversos els centres que tancaran definitivament enfonsant més el teixit econòmic de la
ciutat si les administracions no ajuden ni proposen cap sistema d’obertura.
Tot això, amb el consegüent empobriment econòmic, social i cultural que suposarà per aquest
territori.
Per això,
DEMANEM:
Primer.- Traslladar el suport als professionals, empreses, associacions i fundacions que
presten serveis d’ensenyament no reglat a la infància, adolescència i joventut del nostre
territori, que vetllen pel seu creixement, educació i desenvolupament en la diversitat.
Segon.- Denunciar que el sector i l’alumnat de les activitats formatives no reglades i sense
l’etiqueta de “autoritzat per”, que han escollit lliurement assistir a aquests centres, s’han vist
perjudicats davant les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat durant tot aquest
temps de la pandèmia de la COVID19. Sovint amb restriccions incoherents i discriminatòries respecte altres sectors similars.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries a
les mesures restrictives de tancament cap a aquests sectors i buscar solucions per a una
obertura dels seus espais tot adoptant protocols i mesures de seguretat.
Quart.- Estudiar i adoptar des de l’Ajuntament de Molins de Rei, mesures d’ajudes i suport
específiques als agents afectats.
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Cinquè.- Que es faci arribar aquest acord al Vicepresident i titular del Departament d'Economia
i Hisenda, al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, al Conseller d'Educació, a la
Consellera de Salut, al Conseller d'Interior, al Secretari general de Salut, a la Secretaria
general d'Interior, a la Directora general de Protecció Civil, a la Delegada Territorial del Govern
a la Catalunya Central, a la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat. I donar
conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin
oportuns.
Signants d'aquesta moció:
Tandem Cristina Pleguezuelos Pérez
La Cuquera Xènia Mateo Sellarès / Joan Sureda Varela
Tria Música Jordi Montero
Pas a Pas Centre de Dansa Judit Camats Ferrer / Mar Ollé Camats
La Casa Urbana Sandra Renau López / Moisés Rojo Ortega
Dance Studios Molins de Rei Josep Roca i Gonzalez & Regina Tarragó i Sàbat
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara sí que, tal i com he comentat abans d’entrar en directe en el ple i ara en feia observació la
senyora Ana Aroca, faríem la lectura de la primera moció, evidentment, l’avançaríem, abans de
passar als aspectes dictaminats per les comissions informatives. Com he comentat, la regidora
que havíem acordat per Portaveus que llegiria la moció, per qüestions familiars, no pot estar
present avui aquí, per tant, si, com s’ha expressat, no hi ha inconvenient per la resta de forces
polítiques, jo mateix faria la lectura d’aquesta moció que diu així. Presenta el punt 14. I ara,
regidors i regidores, s’obriria el torn d’intervencions.
Veu:
Xavi, puc parlar ara?
Sr. Alcalde:
En principi, parleu al final del debat i de la votació, Joan.
Veu:
Perdó, som “novatos” en el tema.
Sr. Alcalde:
Ja sé que és “ferragós” però...Estefania, endavant, en representació de la CUP.
Sra. Castillo:
Bona tarda a tots i a totes les persones que ens estan escoltant a través de la ràdio o a través
de Viu Molins. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i avui, en aquest plenari, podem
comprovar una vegada més com la pandèmia ha malmès un altre col·lectiu de la nostra vila.
Professionals que volen treballar i les mesures restrictives del Govern de la Generalitat els
impedeix poder fer-ho. Teniu el nostre recolzament. Creiem que l’educació formal i no formal
per als infants, joves i adolescents és fonamental pel seu desenvolupament integral. Com bé
dieu a la vostra moció, són el nostre futur i necessiten poder créixer, educar-se i tenir aquest
esperit crític que els farà formar-se com a persones. Poder gaudir d’aquestes activitats és
aprendre, és veure altres realitats, conèixer altres persones, és apropar-se a l’art, és poder
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evadir-se una mica de la situació en què vivim, vibrar, somriure, fer allò que volen fer i
connectar amb el nostre jo interior. Perquè vosaltres voleu treballar i els infants i joves i
adolescents necessiten aquests espais per construir-se, la CUP votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Estefania. També ha demanat la paraula la Marta Espona en representació
d’Esquerra Republicana. Endavant.
Sra. Espona:
Hola, bona tarda a tots. Bona tarda a tothom que ens escolta, també, i bona tarda als
representants de les entitats que heu vingut al ple, ni que sigui de manera així, virtual. Primer
de tot, voldríem expressar-vos la nostra preocupació i comprensió pel que fa a la situació que
esteu vivint. Creiem que s’ha de ressaltar el paper formatiu que exerciu però, sobretot, també,
la funció propagadora de la cultura que teniu des de cada un dels vostres sectors. Som
conscients dels dubtes que plantegen determinades mesures proposades pel PROSICAT i del
greuge comparatiu que poden suposar en molts casos. Creiem que deuen estar plenament
justificades pel que fa a la prevenció sanitària però és obvi que us ocasionen unes pèrdues
econòmiques difícils d’aguantar. En aquest sentit, a principis d’aquest mes de febrer, la
Generalitat ha obert un nou pla trimestral amb 618 milions d’euros d’ajuts directes, 280 milions
dels quals són per al manteniment de l’activitat econòmica per a persones autònomes o
persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector.
Aquesta línia s’ha obert aquest divendres passat. Segurament que això no és suficient i que tot
hagués estat més suportable si també haguessin arribat les mesures promeses pel Govern de
l’Estat espanyol. Per la nostra part, com a grup municipal, hem fet arribar les vostres
reivindicacions als nostres representants parlamentaris perquè es pugui revertir la situació el
més aviat possible. Mentrestant, teniu el nostre suport perquè, des de l’àmbit municipal, també
se us facilitin ajuts per pal·liar aquesta situació. Compteu, doncs, amb el nostre vot a favor i el
nostre suport i ajuda, tant com pugui ser possible.
Sr. Alcalde:
Molt bé. També ha demanat la paraula la senyora...no, perdó, primer el senyor Gerard
Corredera de Molins en Comú. Endavant.
Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes les que ens escolteu. Bona tarda a les entitats que han presentat la
moció. Jo crec que és una moció que pertoca, és una moció que denota la falta de sensibilitat
cap a un sector que els que tenim fills o els que creiem fermament en què l’educació,
l’ensenyament no és només aquells que són reglats, no entenem com és possible que no
s’hagi tingut en compte les reobertures d’aquests sectors. Jo crec que el que ens esteu
demanat és una mica traslladar-ho als nostres parlamentaris, que nosaltres també ja ho hem
fet, i també creiem que des de l’Ajuntament també hem de fer coses, necessitem tornar a
activar el Pla Educatiu de Vila, que vosaltres hi formeu part, que puguem interactuar entre totes
les entitats i tots els sectors que fan de l’educació dels nostres fills i dels nostres conciutadans
un bé preuat. I, també, com hem dit en altres ocasions, activar un pacte de vila on vosaltres
també pugueu tenir veu i que pugueu proposar accions per pal·liar l’impacte de la pandèmia i
que tan greument us està afectant. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Laia Cassauba en representació de Ciutadans.
Endavant.
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Sra. Cassauba-Tircazot:
Hola, buenas tardes a todos, a todos los regidores, a los que nos escuchan y hola a los que
habéis participado en la creación de esta moción. Nosotros votaremos a favor porque pocas
veces se valora el trabajo que hace la gente que trabaja en este tipo, que prepara a los niños
para esta educación…me oís bien, ¿verdad? Perdón, es que no me escucho…
Sr. Alcalde:
Sí, Laia, sí, perfecte.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Vale, perdón.
Sr. Alcalde:
Et veiem molt a contrallum, això sí, no et veiem però t’escoltem perfectament.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Perdó…no ho escoltava. Pocas veces se valora el trabajo que se hace, la necesidad que tienen
los jóvenes de tener algo externo al colegio, del bien que hace a la moral, de esta forma de
expresión del trabajo que es la danza. Entonces, nosotros votaremos a favor, sentimos mucho
que no se hayan hecho las medidas necesarias para que podáis reabrir con todo el esfuerzo
que habéis hecho. Creo que no solo habláis por vuestro sector sino que habláis por muchos
sectores que se han visto en las mismas situaciones y por eso nosotros votaremos a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Molt bona tarda a tothom, a la gent que ens està veient i escoltant des de casa; també
als regidors i regidores, a l’alcalde, i, especialment, a les entitats que presenten aquesta moció.
Nosaltres també donarem ple suport. Com a mare d’una nena que fa moltes extraescolars i em
crec moltíssim la necessitat de que els nens facin activitats fora del cole, com a mare d’una
nena que va a una escola de música que m’he passat tota la setmana preguntant per què
encara no obren als nens i a nenes quan gairebé tota la resta d’activitats sí que estan obertes i
com a mare d’una nena que, a més, participa d’extraescolars en alguna d’aquestes entitats, no
puc estar més d’acord i, sobretot, ja no per la situació de tancament sinó també pel greuge
comparatiu que se us ha creat perquè ho fa encara més injust, encara més injust. També opino
que quan l’Administració tanca, l’Administració se n’ha de fer responsable i no simplement
validant o generant uns ajuts que la vegada anterior es van acabar en 5 minuts i no van ser
suficients ni per cobrir el 10% de totes les necessitats que tenien els autònoms i les petites
entitats d’aquest tipus, sinó que s’han de fer completament responsable perquè el vostre
greuge econòmic ve d’una decisió de l’Administració, més o menys justificada, però, per tant, jo
sóc plenament defensora d’això. Estem veient i ho estem veient via les escoles que els nens
poden fer coses i que és bastant segur i que, a més, estic convençuda que totes les mesures
que proposeu són correctes i fan que les activitats extraescolars siguin segures. Jo, cada cop
que rebo una comunicació d’alguna entitat que em diu que ja puc deixar la meva nena allà
presencialment, me n’alegro i estic tranquil·la perquè estic convençuda que s’estan seguint
totes les mesures de seguretat i que la nena estarà bé. Per tant, de veritat, compteu amb tot el
nostre suport i molts ànims.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn del senyor Ramon Sánchez de Junts per Molins. Endavant.
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Sr. Sánchez:
Gràcies, bona tarda i benvinguts a totes les persones que ens escolten a través dels diferents
mitjans, bona tarda també a la Sandra, al Moi i també al Joan i, evidentment, fer-ho extensiu a
totes les entitats que presenten la moció. Primer de tot, agraïment per presentar la moció i per
donar veu perquè, en definitiva, sou molts els col·lectius que esteu expressant avui, en aquesta
moció, la necessitat que teniu de poder obrir. Ho dieu a la moció, 11 mesos i només 2 de forma
presencial dels darrers 11 mesos, i això, per a qualsevol negoci, els que tenim negoci, això
sabem el que significa i això és la ruïna. I això, malauradament, és el que, per decisions que
s’estan prenent degut a aquesta pandèmia que no són bones, doncs, està afectant a massa
sectors i vosaltres en sou un d’ells i teniu una part de la societat que són els nostres infants, els
nostres nens i nenes, que són la part que més hem de protegir i que són, precisament, la part
que també ho està passant malament perquè, en definitiva, els hi estem negant la seva pràctica
a l’esport que ells han desitjat, que a ells els agrada i, en definitiva, la manera que tenen de
desenvolupar-se i que volen fer per quan siguin més grans. Primer de tot, doncs, donar-vos el
nostre suport, la nostra solidaritat i entendre que crec que des de l’Ajuntament hem d’intentar
fer tot allò que estigui a les nostres mans per intentar donar-vos suport, donar-vos ajut en
aquella manera que pugueu fer que les vostres activitats es puguin desenvolupar. Està clar i ho
vam fer en una reunió que vam tenir amb vosaltres, que crec que hem d’intentar posar-vos, i
així ho he ofert com a regidor d’Esports, en els patis de les escoles que tinguin horaris lliures
per poder-los desenvolupar, per tal que puguem sortir a l’aire lliure, que no hagueu d’anar a
parcs, amb el consegüent risc que això suposa també, pugueu tenir aquests espais que estan
més reglats, que estan més tancats, per poder desenvolupar la vostra activitat de la forma més
segura possible. Està clar que aquesta és l’eina que té l’Ajuntament, a part d’intentar buscar
altres ajudes que tinguin a veure més amb el caràcter econòmic, però és l’eina més segura que
tenim, més ràpida, de poder-vos donar un cop de mà. Això és el que estem treballant, us vam
dir que estem a la vostra disposició pel que vosaltres necessiteu, crec que és la
nostra...d’obligant compliment, en aquest moment, estar al vostre costat i, malauradament, hi
ha massa sectors que estan patint aquesta pandèmia i als que estem intentant ajudar des de
totes les posicions. Per tant, ens teniu al vostre costat, la vostra feina, la que feu amb els
nostres nens i nenes és infinita, i això no hi ha paraules suficients per poder-vos-ho agrair, Per
tant, nosaltres també des de Junts per Molins votarem a favor d’aquesta moció esperant que la
Generalitat estigui a l’alçada perquè, en definitiva, tots sabem que un autònom el que no vol és
una subvenció, el que vol és treballar i això és el que tots desitgem i el que tots volem per a
desenvolupar, també, el nostre projecte de vida. Per tant, esperem que aquestes restriccions
s’aixequin, que puguem desenvolupar el projecte de vida tots perquè, evidentment, els nens el
que volen és practicar el seu esport, la seva disciplina de manera continuada i allà és on troben
també el seu retrobament i és on fan el seu creixement personal. Per tant, moltes gràcies per
presentar la moció i endavant. Ànims!
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tots i a totes. Només afegir que el sumatori de totes aquestes paraules,
evidentment, en la doble condició d’alcalde i grup municipal Socialista, evidentment, el
reconeixement a tots els sectors que permeteu tota aquesta educació, evidentment. Tenim
molts reptes pendents de futur. Sabeu que teniu a l’Ajuntament algú que mirarà de ser tot el
flexible que pugui ser perquè pugueu començar a desenvolupar la vostra activitat i, alhora, avui
mateix, s’aprovarà, esperem, un pressupost que en tot moment hem dit que estarà preparat per
si cal renovar accions des d’un punt de vista de recolzament econòmic, també, per a sectors
que, a diferència d’altres moments, doncs, encara continuïn afectats per les restriccions. Per
tant, des d’aquest reconeixement a la vostra feina, mirar d’ampliar aquest diàleg i aquest suport
cap a tots vosaltres. I, ara, sí, si us sembla, passaríem a la votació, evidentment. Llavors, sí
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que, Joan, Sandra, podríeu parlar. Fem la votació de la moció. Votació punt 14. Ara sí que,
Joan, Sandra, com considereu, us repartiu els torn vosaltres, ara sí que és el vostre moment.
Veu públic:
Hola a tothom. Hem parlat just abans amb la Sandra i hem quedat que, per fer-ho ràpid i fàcil,
resumiré jo. No hi ha massa cosa més a dir, només excusar que si no hi som tots els que hem
presentat la moció és perquè, com sabeu, aquesta setmana ens han donat una mica d’aire, una
petita escletxa, hem pogut començar a fer classes i la majoria de nosaltres, en aquest horari,
estem fent classes —la Casa Urbana i jo ens hem pogut escapar un moment. I només reforçar
tres punts que a la moció ja s’ha dit tot però sí que ens agradaria posar una mica d’èmfasi en el
fet de que hem patit molts tancaments, segurament no som els sectors que hem fet més soroll,
hi ha hagut sectors que han fet més soroll perquè no sé, potser estem més acostumats a ser
més creatius, a reinventar-nos i ho hem intentat però és que, realment, des de que va
començar la pandèmia, poder fer classes sense cap tipus de limitació hem tingut un mes i mig,
des de que van començar les escoles al setembre i l’octubre. Ens van tornar a tacar, al
desembre ens van donar una mica d’aire amb grups partits, amb molta reducció, i ens han
tornat a tancar fins fa dos dies. Realment, la situació és molt, molt crítica. Això ens porta a un
segon punt que volia remarcar que és l’ofec econòmic, no només en el que ja us podeu
imaginar que suposen aquests tancaments, sinó pel tipus d’activitat que fem. Ens considerem
que anem molt més enllà d’una activitat recreativa, estem fent una feina pedagògica que
funciona per curs, té un recorregut. El fet de que ara t’obrin, ara et tanquin crea una
desmotivació en els alumnes, crea una falta de lligam, una falta de compromís amb la feina que
estem intentant fer que, a més a més, van caient. I el patiment nostre ara és que els que estem
perdent ara d’alumnes perquè veuen que ara tanquen, ara obren, ara online, ja no tornen, ja
diuen “millor m’espero al setembre”. És una casuística del nostre tipus d’activitat que encara ho
fa més difícil i això fa que tampoc puguem fer la feina pedagògica que, realment, ens ve de
gust fer. I, a més a més, que crec que estem treballant amb una cosa que, per desgràcia, en
l’educació formal, a les escoles, encara anem molt coixos en aquest país, estem treballant en
una educació social, emocional, una educació complementària pel que fa a la cultura, a les arts
que fa molta falta perquè estem creant els ciutadans del futur i, sí, ens han deixat obrir una
miqueta ara però només en la primària i infantil, els adolescents són una franja que necessiten
molt aquest tipus d’educació i necessiten molt que se’ls acompanyi, que sovint a l’institut els
donaran molts coneixements però no els estan donant això i els estem perdent. I si no estan
motivats amb obertura, tancament, ja no tornen fins el setembre, vull dir que això ens portarà
molt lluny. I, per últim, el tercer punt que, evidentment, sabem que tots ens hem d’adaptar a la
situació i ens hem adaptat amb totes les mesures de seguretat, grups reduïts i estables,
mascareta en tot moment, distància de seguretat, mesures desinfectants, però comences a
veure que deixen fer esport, deixen fer altres coses i que la cultura, al final, sempre va a la cua i
sap molt greu, sap molt greu perquè penses que no som una activitat de risc. Ja m’explicareu,
sis alumnes a l’aire lliure amb mascareta....vull dir que entenc que tots ens hem d’adaptar però
que el greuge comparatiu fa molt i, per això, estem en el punt que estem, que segurament hem
arribat tard i és culpa nostra de no haver aixecat la veu abans però hem arribat ara, ho hem fet,
i agrair-vos molt el suport unànime de tots els grups, de veritat, agraïm també a l’Ajuntament
que ens vam posar en contacte amb ells la setmana passada i han respost en un temps molt,
molt, molt curt oferint petites solucions perquè puguem trobar espais a l’aire lliure i obrint-nos la
porta de venir aquí al ple i, evidentment, a tots per votar a favor i, si us plau, i perdoneu-me que
em posi en aquest...que no quedi en paraules, que les traslladeu més amunt, nosaltres no
podem anar més amunt a demanar-ho i necessitem que, com a forces polítiques del municipi,
us assegureu que això arribi a qui ha d’arribar perquè estem ofegats. Moltíssimes gràcies i a
veure si entre tots anem tirant endavant.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tu, Joan, també m’ha demanat la paraula...no sé...la Sandra, suposo.
Endavant.
Veu públic:
Hola, bona tarda, regidors, regidores, alcalde. Primer de tot, gràcies per donar-nos veu i
participació en nom dels companys de professió que avui no han pogut estar-hi. Com bé diu el
nostre company Joan, donem tot el suport a totes les seves paraules i, més que res, dir-vos
que ara és quan més us necessitem a tots per fer força, per fer unió i per tirar endavant i
pensem...màxim enfocament —a part, òbviament, de les afectacions econòmiques, com bé ha
dit el senyor Ramon Sánchez— és l’educació, són les noves generacions, és el futur de la
nostra societat que ara mateix ens preocupa i és que estem al límit. Jo dono torn al meu
company, al Moisés, que també us vol dir unes paraules i m’acomiado donant-vos les gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Moi, endavant.
Veu públic:
Gràcies, primer de tot, a tots i a totes per haver aprovat la moció. Gràcies al Joan, també, per
remarcar tot el que hem estat parlant amb les altres entitats aquests dies. Jo, per últim,
m’agradaria remarcar, primer de tot, que, en teoria, dilluns, en teoria, no, a la pràctica,
comencem, hem de començar i hi ha grups dels que tenim d’adolescents que l’activitat que
tenen és inviable que la facin al carrer, més que res perquè és una activitat on es tiren molt pel
terra, és break dance, és inviable, el risc de Covid és molt major. No ens oblidem que estem
aquí per això i, clar, nosaltres hem estat molt mirats amb que totes les mesures i la higiene fos
extrema i ara, clar, ens sembla a nosaltres, personalment, que és la nostra activitat
concretament, que no és viable fer-la al carrer. Si us plau, necessiten els joves que els doneu
un espai alternatiu segur. I, ja per últim i per acabar, s’ha parlat molt del tema econòmic que
crec que tots aquí, més o menys, ens en podem fer una idea però a mi m’agradaria remarcar el
que ens trobem els treballadors dia a di que és el tracte directe amb aquests joves. Us he de dir
que ja em feia por des del principi que a causa de tantes restriccions i tant temps,
confinaments, etcètera, tornar a obrir i tornar a tacar, acabés afectant la psicologia dels més
joves i, malauradament, ha estat així. Nosaltres hem ja rebut massa casos, més del que
m’agradaria acceptar, perquè potser són més de 10, de nens i nenes molt petitons que ja no els
recuperarem i, quan dic que no els recuperarem, vull que us feu a la idea que realment estan
molt afectats psicològicament. Els nens són molt resilients, de vegades són inclús molt més
intel·ligents que els adults, però estan molt afectats. Els han privat massa de fer el que els
omple l’anima i, clar, no podem només ser estructura, també hem de ser una mica ànima,
sobretot si els volem cuidar, i és massa temps per ells sense fer les activitats. Aleshores, jo
simplement vull que ho tingueu en compte com a treballador directe amb ells perquè jo sé que
cadascú està més connectat amb la seva feina diària i, aleshores, crec que ho he de dir, estan
molt afectats. A nosaltres ens costarà molt però estem disposats a tornar-los a aixecar l’ànim a
tots i totes. I, si us plau, teniu en compte també els que ara han deixat fora que són els
teenagers, aquesta edat tan difícil que tots l’hem viscuda i que realment és molt important i és
molt necessari tenir un enfocament positiu, una activitat, sigui esportiva sigui cultural, que els
connecti amb algo positiu perquè és una edat molt complicada també. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a vosaltres. I continuem el ple, abans, però, una abraçada molt forta tant a la
Casa Urbana com al Joan de la Cuca com a la resta del sector. Esperem que tot siguin senyals
d’esperança a partir d’ara, a partir del que heu passat. Moltes gràcies.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

19

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels
membres presents.
B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I DE
L’ÀREA D’ALCALDIA.
4.- Aprovació amb efectes del dia ú de gener, del pressupost general de l’Ajuntament de
Molins de Rei per a l’any 2021, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i els
seus annexos.
PRESENTACIÓ D’ESMENES
Esmenes presentades per escrit pel Grup Municipal Molins en Comú, amb número de
registre d’entrada 2021004039 de data 24 de febrer de 2021.
Esmena 1.1
On diu:
4200 172201 63300 Pla Local Adaptació Canvi Climàtic PLACC 266.000,00
Ha de dir:
4200 172201 63300 Pla Local Adaptació Canvi Climàtic PLACC, plaques fotovoltaiques impuls
comunitats energètiques locals. 600.000,00
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Esmena 1.2
On diu:
2050 933101 62400 Adquisició Vehicles………………………………..30.000,00 €
Ha de dir:
2050 933101 62400 Adquisició vehicles elèctrics i híbrids ...............100.000,00 €
Esmena 1.3
Dotar una partida per a l’execució del Projecte de restauració paisatgística de la Riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins el Riu, estimat en 500.000 € llevat de la part que ha de ser
executada pel promotor de Les Llicorelles, atès que el govern no ho ha proposat.
ESMENA SEGONA AL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Finançar aquest increment de despesa de inversió amb un increment del capítol 9 del
pressupost d’ingressos.
On diu:
2120 011101 91300 Operació préstec finançament inversions................1.836.000,84 €
Ha de dir:
2120 011101 91300 Operació préstec finançament inversions............... 2.740.000,84 €
ESMENA TERCERA
Ordenar als serveis econòmics i de la intervenció, a adequar els documents del pressupost de
2021 a l’aprovació de les esmentades esmenes.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Continuem. Passem ara als punts dels assumptes dictaminats per les comissions informatives.
De la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia, el
punt quatre de l’ordre del dia que és l’aprovació amb efectes del dia 1 de gener del Pressupost
General de l’Ajuntament de Molins de Rei per l’any 2021, la plantilla de personal, la relació de
llocs de treball i els seus annexes. I, tal com hem clarificat abans d’iniciar el debat d’aquest
dictamen, tindria la paraula el senyor Gerard Corredera en representació de Molins en Comú
que tres hores abans del ple, o sigui, més enllà de tres hores abans del ple, ha fet una
al·legació, una esmena, perdó, i, per tant, explicaria aquesta esmena per si s’incorpora o no en
el dictamen. Endavant, Gerard.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies, alcalde. El grup municipal de Molins en Comú, de conformitat amb l’article 29
del ROM, presenta l’esmena parcial de modificació pel següent dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea d’SC al ple del dijous 25 de febrer del 2021. Qüestió prèvia, prèvia, eh!
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Salto una mica. De conformitat amb el número 3 de l’article esmentat, es recorda a la
presidència del ple que aquestes esmenes han de ser debatudes i votades amb caràcter previ
al dictamen de la comissió. El dictamen del ple estableix: Primer, aprovar inicialment i amb
efectes de l’1 de gener el Pressupost General de l’Ajuntament i els seus annexos integrant el
pressupost propi de l’Ajuntament, les previsions d’ingressos, les despeses de la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, Molins Energia. El nostre grup manifesta les
següents consideracions: 1. En primer lloc, agrair sincerament al regidor d’Hisenda, al senyor
Jordi Enseñat, les seves atencions i respostes donades a aquest grup per atendre i valorar
cadascuna de les propostes que vam efectuar. No obstant, lamentem que, després de la
lectura, no s’hagi acceptat ni una sola de les més de 15 propostes realitzades. Comentar que,
no obstant la negativa de la seva acceptació, aquest grup posa en coneixement que tornarà a
presentar-les a la primera i següents modificacions del pressupost amb finançament a càrrec
del romanent líquid de tresoreria que es puguin produir a la liquidació del 2020. En aquest
sentit, comentar que només presentem esmenes de modificació d’increments de crèdit
d’actuacions inversores, capítol 6 de despeses; que haurien de finançar-se amb major
aportació de recursos propis, capítol 9 d’ingressos o préstecs; i que [Inintel·ligible, 00:47:05]
(despesa social, ajuts, despesa comunitària, petita empresa, etc.) seran presentades en
successives modificacions. Per tot l’exposat, es proposa al ple les següents esmenes parcials
de modificació: Esmena 1.1 On diu un codi i “el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic” amb un
import de 266.000 € hauria de dir “Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de plaques
fotovoltaiques, impuls comunitats energètiques locals” amb una dotació de 600.000 € i es
fonamenta en que, malgrat el PLACC en el seu conjunt d’accions a realitzar, perquè les accions
d’energia, concretament, les relacionades amb els canvis dels patrons de demanda energètica
descriuen, en el capítol 4.3 de la pàgina 771, que cal destinar més de dos milions d’euros en el
període 20-25 i això, malgrat hi ha accions sense import determinat, per tant, aquest import
hauria de ser una condició de mínims. I, és clar, que els imports pressupostats al pressupost
2021 són insuficients i no compleixen el que el PLACC va preveure i que va ser aprovat per
unanimitat al ple. Esmena 1.2 On diu “adquisició de vehicles elèctrics, 30.000” ha de dir el codi
de la partida i “adquisició de vehicles elèctrics i híbrids amb una dotació de 100.000 €” i ho
fonamentem en la necessària renovació i substitució de vehicles de la flota municipal per
vehicles elèctrics i híbrids endollables. Esmena 1.3 Dotar una partida per a l’execució del
projecte de restauració paisatgística de la Riera de Vallvidrera, des de Can Rabella fins el riu,
estimat en 500.000 €, llevat de la part que ha de ser executada pel promotor de Les Llicorelles,
atès que el Govern no ho ha proposat. Després faríem les esmenes segons el pressupost
d’ingressos, doncs, per fer front a aquestes despeses, s’ha de finançar aquest increment
d’inversió amb un increment del capítol 9 del pressupost d’ingressos. Llavors, on diu el codi
amb l’operació del préstec, finançament, inversions d’1.836.084 ha de dir el codi, l’operació del
préstec, finançament, inversions de 2.700.084. I l’esmena tercera, ordenar els Serveis
Econòmics i d’Intervenció, adequar els documents del pressupost del 2021 a l’aprovació de les
esmentades esmenes. Moltes gràcies. Ara no sé si haig de fer...
Sr. Alcalde:
Gràcies. Faria resposta...bueno, obriríem torn d’intervencions. En aquest sentit, entenc que fa
resposta el regidor de Finances...
Sr. Enseñat:
Sí, gràcies, alcalde. Mira, Gerard, espero que no sigui l’única manera que tenim de comunicarnos, això de les esmenes. Una miqueta ja ens anem coneixent i ja sabeu que jo soc més
d’intentar buscar espais de diàleg on puguem seure, on puguem debatre les propostes, on ens
puguem convèncer i soc més d’aquest estil de buscar consensos que no a cop d’esmena. No
sé si...i ja ho veurem perquè iniciem ara aquest camí, no sé si a cop d’esmena avançarem més
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i millor quant a la negociació de propostes futures. De totes maneres, jo proposo que seguim
trobant espais per parlar-ne i que dediquem temps i energies per buscar consensos en
aquestes propostes. Quant al contingut de l’esmena, sobre els vehicles, sobre la partida de
vehicles, entenem que estem d’acord en què anem renovant la flota de vehicles municipals que
és el que estem fent. Aquí el que fem és bescanviar dos vehicles bastant vellets que són del
2007 o del 2006 o del 2008 que ja ens aporten algunes reparacions continuades i el que fem és
anar renovant la flota de vehicles per dos vehicles nous, per tant, i també més sostenibles.
Quan parlem del tema de la sostenibilitat, de fet, jo de cotxes no n’entenc gens, no és un tema
que m’interessi especialment, però, veient la xifra de 50.000 € per vehicle, si em trec un
moment el barret de regidor i em poso el barret de molinenc, home, sincerament, 50.000 € per
un cotxe em sembla un import força elevat. A mi, és a dir, em dona aquella idea de 50.000 € en
un cotxe és de cotxe de ric. Com que ja us he avançat que de vehicles no en tinc gaire
coneixement, he anat a veure una miqueta quin era l’últim vehicle que vam comprar i com era i
quin cost havia tingut per posar-ho en valor respecte a la proposta que fas i, precisament,
l’últim vehicle que vam comprar va ser al desembre del 2020, per tant, no fa gaire temps, es
tracta d’un vehicle amb etiqueta eco, per tant, és un híbrid, i el cost va estar per sota dels
15.000 €, per tant, bastant menys d’aquests 50.000 € que proposes en aquesta esmena. Per
tant, l’import dels vehicles ens sembla elevat. Sobre la partida d’execució del projecte de
renovació de la Riera de Vallvidrera, de Can Rabella fins el riu, aquest és un projecte que
s’està, que no està a pressupost perquè no està prou madur, que s’ha de treballar a nivell de
Govern i a nivell tècnic i que, quan estigui prou madur per executar-lo, realment, ja buscarem la
manera d’encabir-lo d’inici en un pressupost o en el romanent, si cal. Sobre el PLACC, doncs,
mireu, en el PLACC, jo penso que, a nivell de Govern, penso que estem donant senyals en el
sentit de la importància que té el PLACC per a nosaltres i senyals en el sentit que crec que fa
menys d’un mes vau tenir una reunió amb el regidor i amb el president de l’Àrea on se us
entregava un document on s’explicava què s’havia fet el 2020 i què es pretén fer el 2021. El
2021, nosaltres portem una aplicació en el PLACC de 322.000 €, 56 per ordinari i 266 en
inversions, i la idea seria, que és una miqueta la idea que hem comentat en totes aquestes
reunions que hem fet aquestes setmanes amb tots els grups municipals, que hem, que
treballem les aportacions que feu, les aportacions que vagin en línia amb la idea que tenim del
PLACC i que poden ser incorporades en el romanent. I, per últim, respecte a com ho financem
això o com ho finançaríem en cas de que haguéssim d’incrementar la inversió, jo, un aclariment
previ perquè em dona la sensació que, potser, que a l’esmena o a mi no em queda prou clar,
encara que sigui per inversió, no cal que sigui mitjançant finançament aliè i nosaltres, amb el
[Inintel·ligible, 00:54:46] finançament aliè, el que faríem és utilitzar disponibles que tenim, com
és el romanent, i també tenint en compte altres ajuts que ens poden venir, que ens estan
arribant i que ens arribaran d’altres administracions abans d’endeutar-nos més. El Govern, en
principi, no està en la labor d’endeutar-se més sinó anar disminuint el rati d’endeutament.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Alguna intervenció més respecte a aquesta esmena? Jo ara tampoc
tinc clar si poden intervenir la resta de regidors, senyora secretària, o només intervenen,
evidentment, el grup ponent i el Govern per respondre i passar a la votació?
Sra. Secretària:
Primer hi ha el tractament de l’esmena, per tant...
Sr. Alcalde:
És el que estem fent.
Sra. Secretària:
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Per això, per això, que poden també poden intervenir la resta de grups municipals.
Sr. Alcalde:
Poden intervenir en el debat de l’esmena la resta de grups que no han estat ponents en
l’esmena?
Sra. Secretària:
Perdó, és que perdo la...perdó, no ho he sentit. Poden intervenir el què?
Sr. Alcalde:
Si poden intervenir en el debat de l’acceptació de l’esmena la resta de grups que no són ni
Govern ni ponents de l’esmena?
Sra. Secretària:
Sí, sí, perquè entra dintre del propi tractament de l’esmena.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si no m’equivoco...jo ja no sé en el xat si...la senyora Ana Aroca ha demanat la
paraula. Endavant senyora Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, primer, a mode d’introducció, només dir-li al regidor d’Economia que les esmenes
són un instrument molt legítim que tenim els regidors per poder expressar-nos, especialment, si
ja també ho han expressat per altres vies, que es fan servir esmenes totals i parcials en totes
les administracions públiques on hi ha òrgans de Govern col·legiats —al debat de
Pressupostos de l’Estat s’han presentat més de 3.000 esmenes de tots els grups polítics, igual
passa amb els Pressupostos de la Generalitat— i jo crec que les han enviat amb antelació i, si
us plau, ho torno a dir perquè jo crec que ens afecta a totes, que el Govern no es prengui mai
ni les esmenes ni les mocions ni les propostes ni les...com un atac personal o com una cosa
que va en contra del diàleg, no, no, jo estic convençuda que la finalitat d’aquesta esmena no
era aquesta i que, per tant, que el Govern no se la prengui per mal camí perquè estic segura
que no era la intenció, com altres esmenes que puguin venir en un futur i com tantes altres
mocions, propostes o el que sigui, això no ha de restar ni ha de treure la possibilitat de parlar
per altres vies. I jo també crec que som tots conscients els que estem aquí, que, precisament,
el regidor d’Economia, el senyor Enseñat, és una de les persones més predisposades a
escoltar i a dialogar de les que hi ha en aquesta Sala de Plens i en aquest Govern. Per tant, dit
això i valorant l’esmena, nosaltres estem d’acord amb l’esmena. Tinc entès o potser no ‘he
llegida bé, que el regidor, quan presenta aquesta esmena, no diu un nombre exacte de vehicles
sinó que parla de la flota i fa una proposta d’un import que podria ser per vehicles de 50.000 o
pel doble de vehicles de 25.000 €. També hem comprat vehicles més cars, elèctrics, en
aquesta casa. Si no recordo malament, en l’exercici 2020, no sé si era el 2020 o el 2019, es va
invertir en un vehicle elèctric que va costar molt més de 15.000 €, eh!, pel motiu que
sigui...perquè també els vehicles que podem necessitar com a Ajuntament seran diferents en
funció de la finalitat que tinguin i l’ús que se li hagi de donar. Sobre el finançament, sí que puc
estar més d’acord amb el regidor però crec que no és una part important de l’emena, al final, el
finançament es pot...els que em coneixeu des de fa uns quants anys ja sabeu que el capítol 9 i
el finançament aliè no és la meva manera favorita de finançar inversions, que jo trobava molt a
faltar durant molts anys que es fessin servir recursos propis o recursos d’altres administracions
per a finançar inversions i que, ara, per fi, estem en aquesta senda i jo ho valoro positivament,
però, pel que fa a la despesa, crec que són tres propostes perfectament vàlides i que, per això,
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nosaltres votarem a favor d’aquesta esmena perquè creiem que és una aportació positiva al
pressupost.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, el senyor Gerard...a veure, el senyor Corredera demanava si podi tancar,
evidentment que sí. El senyor Josep Raventós demanava la paraula, per tant, entenc que,
abans de tancar el senyor Gerard Corredera, senyor Josep Raventós, endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies. Celebro poder parlar abans que el Gerard tanqui el punt perquè, si no, ja seria el
“colmo” del surrealisme. Feta la broma, era una broma, alcalde, no s’ho prengui malament, no
em miris així que noto la teva mirada penetrant des de l’altra banda de la pantalla. Era una
broma.
Sr. Alcalde:
Sí, poden intervenir. La mirada, segurament, té a veure amb una confusió que hi ha hagut amb
la secretària tan bon punt érem nosaltres legítims per endreçar el debat que no va en la línia
del que havia estat el consens acordat amb la secretària. Fet això, accepto la responsabilitat
meva a l’hora d’endreçar aquest debat a partir de la Junta de Portaveus i no 10 minuts abans
d’iniciar el debat.
Sr. Raventós:
Entenc que no anava per mi, amb lo qual jo continuo a lo meu. En tot cas, la línia de la meva
intervenció era que nosaltres donarem suport a l’emena. Ja ens va agradar quan vam rebre el
text, ens sembla que és una manera no només legitima sinó necessària d’intentar utilitzar les
eines que tenim els grups de l’Oposició per expressar les nostres opinions, evidentment, el
Govern també té les seves i, legítimament, entenc que votarà en contra de l’esmena, el contrari
seria una sorpresa. Jo no...l’esmena em sembla que és una eina tècnica, probablement, però,
en el fons, és política. Nosaltres, l’emena política que es fa de fons la compartim i, per tant,
com que la compartim, hi votarem a favor. Jo no estic aquí per pensar si un cotxe elèctric val
15.000 o 20.000, entenc que la casa té menys tècnics dels que probablement tots desitjaríem
però, en tot cas, entenc també que els que té tenen la capacitat de posar preus a les coses, no
és la meva feina i entenc que tampoc és la dels regidors ni el Govern ni l’Oposició, en tot cas,
ja es decidirà si l’import és ajustat o no és ajustat. És una eina tècnica però l’esmena és política
i nosaltres l’emena política la compartim i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que seria el torn de tancar el debat sobre l’acceptació o no de l’emena.
Senyor ponent de Molins en Comú, senyor Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies. En primer lloc, agrair als grups que donaran suport a l’esmena, a les seves
paraules, a la seva introducció, evidentment, al recolzament de la mateixa. Una mica en la línia
del que comentaven i el que m’expressava el senyor regidor, nosaltres hem buscat tots els
espais de diàleg i agraïm moltíssim la seva predisposició i li agraïm, inclús, la modificació o les
acceptacions o les reunions que fem, tot el tracte que hem rebut, que no és incorrecte, però
parlem de consensos i no n’hem arribat a cap de consens i, al final, l’eina que tenim i és una
eina que, ja ha expressat la senyora Aroca, escolta, estem legitimats per poder fer-la servir i
expressar allò que creiem que no hem arribat a consens perquè com que no n’hem arribat a
cap de consens, doncs, clar, fem servir una altra eina per intentar que, d’alguna manera, la
resta de forces polítiques donin suport a aquesta demanda que fem. Evidentment, quan es fa
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una dotació d’una partida de 100.000 € no vol dir que s’hagin de comprar dos cotxes elèctrics,
vaja, no tampoc no crec que ningú es pensés que Molins en Comú vol gastar-se 50.000 € per
comprar dos cotxes. En tot cas, si s’han de canviar dos cotxes del 2007 perquè ja tenen més
de 14 anys, potser n’hi ha algun altre del 2008 o del 2009 o del 2010 que ja fa més de 10 anys i
que també s’han de canviar i, per tant, l’únic que es fa és dir “escolti, en comptes de 30.000 €
que és una partida que considerem molt justa, doncs, poseu-hi més per intentar millorar el parc
de vehicles”. En relació a la Riera de Vallvidrera [Inintel·ligible, 01:03:45] obra de Les
Llicorelles, creiem que era necessari posar una partida per arranjar-ho. I, amb el PLACC, sí que
és cert que és evident que alguna cosa han fet, però nosaltres considerem que anem
retrassats, que s’havia de dotar una mica més, que s’havia d’haver fet més accions al 2020 i
que, per arribar a aquests dos milions i mig d’euros que es van comprometre, ens vam
comprometre tots els que vam votar a favor d’aquest pla, recordem, vam votar-ho tots, doncs,
clar, si aquests anys no arribem ni a una quarta part d’allò que ens hem de gastar, o ho gastem
tot al final de pressa i corrents o no hi arribarem. El que dèiem és “intentem dotar-la més
econòmicament i comprometem-nos a executar més accions que, a més a més, les accions
que s’executin avui el que fan és beneficiar la vila i, per tant, molt millor executar-les al primer
període perquè el període d’amortització, el període de recuperació de les coses que s’han
impartit vull seran a més llarg termini que no esperar-se al 2030 o al 2029 a gastar-s’ho tot que
haurem perdut 10 anys de beneficis a la nostra societat. Era en aquest sentit que crèiem que
s’havia de fer aquesta esmena. El tema del finançament, com ja ha parlat la regidora de Molins
Camina Podem, ha fet que es posi a préstec perquè nosaltres...el posar-ho a préstec no vol dir
o no impedeix que després es pugui canviar el finançament en relació al que creguin els tècnics
municipals i en relació al que es disposi en altres partides de fiançament propi. Així que espero
i desitjo que les esmenes es tinguin en consideració i s’aprovin. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, abans de passar a la votació, jo sí que diria que més enllà d’entrar en...i sí que
tinc dret també d’intervenir breument, doncs, jo diria també un apunt a tots els grups.
Segurament, no ens distingeix les propostes i no es distingeixen els objectius de destinació de
la despesa i de la inversió, i això ho veuran al llarg de l’any, ens distingeix la font d’ingressos
per afrontar aquestes despeses. Hores d’ara, en el moment que saben que tenim un superàvit
generós del qual començarem a distribuir aquest superàvit en el propi ple del mes de març, hi
ha una qüestió metodològica que només ens diferencia, que no és tan sols l’objectiu de la
inversió com el finançament d’aquesta inversió. Nosaltres preferim, primer, tirar endavant amb
tot el romanent i, només si cal, al final de l’any, fer-ho amb crèdit. Aquesta és la diferència,
bàsicament, no és que no estiguem d’acord amb la rehabilitació de la Riera de Vallvidrera, cosa
que ja hem declarat a la comissió de seguiment de les obres, no és la mobilitat sostenible, no
és el PLACC, que ja hem assumit que s’enfortirà en els propers mesos. És, senzillament, que
en l’aprovació inicial del pressupost no volem incrementar l’endeutament amb un milió més
d’euros quan, a partir de tres dies, d’aquí a tres dies, podrem començar a decidir sobre 3,6
milions d’euros de superàvit. Aquesta és la clau de volta i, per tant, aquest diàleg que avui
defensaran tots i que nosaltres estem satisfets esperem que sigui fructífer, també, per decidir
els romanents, no per incrementar el deute de l’Ajuntament en un milió més que és l’únic al que
el Govern, ara, s’oposarà. El Govern, ara, rebutjarà aquesta esmena des del punt de vista de
no incrementar el deute de l’Ajuntament hores d’ara en un milió d’euros, no pas en la destinació
del que anirem assumint al llarg dels propers mesos. Per tant, passem a la votació d’aquesta
esmena. Votació. I, per tant, ara sí, donaríem inici a la presentació del pressupost 2021. Per
tant, senyor Jordi Enseñat, endavant.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Abstencions

1
8

10

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar pels membres presents la
inclusió a debat de les esmenes d’aquest punt per 11 vots en contra del PSC (6) i JxM
(4), 1 abstenció de C’s (1) i 8 vots a favor de ERC-AM (3), la CUP (3), Molins Camina Podem (1) i MEC (1).
DICTAMEN
Miguel Zaragoza Alonso, President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, presenta a la
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) la proposta següent:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha format el Pressupost per a l’exercici 2021 que conté la
documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la Legislació vigent.
La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i posteriors del
Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i 47 de la LBRL,
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 inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el Pressupost General de
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2021, la plantilla de personal, la relació de llocs de
treball i els seus annexos, integrat pel pressupost del propi Ajuntament, per les previsions
d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal “Molins
Energia, S.L.” i pel Pressupost Consolidat, de conformitat amb l’article 162 del Text refós de la
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; i per les Bases d’Execució del Pressupost, segons el detall següent:

a) Pressupost de l’Ajuntament:
Estat d'Ingressos

Estat de Despeses

CAPÍTOLS

Crèdit Inicial

CAPÍTOLS

Crèdit Inicial

1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes, preus públics i altr.
4 ingressos
Transferències corrents
5 Ingressos patrimonials
TOTAL
OPERACIONS
CORRENTS
6 Alienació d'inversions reals
7 Transferències de capital
TOTAL
OPERACIONS
DE
CAPITAL
TOTAL
OPERACIONS
NO
FINANCERES

13.214.400,00
950.000,00 €
€
5.060.939,58 €
8.988.441,68 €
344.719,39 €
28.558.500,66
€
0,00 €
1.006.197,75 €
€
1.006.197,75 €

1 Despeses de personal
2 Desp. en béns corrents i
3 serveis
Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència
TOTAL
OPERACIONS
CORRENTS
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
TOTAL OPERACIONS DE
CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO
FINANCERES

12.416.254,55
9.413.156,41 €
€
174.663,12 €
3.847.523,23 €
0,00 €
25.851.597,31
€
3.008.106,57
€
9.092,02 €

8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL
OPERACIONS
FINANCERES

0,00 €
2.011.000,84 €

8 Actius financers
9 Passius financers
TOTAL
OPERACIONS
FINANCERES

0,00 €
2.706.903,35 €

TOTAL
PRESSUPOST
D'INGRESSOS

31.575.699,25
€

TOTAL PRESSUPOST
DESPESES

31.575.699,25
€

29.564.698,41
€

2.011.000,84 €

DE

3.017.198,59 €
29.993.101,44
€

2.706.903,35 €

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal “Molins Energia, S.L.”:
EXERCICI 2021
Estats de previsió de Despeses i Ingressos

DESCRIPCIÓ COMPTE
700 INGRESSOS REFACTURACIÓ DESPESES VEOLIA
701 APORTACIONS AJUNTAMENT
705 INGRESSOS REFACTURACIÓ LLOGUER VEOLIA
Total Ingresos

IMPORT
2.465,64 €
364.374,99 €
27.970,26 €
394.810,89 €
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602 COMPRA MATERIALS DIVERSOS ( PLANTES, CONSUMIBLES)
607 MANTENIMENT PREVENTIU JOCS INFANTILS
640 SOUS I SALARIS
Total Costos Variables
Existències Inicials
Existències Finals
Consum
Marge Brut
621
623
621
625
626
628
629
631
681

10.350,00 €
20.135,50 €
288.034,38 €
318.519,88 €
0,00 €
0,00 €
318.519,88 €
76.291,01 €
29.171,66 €
20.290,86 €
16.666,67 €
1.025,26 €
1.232,81 €
1.046,82 €
21,49 €
773,24 €
4.200,00 €

ARRENDAMENTS I CÀNONS
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS
LLOGUER NAU
PRIMES D’ASSEGURANCES
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES SERVEIS
ALTRES TRIBUTS
AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL
Total despeses fixes

74.428,81 €

% Despeses Fixes

18,85%

Resultat Període Teòric
% Benefici abans d’impostos

1.862,21 €
0,47%

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2021 de
l’Ajuntament de Molins de Rei i de la Societat Mercantil de capital
íntegrament municipal “Molins Energia, S.L.”:
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT EXERCICI 2021
Estat de consolidació dels pressupostos - Classificació econòmica d'ingressos i despeses En
termes SEC
Estat d'Ingressos
CAPÍTOLS
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
Taxes
i
d’altres
3
ingressos
Transferències
4
corrents
5 Ingressos patrimonials
OPERACIONS
CORRENTS

AJUNTAMENT MOLINS
ENERGIA
13.214.400,00 S.L.
€
950.000,00 €
5.060.939,58 €

TRANSFERÈNCIES TOTAL
INTERNES
CONSOLIDAT
13.214.400,00 €
950.000,00 €

30.435,90 €

8.988.441,69 € 364.374,99 €
344.719,39 €
28.558.500,66
394.810,89 €
€

5.091.375,48 €
364.374,99 €

8.988.441,69 €
344.719,39 €

364.374,99 € 28.588.936,56 €
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Alienació d'inversions
reals
Transferències
de
7
capital
OPERACIONS
DE
CAPITAL
OPERACIONS
NO
FINANCERES
6

0,00 €

0,00 €

1.006.197,75 €

1.006.197,75 €

1.006.197,75 €

0,00 €

29.564.698,41
394.810,89 €
€

8 Actius financers
9 Passius financers
OPERACIONS
FINANCERES

0,00 €
2.011.000,84 €

TOTAL PRESSUPOST
D'INGRESSOS

31.575.699,25
394.810,89 €
€

2.011.000,84 €

0,00 €

1.006.197,75 €

364.374,99 € 29.595.134,31 €
0,00 €
2.011.000,84 €

0,00 €

0,00 €

2.011.000,84 €

364.374,99 € 31.606.135,15 €

Estat de Despeses
CAPÍTOLS
1 Despeses de personal
2
3
4

6
7

Desp. en béns corrents
i serveis
Despeses financeres
Transferències
corrents
OPERACIONS
CORRENTS
Inversions reals
Transferències
de
capital
OPERACIONS
DE
CAPITAL
OPERACIONS
NO
FINANCERES

MOLINS
TRANSFERÈNCIES TOTAL
AJUNTAMENT ENERGIA
INTERNES
CONSOLIDAT
S.L.
12.416.254,55
288.034,38 €
12.704.288,93 €
€
9.413.156,41 € 100.714,30 €

9.513.870,71 €

174.663,12 €

174.663,12 €

3.847.523,23 €

364.374,99 €

25.851.597,31
388.748,68 €
€
3.008.106,57 €

364.374,99 € 25.875.971,00 €
3.008.106,57 €

9.092,02 €
3.017.198,59 €

9.092,02 €
0,00 €

28.868.795,90
388.748,68 €
€

8 Actius financers
9 Passius financers
OPERACIONS
FINANCERES

0,00 €
2.706.903,35 €

TOTAL PRESSUPOST
DE DESPESES

31.575.699,25
388.748,68 €
€

2.706.903,35 €

3.483.148,24 €

0,00 €

3.017.198,59 €

364.374,99 € 28.893.169,59 €
0,00 €
2.706.903,35 €

0,00 €

0,00 €

2.706.903,35 €

364.374,99 € 31.600.072,94 €

Segon.- Aprovar explícitament les Bases d’Execució contingudes en el Pressupost esmentat,
les quals tindran la vigència anual del propi pressupost aprovat.
Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies, segons disposa
l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Quart.- Els acords primer i segon es consideren definitius si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor en l’exercici al qual es refereix,
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quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Enseñat:
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Regidor, un moment. Hauria, hauríem d’anar acabant el primer torn.
Sr. Enseñat:
Continua la presentació del punt.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions d’aquest primer torn d’intervencions, recordant a
tots els portaveus que en aquest cas, hi ha un acord de Junta de Portaveus per tal de fer tres
torns d’intervenció en aquest punt. Doncs, si no hi ha cap paraula demanada més,
passaríem...perquè no hi ha cap paraula demanada més, entenc que no...no sé si estan
esperant però passaríem al segon torn d’intervenció, si volen ajuntar-ho o...Senyora marta
Espona, ara sí, endavant.
Sra. Espona:
Ja que ningú no es decidia , no sabia què fer. En tot cas, un cop sentida la presentació del
pressupost, volem oferir-vos, també, la nostra visió. Estem d’acord que la situació especial que
estem vivint, encara de resultes de la Covid, condiciona tant el càlcul dels ingressos com el
repartiment de les despeses. Ara bé, poc més d’1.100.000 euros menys d’ingressos respecte
de l’any passat no és poc, bàsicament, perquè la venda de terreny de l’any passat era un
increment puntual amb el qual no es podia comptar sempre, com nosaltres mateixos ja vam
apuntar l’any passat, i perquè es preveuen menys ingressos provinents d’impostos i taxes.
Tornem, doncs, a un pressupost total només un milió per sobre del de l’any 2019. De resultes
d’això, les previsions de despesa baixen respecte de l’any passat a excepció de la pujada
imperceptible de l’Àrea de Desenvolupament de la Vila i l’Àrea de Serveis a les Persones per
l’augment en els ajuts socials que s’han hagut de preveure. Ens resulta estrany, però, que el
fons de contingència hagi quedat a 0, tot i que l’Ajuntament de Molins de Rei tingui una situació
sanejada i una previsió important de romanents de l’any passat. No sembla una pràctica
adequada. En opinió nostra, es tracta d’un pressupost molt ajustat a pal·liar els efectes de la
Covid però ja vam expressar al regidor de Finances que no estàvem d’acord amb el fet que
sobretot siguin les partides relacionades amb Cultura les que patissin més disminució en la
previsió de reducció de la previsió de la despesa, malgrat que es prevegi de cobrir-les amb
romanents així quan es tingui clar que es fan les activitats, com ara ell mateix ens ha exposat.
Creiem que, tal i com els vam exposar, mantenir un mínim en cadascuna de les partides
corresponents a activitats, sobretot pròpies del calendari anual, també posaria en relleu la
importància de la cultura en tots els aspectes. Per altra banda, creiem que cal ressaltar en
positiu novetats d’aquest pressupost. Un dels temes que a Esquerra Republicana ens ha
preocupat sempre ha estat l’habitatge. En el ple del mes de novembre de l’any passat va
quedar sobre la taula, amb el compromís de l’equip de Govern de continuar-ne parlant més
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endavant, una moció nostra en la qual proposàvem accions per a desencallar la situació de
l’habitatge a Molins de Rei, entre d’altres, actuar sobre el cens d’habitatges buits i dotar
l’Oficina Municipal de l’Habitatge amb prou recursos per tirar endavant actuacions d’acord amb
un Pla Local d’habitatge. Doncs, bé, celebrem que l’equip de Govern estigués atent a aquestes
propostes i hagi creat la partida d’inspecció d’habitatges buits amb 18.000 euros per dinamitzar
aquest sector del parc d’habitatges de Molins de rei. Així mateix, esperem que els 12.000 € que
hi torna a haver per un Pla Local de l’Habitatge que ja hi eren l’any passat es materialitzin quest
any en actuacions concretes. Dubtem, però, que els 40.000 € previstos d’ajuts per la
rehabilitació d’habitatges siguin suficients si tenim en compte que l’any passat no es va poder
donar sortida a totes les demandes que hi va haver. Continuant en Habitatge però ara des d’un
punt de vista social, celebrem que, atesa la situació actual, es prevegi un augment de 9.000 €
en cessió d’habitatge social i s’hagi creat la partida d’ajuts per habitatge d’emergència social
amb 25.000 € més. Podríem discutir si aquestes quantitats són correctes però entenem que
l’existència de romanents permetrà ampliar aquestes partides si la demanda ho requereix, tal i
com ara també el regidor Enseñat ens ho deia. En la mateixa línia de resposta a les necessitats
socials, trobem coherent que hagin augmentat en 56.000 € els ajuts en assistència social fins a
arribar a un total de 175.000 però no entenem que només hi hagi un manteniment en el servei
de teleassistència i una petita disminució en el servei d’assistència domiciliària. Pel que fa a les
persones discapacitades, celebrem que hi hagi un petit augment perquè puguin practicar
esport, però novament veiem com la partida d’activitats per la Regidoria de Discapacitat baixa i
es queda en la meitat del pressupost previst per l’any passat, és a dir, amb només 2.500 €.
Probablement, serà un any en què no es podran fer activitats col·lectives d’àmbit local però sí
que es podria aprofitar per adequar el que calgui a les seves necessitats i avançar en la
visibilització, integració i participació d’aquest col·lectiu. Aquesta és una altra de les demandes
que hem fet arribar a l’equip de Govern. Canviant d’àmbit, considerem positiu que el Consell
d’adolescents vegi augmentat el seu pressupost, tot i que no sabem si aquesta és la causa per
la qual disminueix l’import pel Pla Local d’Infància i Adolescència. També es redueixen a la
meitat les aportacions als convenis amb les entitats infantils i es queden a zero les activitats
anomenades per a la petita infància. Aquest 2021 tornarà a ser un any per a reinventar-nos
amb iniciatives noves, per això baixar per sistema tot el que té relació amb possibles activitats
no ens sembla adequat. Entenem que es baixin els imports destinats a les activitats d’estiu o a
la mateixa ludoteca d’estiu però, si la situació canvia, iniciatives com el Parc Nadal o el Centre
Cívic de l’Àngel que ara no tenen consignació s’hauran d’omplir. Els joves gaudeixen de la
previsió d’un pla d’ocupació per ells amb 20.000 €. Certament cal donar-los suport en la seva
emancipació progressiva en uns moments com aquests, per això nosaltres hem continuat
insistint també que es recuperessin els 17.000 € que tenien l’any 2019 per les activitats del Pla
director de cada any i que s’iniciés un estudi i un procés de consulta sobre un casal de joves.
Ells també necessiten els seus espais, no és coherent criticar com viuen el seu temps de lleure
i oci sense proporcionar-los un espai com també tenen altres col·lectius de la vila. I, pel que fa
a la seva formació, estem d’acord també que s’incrementi l’aportació per la formació dual i les
pràctiques que això suposa. Ens estranya, però, que això disminueixi en un 80% l’aportació pel
Pla de Transició al Treball i que no hi hagi ajuts per estudis postobligatoris. Pel que fa a les
entitats de tota mena, mantenir-los les aportacions en forma de convenis garanteix la seva
supervivència en una època en què no poden seguir el funcionament normal i, per tant, es
poden quedar també sense els ingressos habituals, sobretot, si fan una adequació de quotes al
conjunt de socis, tal i com han fet algunes. Els pagaments propis els tenen igualment, per tant,
criem que és positiu que es mantingui l’aportació municipal. Considerem positiu, també, que
s’hagi creat una partida de 20.000 € per a programació cultural i 4.000 més per a la promoció
del llibre. Creiem que també és responsabilitat de l’Ajuntament fomentar actes culturals de tota
mena i no basar-se únicament en l’aportació de les entitats, però, tal com dèiem a l’inici de la
intervenció, no estem d’acord que es quedin a zero activitats com el Premi Margarida Xirgu, les
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festes populars o d’altres de diverses per la gent gran o d’àmbits d’esports. També van a la
baixa les activitats de sensibilització relacionades amb la solidaritat i cooperació, les de
prevenció de drogodependències o es queden a zero els camins segurs i les biblioteques de
barri. Són accions relacionades directament amb la formació o la implicació de les persones en
l’entorn i, per tant, necessàries perquè continuïn. En canvi, la Fira de la Candelera i el Pla de
Comunicació de Promoció de la Vila només presenten unes petites disminucions en el
pressupost, són prioritats diferents. Pel que fa referència al Medi Ambient, l’aspecte més
important que ja s’ha comentat és la partida d’inversions de 322.000 € pel Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic més una altra relacionada amb la mobilitat sostenible i un petit
increment perquè es preveu fomentar la compra de bicicletes. Des del 2019, quan es va
aprovar el PLACC, ja s’haurien d’haver fet 23 de les actuacions que es preveien de fer. Per
aquest 2021 hi ha 20 actuacions més a fer. Dubtem si aquesta quantitat serà realment suficient
per fer-les realitat. En el sector més econòmic i laboral, creiem que és positiu que augmentin
les subvencions a autònoms per implantar noves tecnologies però es redueixen les ajudes a
persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, les subvencions a empreses i
l’assessorament laboral. En un 2021 que es preveu tan dolent o pitjor que el 2020, caldrà
reomplir aquestes partides amb el romanent de l’any passat, tal i com també és probable que
calgui fer amb els actes i campanyes de la promoció del comerç que han baixat en 23.000 €.
Finalment, considerem positiu que consti la partida per la revisió de la valoració dels llocs de
treball municipals, una actuació que hem demanat reiteradament que es faci per a desencallar
la situació precària del personal municipal i regularitzar aquelles places que es van crear
temporalment però que encara hi són. Esperem, però, que aquest any es tiri endavant la revisió
perquè l’any passat la partida ja hi era però l’actuació no es va fer. En definitiva, som
conscients que la Covid ha generat quantitat d’accions complementàries de neteja, de material
divers i de suport a situacions personals i econòmiques que condicionen la previsió de
despeses en un pressupost que pateix una disminució ens els ingressos com a punt de partida
però no estem d’acord, tal i com hem anat explicant, que les partides més relacionades amb les
persones i la generació d’activitats siguin les que hagin patit les retallades més importants. Un
romanent de 3,6 milions d’euros haurà de permetre dotar de pressupost aquestes partides
perquè potser no es faran tantes activitats o de la mateixa manera de sempre però no podem
deixar de fer allò que ja forma part de la vida social i cultural de Molins de Rei. Tenim el
compromís de l’equip de Govern de dotar de romanent totes aquestes partides que hem
destacat com a més perjudicades. Hi comptem. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara ha demanat la paraula el senyor Josep Raventós en representació de
la CUP. Endavant, Josep.
Sr. Raventós:
Bona tarda. Gràcies. Jo, abans d’entrar en el fons de la qüestió sobre la proposta de
pressupostos i sobre el sentit del nostre vot, si se’m permet, volia posar sobre la taula dues
qüestions formals. La primera és que nosaltres, com sempre, farem una intervenció coral i ens
la repartirem i així anirem donant una mica de joc a tot plegat. I, la segona, que és una cosa
que he anat pensant aquests dies i, de fet, no he discutit ni amb els meus companys de grup
municipal, amb lo qual aprofito per demanar-los disculpes d’entrada, és que jo proposaria que
féssim un pacte pel qual el pressupost es presenti sempre en un ple extraordinari perquè avui,
entre una cosa i una altra, aquest ple s’allargarà més de cinc hores tranquil·lament, més de sis
hores, fins i tot, i no ho dic només per nosaltres i per les nostres neurones i per les nostres
famílies, que també, sinó sobretot perquè crec que no hem de perdre mai de vista que una de
les funcions principals del ple hauria de ser la de permetre l’acostament dels nostres veïns i
veïnes a qüestions que el seu ajuntament dirimeix i el pressupost és una qüestió, des del meu
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punt de vista, cabdal i no podem pretendre que una discussió d’un pressupost que
tranquil·lament ens portarà dues hores i mitja o tres hores, més després les dues declaracions
institucionals, més els punts que hi ha a dictaminar, més les quatre o cinc mocions, la gent ens
segueixi i s’acosti a un espai que és molt poc atractiu. Jo, amb tot el respecte perquè també he
estat a la banda on està el Govern ara i sé que aquestes coses costen, però seria molt partidari
que féssim un pacte, que no cal escriure ni cal signar, evidentment, però per fer un esforç
perquè, sempre que sigui possible, el pressupost vagi en un ple extraordinari i que puguem
tenir els tempos per fer tot en el que toca.
Sr. Alcalde:
Si em permets, Josep, com que hem fet una excepció, jo, en concepte de moderador de la
Junta de Portaveus, accepto el repte que vostè proposa. Crec que també fora bo que, de la
mateixa manera que vostè demana això, fóssim capaços de fer un ple tots els grups municipals
a l’hora d’admetre mocions que només anessin en la línia de la competència municipal. Jo crec
que, si anéssim en aquesta línia, aconseguiríem aquest objectiu que vostè avui proposa i és
centrar l’atenció, evidentment, dels molinencs i molinenques en el que és la nostra
competència. Ho deixo com a tall de reflexió, igual que ha fet vostè, a partir d’aquí, endavant.
Sr. Raventós:
Proposem l’espai, jo proposava una part del pacte, evidentment, vostès tenen el seu dret de
proposar ampliar-lo cap a una altra banda, en tot cas, ja buscarem l’espai que toqui per fer-ho.
Centrant-me ja en el tema dels pressupostos, faig un espòiler que crec que no és un espòiler i
és que nosaltres no votarem a favor de la seva proposta de pressupostos perquè ningú no ens
ho ha demanat. Això és una frase que, com a regidor de Govern, vaig sentir dos anys que
deien els regidors del PSC quan eren a l’Oposició i entenc que, si era legítim que ells
utilitzessin aquest argument llavors, també deu ser legítim per nosaltres. Insisteixo, ningú ens
ha demanat el nostre vot favorable a aquesta proposta de pressupostos i no només no hi
votarem a favor sinó que, a més, hi votarem en contra per aspectes formals i per aspectes de
fons. Un primer aspecte formal, ja vam fer una intervenció en el ple de l’any passat en la
mateixa línia, i és que el Govern no ha pretès discutir amb l’Oposició un pressupost tancat i, és
clar, una cosa que ja està tancada no es pot discutir i ens sorprèn. Ens sorprèn però és
perfectament legítim, és el Govern qui té el dret i el deure de fer un pressupost per a
desenvolupar l’acció de Govern i és legítim que vulgui escoltar-se només a sí mateix i comptar
només amb la seva pròpia opinió. Però, és clar, això, és evident, té una derivada, que força a
l’Oposició a votar-hi en contra i no deixa de sorprendre’m que, en realitat, no se’ns deixi cap
altra opció. Ja sé que tenen els vots i fa anys que sé que 11 fan més que 10 perquè, de fet, si
no tinguessin la majoria, evidentment, no es plantejarien les coses com les plantegen però,
sincerament i amb tot el respecte i des del reconeixement legítim de que el que estan fent és
perfectament legítim, crec que formalment i que políticament s’equivoquen amb aquesta
actitud. Esmentaré alguns dels aspectes de fons pels quals votarem en contra i, després,
cediré la paraula perquè l’Estefania i el Marc desenvolupin algunes coses més. En primer lloc,
vull parlar del personal. Avui hem rebut un mail d’un dels sindicats de la casa indicant que el
total de places no cobertes en total supera el 30%. És evident, dic una cosa que tothom sap
però no per això s’ha de deixar de dir, qui cregui que pot desenvolupar una acció de Govern
digna sense múscul intern s’equivoca; i sabem que el Govern municipal ho sap i ho pateix
inclús, si se’m permet, més que l’Oposició. Celebrem que hi hagi una partida per tal de fer un
encàrrec per fer una nova relació de llocs de treball però ens sembla que l’import es queda curt.
Nosaltres, ja ho saben, no hem sigut mai partidaris de les externalitzacions però, ara com ara,
creiem que aquest ajuntament està en un bucle, com que no té recursos no és capaç de buscar
els recursos que necessita per a treballar com toca. I, per tant, per trencar el bucle, de vegades
ens hem de moure tots plegats i, en aquest cas, creiem que és necessari buscar una ajuda
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externa. Esperem no equivocar-nos i que l’encàrrec sigui suficient però nosaltres, d’entrada i
com a punt de partida, la partida pressupostada per fer aquesta relació de llocs de treball ens
sembla que no és suficient. I una de les derivades de tot això és, precisament, el Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic. Nosaltres, l’any 2020, els vam fer una pregunta formal per escrit
via instància sobre el PAES. El 2020 va caducar el document, el PAES, que tenia una vigència
de 2010 al 2020, i els vam fer dues preguntes. La primera era si tenien intenció d’aprovar un
nou PAES i, la segona, què farien amb les inversions no executades d’aquest PAES perquè
totes les inversions recollides en el PAES en aquell moment no s’havien executat. La seva
resposta va ser que no tenien previst fer un PAES 2.0 i que les inversions no executades del
PAES 1.0 anirien a sumar-se a les executades al PLACC. Per tant, la dotació pressupostària
del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic no nomes hauria d’incloure, segons la seva pròpia
lògica, les inversions previstes en aquest document, sinó que, a més, hauria d’incorporar les
inversions no executades del PAES i això no va succeir l’any passat i no està succeint aquest
any. L’any 2020, els vam comprar, en certa manera, que no portessin el total d’inversions
perquè enteníem que els recursos interns de la casa no permetrien executar totes les
inversions que tocaven i que, en tot cas, entenent que tothom havia aprovat el PLACC, ja
estava d’acord. El que ja és més difícil d’entendre és que, al cap d’un any, estiguem igual i està
clar, si no s’incorporen tècnics a l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, en general, i a la regidoria de
medi Ambient, en particular, d’aquí un any tornarem a estar en la mateixa situació i amb el
mateix argument. Per tant, si us plau, facin una relació de llocs de treball, presentin una oferta
d’ocupació pública i executin les inversions previstes en el PLACC perquè ens hi va el futur. I
aquí acabo i cedeixo la paraula a l’Estefania.
Sra. Castillo:
Gràcies. Una mica en la línia que ha dit el Josep, en Marc i jo ens vam reunir amb el Govern fa
un parell de setmanes i els vam enviar un document amb propostes de les quals sí que n’hi ha
hagut algunes que han sigut acceptades, però la meva sorpresa és que no hi ha hagut cap
proposta acceptada de l’Àrea de Serveis a les Persones. Escoltant el regidor Enseñat, sé que
ha dit que des del Govern no tenen cap inconvenient a fer partides del romanent a Serveis
Socials i a Cultura i així, però nosaltres seguirem insistint a fer les nostres propostes que,
sobretot, en temes de feminisme, educació i tal. També, un dels eixos fonamentals del que
parlava el regidor Enseñat era el de l’empresa municipal de la qual ell ha explicat que hi ha dos
serveis que estan a punt...el de Jardins...el de Jardineria i Parcs infantils i que hi ha un altre
encàrrec a la vista que és d’habitatge municipal quan nosaltres vam posar sobre la taula la
possibilitat de municipalitzar les escoles bressol, en aquest cas, és El Molí perquè porta un
contracte...bueno, està subrogat, vull dir...perdó, té...El Molí. Llavors, la meva sorpresa és quan
vam dir això que la resposta del regidor va ser “que funciona malament?” i, clar, llavors,
nosaltres no volem que els serveis...volem que els serveis siguin municipals de gestió directa
però no per si funcionen bé o malament sinó perquè volem evitar una doble escala salarial
entre les treballadores i perquè les seves condicions laborals siguin les mateixes. És una de les
coses que portem reivindicant des de fa molt de temps i ho seguirem reivindicant on faci falta i
en els espais on faci falta. I, per últim, deixeu-me dir que una de les propostes, també, que
fèiem en aquest document era el tema de fer un estudi sobre segregació escolar i el fet d’obrir
una Oficina Municipal d’Escolarització, la qual cosa ens vam assabentar ahir que això ja s’està
produint, no per partides de l’Ajuntament sinó per partides de la Diputació, però encara que
sigui un 25%, en aquest cas, l’Oficina Municipal d’Escolarització sí que l’Ajuntament hi posarà
pressupost, però és una gran notícia i a poc a poc anem avançant fins a aquella moció o
aquella declaració constitucional que hem aprovat tots el juliol del 2020 i que encara queda
camí per fer. I cedeixo la paraula al Marc. Gràcies.
Sr. Vives:
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Hola, què tal? Jo seré rapidet que ja sé que ens queda poc temps. Simplement, complementant
el que deia l’Estefania, la resposta del regidor va ser que s’estudiaran propostes i tenim cert
marge amb els àmbits del PLACC, Habitatge i Mobilitat, esperem que aquests titulars
desenvolupin propostes concretes que fèiem i a veure si coincidim amb allò que consideràvem
més interessant. Jo simplement volia comentar que una de les nostres propostes fortes i les
línies que portàvem quan fèiem aquesta proposta [Inintel·ligible, 01:48:50] pressupost anaven
en el capítol 1, el capítol 1 de personal. Com ha explicat el Josep abans i també ha introduït,
creiem que és una part clau, evidentment, dotar del múscul necessari i nosaltres creiem que
una manera de dotar de múscul necessari, més enllà de les propostes que ja comentava el
Josep, també és canviar la balança, certament, i aquells diners que gastem actualment en
personal assessor i diners que gastem en sou polític, fer una rebaixa d’aquestes dues partides
per revertir-ho en personal tècnic i aquí posaré números. Són 116.500 € en personal assessor
aquest 2021 que ens gastarem i proposàvem, nosaltres, la rebaixa del 20% del sou polític de
membres del Govern i membres de l’Oposició, així com la dotació dels grups municipals.
D’aquesta manera, estalviaríem fins a 390.000 €. estem parlant de més de mig milió d’euros
que podríem revertir cap a múscul de l’Ajuntament ja aquest 2021 però esperem també en el
2022 i en el futur i que segur que ajudaria a aplicar mesures polítiques que demanem, socials,
d’habitatge i de medi ambient. jo crec que això, aquesta demanda que fem i que no ha sigut
acceptada, crec que serà difícil d’entendre per la ciutadania que assessors i polítics no ens
rebaixem el sou a favor de múscul que permetria dur a terme polítiques necessàries per
l’Ajuntament. I, per acabar, seguint el tema de la despesa, volia comentar també despesa
d’altres inversions que potser es podrien evitar aquest any. Parlem de...i aquí ho lligo també
amb el tema de l’adquisició de vehicles, caldrà veure, comprovar com són aquests vehicles
però creiem que potser no era una prioritat aquest any i, d’aquesta manera, tant aquest tema
com d’altres no prioritaris podrien revertir en dotar més pressupost les inversions del PLACC i
no generar més despesa en les inversions provinents de deute extern. Fins aquí la meva
intervenció, ja comentaré alguna cosa més tard, per si de cas.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula el senyor Gerard Corredera de Molins en Comú.
Endavant.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies. A veure, en primer lloc, ja ho he fet abans, agrair al regidor d’Economia i
Finances les [Inintel·ligible, 01:51:27] els comentaris i les reunions que hem mantingut,
sobretot, també, als tècnics municipals per la feina feta per ensenyar-nos les dades, jo
destacaria que està bé que tinguem tant detall de les coses i que se’ns facin, que se’ns presenti
això amb suficient antelació com per poder-les preparar i, per tant, m’agradaria agrair la feina
dels tècnics. Evidentment, també m’afegeixo una mica als argumentaris que comentava el
Josep sobre la necessitat d’incorporar professionals a la casa per poder desenvolupar tot allò
que, després, es plasma en un pressupost i que, al final, ens alegrem molt o parlem molt dels
romanents però els romanents no deixen de ser una no execució del pressupost de l’any
anterior i, per tant, ara aprovem un pressupost i diem “el que no entri aquí entrarà en el
romanent”, Bueno, és que el romanents és una cosa que no hem fet. I, llavors, també hauríem
de tenir clar que el que s’ha de debatre és el pressupost de l’execució de l’any i no esperar a
veure què passarà amb les nostres propostes o les propostes que fa el grup de l’Oposició o les
pròpies propostes de l’equip de Govern amb els romanents d’aquí un mes o dos o tres o
quatre, cada vegada que modifiquem el pressupost. Per tant, jo crec que fer un debat on
sempre se’ns digui “això ja ho dotarem amb el romanent, això ja ho veurem en el següent”,
doncs, distorsiona una mica i dificulta, sobretot, l’acció de l’Oposició perquè, al final, sempre
estem amb aquesta sensació de “ja veurem, quan incorporem el romanent, en què queden les
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nostres propostes i en què queden aquelles partides que ara mateix l’equip de Govern ha
deixat a zero o ha deixat amb una dotació inferior de la que nosaltres posaríem”. I, a veure, a
mi no m’agradaria fer-ho molt extens perquè jo crec que hem parlat molt tots, però, al final, a
mi, hi ha partides o, a nosaltres, hi ha partides que nosaltres haguéssim dotat d’una altra
manera o haguéssim posat més dotacions econòmiques, com per exemple el tema d’habitatge
social. És veritat que han fet un increment d’un 22% però hem passat de 40.000 a 49.000 € en
un moment on realment, a més a més ho exposava, em sembla, l’equip de Govern, on les
demandes d’ajudes socials s’han doblat o triplicat respecte de l’any anterior. Per tant, si l’any
passat en teníem 40.000, igual aquest any hagués hagut de ser de 80.000 o de 100.000.
Després, hi ha partides que ens estranya, com el tema de la conservació, consums i
manteniment de l’aiguamoll que es queda a zero, per tant, no entenem que, independentment
que s’hagi de fer un conveni amb l’Àrea Metropolitana o amb l’organisme que toqui per a fer la
reforma o la remodelació dels aiguamolls, no es destini cap partida. Després, hi ha reduccions
de partides com manteniment de senyalització, com altres que entenc que és un joc
pressupostari per a quadrar ingressos i despeses però, com esmentava la regidora, la Marta, al
final, també denota la política que es prioritza. No ho han fet pas amb la dotació de la Fira i és
evident que la Fira, aquest any, la despesa no serà la que consta aquí. Redueixen altres
partides com els jocs infantils, com el manteniment de jocs infantils. Redueixen altres partides
com el subministrament elèctric del Casal Primer de Maig o, per exemple, un increment del
subministrament [Inintel·ligible, 01:55:20] que tampoc acabem d’entendre. Bé, una mica, anava
en aquesta línia que, al final, els debats es fan per poder establir les polítiques i sempre ens
acaben dient que això ja ho cobrirem amb romanents i no creiem que sigui la manera. Després,
una altra qüestió és que, nosaltres, de les...ja ho hem fet al primer punt, a les esmenes, doncs,
que de totes les propostes que vam presentar no se n’ha acceptat cap i, al final, amb moltes
argumentacions de diferents naturaleses. Per un costat, argumentacions legislatives, altres que
estan en estudi, altres que estan contemplades en altres partides o que no procedeixen,
d’altres inclús se’ns demana que concretem més...vostès tenen un pressupost d’inversions amb
partides genèriques de 100.000 € en no sé què i, en canvi, ens demanen a l’Oposició que
concretem més aquelles partides que nosaltres creiem necessàries. Una mica, en aquest
sentit...nosaltres vam fer propostes, vam intentar augmentar partides en acció social, en ajuts a
empreses més perjudicades, en infància vulnerable, joves, diversitat funcional, activitat
educativa i cultural i en activitats esportives i en el comerç. Demanàvem, també, en la línia dels
RH, tenir uns plans d’ocupació propis i immediats, més enllà dels que estan signats per l’AMB.
També demanàvem unes partides per formació del personal actual interí, que puguin preparar
els processos d’estabilització de les places o les oposicions. Creiem que tenim personal a la
casa prou capacitat, amb prou coneixement com per, després, no formar-los adequadament
perquè puguin entrar en un procés de funcionarització. També demanàvem, una mica en la
línia del que comentava en Josep, els estudis i treballs tècnics per encarregar un pla d’energia
sostenible i del clima, del PAES, una reducció de les emissions energètiques amb l’objectiu
d’un 55% de reducció fins el 2030. Ens van dir que ho havíem de concretar i que ho parléssim
amb el regidor de Canvi Climàtic. Dèiem nosaltres “poseu una partida i, en tot cas, ja les
parlarem”. I, després, en partides d’eficiència energètica també ens deien que estava dintre de
la partida del PLACC i, com que no tenim el detall, tampoc sabíem si hi estava o no hi estava.
Després, demanàvem, també —a part de la relació, la valoració de llocs de treball prevista que
sí que han fet una partida, també considerem que està poc dotada— també demanàvem un
estudi tècnic sobre la bretxa salarial, el pla d’igualtat intern municipal i la creació de la comissió
d’Igualtat amb un registre de salaris en clau de gènere i actualització del diagnòstic del Pla
d’Igualtat. Després, demanàvem, una mica, en el capítol 4 d’ajuts de famílies, per a compensar
la poca tarifació social en serveis municipals d’educació i...la tarifació social és veritat que ens
comentaven que això hauria d’anar a Ordenances Fiscals i entenem que aquesta no tocava o
no la vam saber explicar suficientment bé perquè entenguéssiu cap a on volíem anar. També
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els dèiem que la partida del fons de contingència l’havien deixat a zero. També és veritat que
ens deien que, com que hi ha un context de supressió regles fiscals, doncs, això es podia fer
amb romanent, sense limitacions i, per tant, les finalitats del fons de contingència es podrien
resoldre. No hagués estat de més que l’haguessin votat encara que sigui amb una dotació i,
després, si cal, amb el romanent, se li posen. Després, també els demanàvem un pla
d’inversions plurianual, nosaltres n’hem presentat algun, els hem explicat el que creiem que
s’ha de fer, i, a final, les partides d’inversions també les han deixat com les tenien fins ara. I,
després, nosaltres, en partides d’inversions, creiem que també les estan dotant molt...o la
majoria estan destinades a la rehabilitació del Pla del Requesens, del Palau de Requesens, i
potser, a més a més, en aquest context...a més a més, inclús, parlant de la moció anterior, que
hi ha entitats que han de fer la seva activitat habitual a l’espai, a l’aire lliure, potser també calia
haver destinat una partida d’inversions en pistes poliesportives que estan a l’exterior i, d’alguna
manera, plantejar, també, ho comentava en un ple anterior que jo els vaig recordar algunes
inversions que vosaltres havíeu, vostès havien posat en els seus programes electorals, de
realment, potser, avançar algunes inversions que eren necessàries per poder afrontar aquesta
activitat a l’aire lliure i, el dia que plou o el dia que no fa bon temps, les persones que utilitzen
ara mateix els pavellons, les pistes esportives de les escoles, tinguessin pistes més obertes o
més protegides de les inclemències meteorològiques. I, finalment, el tema del PLACC que ja
hem comentat. Nosaltres creiem que hem de fer una aposta molt més gran en relació a aquest
sentit i que, evidentment, creiem que està dotada o poc dotada i, per tant, que cal augmentar
en aquest sentit. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria la intervenció, el torn de la senyora Laia Cassauba en representació
de Ciutadans. Endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Antes que nada, darle las gracias al regidor Jordi Enseñat porque creo que, al menos
con nosotros, el trato ha sido excelente, ha estado atento a hablar con nosotros y a
comentarnos y a escucharnos. Fallo nuestro, también, pedirle perdón ya que le dijimos que sí
que haríamos…queríamos hacer ciertas modificaciones que por falta de tiempo no hicimos
pero que nos dejó tranquilos cuando nos dijo que podríamos hablarlo más adelante con el tema
del remanente, o sea que, por todo esto, gracias a él y a todo el equipo que ha trabajado detrás
de los presupuestos. Por otra parte, nos gustaría sumarnos un poco al discurso que ha tenido
la regidora Marta Espona ya que estamos bastante de acuerdo en gran parte de su discurso.
Ante todo, primero, hablar de aquellas cosas que…por las que damos las gracias, que estamos
contentos que hayan pasado, como el Plan de Ocupación para los jóvenes que creemos que
es muy importante, que funciona en otros ayuntamientos y que creemos que es una gran
oportunidad para Molins de Rei y para los jóvenes que viven en nuestro municipio. Dentro
también, esto también lo ha dicho Marta antes, que se baje la partida para los discapacitados,
creemos que sí que es verdad que, como ha dicho ella, aunque ya no se vayan a hacer tantas
actividades y quizás el presupuesto no tenga que ser tan elevado, al final, Molins de Rei
tampoco es plano y creo que sí se pueden hacer muchas reformas y llevar a cabo muchas
medidas para que, al final, nuestro municipio sea de punta a punta apto para personas
discapacitadas, y quizás este dinero que se quita de actividades podría invertirse en otras
propuestas. Que se baje el presupuesto en el deporte, —entendemos que por la situación de
Covid también puede ser normal y que con el remanente, también, se pueda añadir con el
tiempo o dentro de los próximos meses— aunque también nos preocupa, esperemos que esto,
al final, sí que se pueda llegar a hacer porque el deporte, al final, es una vía de escape para
muchas personas de todas las edades que moralmente ayuda mucho al día a día, ya sea de
los molinencs como de cualquier otro lugar, entonces, por ello, esperamos que el discurso del
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Gobierno se mantenga. Celebramos que haya presupuesto para subvención de bicicletas
eléctricas porque creemos que esto nos va a llevar a mejorar el medio ambiente. Que haya un
pequeño aumento en el apoyo al feminismo y al colectivo LGTBI, lo cual celebramos porque se
sigue manteniendo y hay un pequeño aumento porque creemos que son luchas que aún están
muy vivas y muy activas y que hay que seguir teniendo. Y, en fin, tampoco nos queríamos
alargar mucho más porque, Marta, es verdad que ha dicho gran parte de lo que queríamos
decir y tampoco vamos a estar tres horas debatiendo sobre lo mismo. Simplemente, esperar
que el discurso del Gobierno que de primeras parece muy bonito, al final, sea real y que todo lo
que, las partidas que se quieren seguir complementando con remanente y todo lo que se está
por ver y etcétera se lleve a cabo; que el trato siga siendo el mismo, que nosotros, por lo
menos, nada que decir, pero que al oír que algunos compañeros han hecho propuestas y que
no se han ido aceptando, espero que esto pueda cambiar dentro de los próximos meses y que
entre todos podamos hacer que los presupuestos mejoren y que se acaben complementado
partidas que han quedado un poco vacías. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Laia. Ara seria el torn de la senyora Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo tampoc voldrà estendre’m molt perquè ja s’ha dit molt i s’han dit moltes coses i
perquè estic d’acord amb el regidor Raventós i espero que el debat de pressupostos no
estiguem aquí quatre hores perquè jo crec que seria batre un rècord absolut. Començaré
donant les gràcies a tot l’equip econòmic. És un any molt difícil per pressupostar, és un any
molt difícil per pressupostar, no només políticament sinó també tècnicament i, quan el
pressupost et coincideix amb la liquidació del pressupost anterior, tot plegat és més difícil
encara, requereix moltíssima feina i crec que hi ha companys que ja han descrit exactament la
situació de la nostra plantilla, el patiment que té, la sobrecàrrega de feina, que, a més, en el cas
de la plantilla econòmica, bueno, en realitat, fer un nou pressupost afecta, pràcticament, a totes
les àrees de l’ajuntament perquè tothom participa dient les seves necessitats, participa dient on
ha de gastar, quins compromisos de despesa té per anys vinents i, per tant, és un esforç de
tota la plantilla però més explícitament i d’una manera més important, si cap, de tot l’equip
econòmic i des d’aquí donar les gràcies per la feina feta que sempre és una feina tècnicament
excel·lent i, a més, aquest any, amb la complicació extra que fa haver de pressupostar, pensar,
els ingressos, tot és molt boig, és molt complicat de pressupostar, ja no només de la despesa
que és del que solem parlar quan aprovem un pressupost, però per la part dels ingressos
també és molt complicat, és molt complicat i valorar-ho i felicitar-los i donar-los les gràcies.
Després, també, dedicar unes paraules al Govern perquè, ja ho he dit al principi, no només
tècnicament, també políticament és complicat pressupostar aquest exercici, és molt complicat i
jo sé, entenc que és una proposta que han pensat i repensat molt i, per tant, jo crec que això
s’ha de valorar. Ens podrà agradar més o menys però és una proposta pensada i repensada i
és la proposta que fa el Govern legítim per fer-la i, per tant, agrair-ho. I agrair, també, l’oferta de
diàleg que des del primer moment han mostrat. Sí que és cert, i ho he de dir, que veient el
resultat del diàleg igual...una mica donant-li la raó al senyor Raventós amb el tema de que la
proposta de pressupost que presenten és un pressupost tancat, doncs, és una realitat i no es
pot negar. El romanent es farà servir i esperem que sigui així i el que es voti avui aquí al plenari
no ha de per què influir el que es votarà en les propostes d’incorporació del romanent perquè,
al final, és com aprovar altres pressupostos nous. I si les propostes que vostès incorporen a les
modificacions de pressupost finançades amb romanent de tresoreria agraden més se’ls donarà
suport, com hem fet en altres ocasions i no se’ns han caigut mai els anells per votar a favor de
modificacions pressupostàries presentades pel Govern. No ho farem avui. No votarem a favor
d’aquest pressupost perquè no és un pressupost que sentim nostre. És un pressupost vostre,
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és la vostra eina política, és la manera en què el Govern desenvolupa el seu programa i és la
manera en què el Govern enfoca com veu que ha de ser l’exercici econòmic i cap on han
d’anar les inversions a la vila durant aquest exercici. No la compartim, no la compartim. Això no
vol dir, torno a dir, que no compartim en altres moments modificacions que es puguin fer en
aquest pressupost que ens encaixin més, especialment si vostès tenen en compte moltes de
les propostes que els faran., que s’han fet i que es faran, perquè jo ja li vaig explicar al regidor
que jo no havia pogut fer cap proposta explícita per aquest pressupost però que tenia pensat,
aprofitant aquests romanents, tenia previst presentar-les en un futur. Clar, però són propostes
d’incorporació de romanent o propostes de modificació de pressupost que encara no coneixem,
ni coneixem el grau d’obertura que tindran. Per tant, jo crec que tothom ha d’entendre aquí avui
per què molts grups polítics no donaran suport a aquest pressupost, per què molts grups
polítics posen en dubte o deixen en la nevera, a refredar, el que probablement passarà amb les
incorporacions de romanents. Ja ho veurem, ja ens ho trobarem. Ja decidirem què votar i ja
farem les aportacions que s’hagin de fer. Esperem, això sí, que sigui una manera més oberta
del que ha estat aquesta proposta. Jo crec que, al final, totes les propostes que fan tots els
grups polítics són sempre per a millorar, són sempre per a millorar. Òbviament, cadascú té la
seva visió i jo crec que aquí som diferents grups polítics amb diferents sensibilitats i això ha
quedat plasmat de sempre, no és nou, no és cap novetat, per tant, és normal. Dit això, no vull
repetir, no vull anar al detall, ja ho hem comentat, no creiem que sigui el pressupost de xoc que
necessita la nostra vila en un context cm l’actual. És un pressupost no tan continuista com
altres pressupostos que s’han aprovat en aquesta Sala de Plens però molt continuista i pensem
que el context econòmic i social ha canviat molt i més que ha de canviar. Per tant, valorem
positivament que estiguin oberts a fer servir diners extra que puguin venir d’altres
administracions o romanents per intentar conduir-los cap a aquest pla de xoc que mai no vam
acabar de fer però que tothom teníem al cap, crec jo, que havíem de fer per a reconduir la
situació i la greu crisi que ens enfrontarem...no només Molins de Rei, no és una cosa exclusiva
de la nostra vila, ho veiem, ni tan sols del nostre país, és una cosa que viurem tots i totes de
més a prop o de menys a prop però que la veurem en les nostres famílies, en nosaltres
mateixos, en els nostres veïns i veïnes i en el carrer i en les escoles i en les extraescolars, ja
ho han dit també les entitats que han presentat la moció al principi, la gent que abandonava les
extraescolars... Ahir, al Consell Escolar Municipal es parlava de nens que no poden anar a
excursions, i més que no podran anar a excursions en el futur! I colònies que s’estan anul·lant,
que es poden fer però s’estan anul·lant perquè la gent ja no pot pagar anar de colònies a les
escoles. I moltes coses d’aquestes començarem a veure. jo crec que hem d’estar “al quite” i el
pressupost és una eina molt important que té un Govern on demostrar com enfronta una crisi
d’aquest tipus i jo crec que, en aquest sentit, el Govern s’ha quedat curt. Que ho pot millorar?
Sí que ho pot millorar. Segurament tenim recursos, tenim recursos aquest any, precisament.
Valorem molt positivament la suspensió de les regles fiscals que va fer el Govern de l’Estat
espanyol l’any passat i que afecta a l’exercici passat i a aquest, també. Ara, preparem,
preparem que l’any vinent no estaran vigents aquestes suspensions i, per tant, ho haurem de
tenir en compte a l’hora de gastar o d’executar el pressupost que tenim davant. I no vull deixar
d’esmentar també, perquè ho ha dit el regidor de Molins en Comú, que els romanents que
incorporem i que tenim de recursos extra són coses que no s’han executat en l’exercici anterior,
acumulat, sí, és així. No li agrada aquest cometari al senyor Sánchez, no li agrada al senyor
Enseñat, que també ho ha negat quan ho ha dit el regidor, però és així, per tant...i, si mirem les
xifres d’execució pressupostària en la liquidació, veiem que ha faltat execució pressupostària,
per això, hi ha coses que estan en els papers, perquè el paper tot ho aguanta, però després no
surten endavant. I comparem el pressupost 2021 amb el pressupost 2020, amb les dotacions
pressupostàries del 2020, partides que després, finalment, potser no s’han executat
[Inintel·ligible, 02:14:17] rehabilitació d’edificis, clarament. Pressupost 21, 40.000 €; pressupost
20, 40.000 € i es va executar zero perquè es van retirar aquests diners de la partida. Dit això,
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falten coses i jo crec que falten coses importants i falten coses que s’haurien d’haver
implementat però, fins i tot, hi ha coses que s’han tret o que s’han baixat i considerem que són
importants. S’ha baixat la dotació i nosaltres, sabeu que és una proposta històrica que fem
cada any en el pressupost, s’ha baixat la dotació als ajuts per material escolar, els nens estan a
les escoles, fan servir material escolar i es dedica per tota l’escola de Molins de rei una partida
de poc més de 10.000 € a l’any. Creiem que és insuficient. Precisament, ahir l’alcalde, al
Consell Escolar, no va posar mala cara a incrementar les partides per ajudar les escoles...a les
famílies per atendre despeses relacionades amb l’escola, perquè jo crec que aquí tots ens
creiem l’escola pública i ens creiem que l’escola pública ha de ser gratuïta i ha de ser universal
i no posant despesa sobre despesa a les famílies, a sobre en un context en què les famílies
deixaran de fer moltes coses... Tenim unes taxes d’atur escandaloses, tenim, ja no només la
taxa d’atur, la gent que està en ERTO i que està rebent uns ingressos molt minvats, uns ERTO
que no sabem com acabaran en un futur, comerços i empreses que tanquen cada dia. És que
lo greu està per venir i jo crec que no acabem de ser-ne conscients. Per tant, jo sí que trobo
que hi ha coses positives, ho he dit al principi, que no és un pressupost del tot continuista, es
fan certs esforços però jo crec que ens quedem curts. Com que crec que ens quedem curts,
doncs, votarem en contra, avui, d’aquest pressupost. Però torno a dir que això no implica que,
el mes vinent, en una modificació de pressupost amb un tipus de propostes que puguem
pensar que sí que ajuden a encaminar aquesta eina cap a aquest pla de xoc que entenem que
ha de tenir Molins de Rei com a vila, votem a favor. Per tant, així ho plantegem. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, jo diria que acabaríem...tindria la veu el regidor de Finances per acabar el
primer torn. Només una consideració. Veuen que he estat relativament generós en totes les
intervencions, en totes. Demanaria que, ara sí, en el segon i tercer torn, fossin tots
escrupolosos amb els temps, si us plau. Per tant, ara, regidor, per tancar el primer torn.
Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Tindrem en compte la limitació de temps. Mirin, regidors de la CUP, vosaltres
sou els que tradicionalment voteu que no, això ja ho sabem i ens ho feu saber. En aquest cas,
no és cap sorpresa i, a més, ho entenem. Ho entenem en el sentit de que les propostes que
vau presentar van ser bàsicament una esmena a la totalitat i, per tant, una miqueta, aquella
idea de que no compartim el model de molins que volem per avui i tampoc compartim les
prioritats quant a la manera d’enfocar aquest 2021. Per altra banda, quan sento parlar alguns
grups municipals, em dona la sensació de que no som prou conscients —és cert que hi ha
hagut algun grup municipal que sí que ho ha explicitat i després li agrairé personalment— però,
en el vostre cas, tinc la sensació de que no sou prou conscients de la dificultat del pressupost,
no només en portar-lo a terme sinó en relació a la disminució d’ingressos, més d’un milió de
disminució d’ingressos, i quant a la despesa extra Covid de més de 350.000 € que plantegem
d’inici. I, amb aquesta idea de que no coincidim amb el model, nosaltres el que, sense entrar
molt en discussions de partides concretes, el que els hi hem de dir és que nosaltres tenim les
prioritats clares i, quan diem que tenim les prioritats clares, les prioritats principalment en
aquest pressupost 2021 van en relació a donar resposta a la pandèmia i a millorar la gestió
dels serveis municipals en el sentit de ser més eficients en la gestió dels serveis. I aquestes
prioritats les vertebrem, com hem explicat, en quatre grans eixos (serveis socials, reactivació
econòmica, habitatge i empresa municipal, més el PLACC) i en tots els eixos hi ha partides
noves i això significa que ens adeqüem a les noves necessitats i que donem resposta als nous
problemes produïts pels efectes de la pandèmia i seguim dotant econòmicament partides
d’Igualtat, de Feminisme, d’LGTBI, de Cultura... Escolti, la partida de servei de desdoblament
del Pla d’Igualtat està dotada; la d’activitats i serveis, Feminisme i LGTBI, també; el servei
d’assessorament psicopedagògic per nens i nenes víctimes de violència masclista, també; el
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protocol d’actuació davant de violència sexual també està dotada; el servei del SIAD, les
subvencions [Inintel·ligible, 02:20:35] de la dona...escoltin, totes aquestes partides estan
dotades, per tant, no diguin que no hem dotat determinades partides perquè sí que ho estan. I,
mirin, sense anar més lluny, li posaré un exemple més clar. Fa pocs dies vam inaugurar el nou
espai de CDIAP on, com saben, aquí donem servei a famílies i a infància i, des de fa poques
setmanes, podem...les molinenques i els molinencs per rebre aquest servei no cal que es
desplacin a Sant Feliu sinó que poden fer-ho al municipi, en un edifici municipal. Només per
posar un exemple de que sembla que no tenim les mateixes prioritats, mirin, una de les
propostes que vostès fan és la d’eliminar l’oficina DEV. Mirin, això denota, penso, que no tenen
prou coneixement quant a l’acció de Govern, quant a l’activitat empresarial o que no tenen en
compte la vàlua dels tècnics municipals d’aquesta oficina, de l’oficina d’empreses. L’oficina
d’empreses és un espai on es canalitza la majoria dels ajuts i subvencions destinats a
l’empresa i, a més, és el punt de llança d’un dels eixos que és la reactivació econòmica perquè
la pandèmia també està afectant les empreses i està afectant les empreses de qualsevol
“tamany”, per tant, està afectant tot el teixit empresarial. Des de DEV, des de l’oficina
d’empreses, a banda de gestionar ajuts econòmics, es fa molt més i m’agradaria posar en valor
l’oficina DEV davant la seva proposta d’eliminar-la. En aquesta oficina, el que estem fent és
donar serveis d’informar, de donar informació al nostre teixit empresarial, d’assessorar-los i
orientar-los i de formar-los. Només com a comentari per no estendre’m, en el tema de
l’assessorament, el que està fent l’oficina DEV és: quan una persona s’adreça a aquest servei
dient que vol començar la seva activitat pròpia, per tant, un emprenedor, el que fem és ajudarlo a fer el seu pla d’empresa, l’acompanyem durant tres anys i aquesta feina de l’empresa i
acompanyament porta que tinguem una taxa de supervivència d’aquestes activitats
empresarials que està entorn del 79%, quan la mitjana de la província de Barcelona o del Baix
Llobregat no arriba al 60%. Per tant, l’oficina DEV és important, és punta de llança de la
reactivació econòmica i seguirem com a eix, seguirem defensant la reactivació econòmica com
a un dels eixos prioritaris per aquest exercici. Regidors d’Esquerra, Marta, està clar que,
atenent a les circumstàncies del pressupost i la dificultat, no és fàcil que arribem a acords en
totes les partides. Penso que hi ha alguna part del nostre plantejament quant a la construcció
del pressupost que sembla que no encaixem i em refereixo més al tema de l’optimització de les
partides. Mireu, nosaltres no estem dient que no tinguem la voluntat de portar a terme la
totalitat de les partides que vosaltres detalleu a la vostra proposta, volem fer les festes
populars, volem fer les biblioteques de barri, volem el Parc de Nadal, l’activitat de la petita
infància, volem activar la ludoteca d’estiu, volem fer les activitats per la gent gran...escolteu, ho
estem dient públicament, volem fer-ho tot, el tema és que, de totes aquestes partides de tots
aquest àmbits, com que són activitats, les hem minorat i les hem minorat perquè no sabem si
les podrem portar a terme. Per exemple, Els Tres Tombs, quin sentit té que posem dotació
econòmica als Tres Tombs quan ja s’hauria d’haver fet i no sabem si es podran fer? Una
miqueta és aquesta la nostra reflexió. Laia, gràcies pel suport en els àmbits positius que has
comentat del pressupost. Com amb totes les altres forces polítiques del ple, seran benvingudes
les teves propostes. Per tant, seguim treballant i les esperem. Ana, jo t’haig de dir que t’he
trobat a faltar, hem trobat a faltar les teves propostes. Normalment fas propostes interessants,
aquest any no has fet cap proposta pel pressupost, ens estranya una mica que, sent lo
important que és el pressupost, no hagis pogut fer cap proposta però, de totes maneres, les
esperem en el futur i les esperem, d’acord? Sí que et volia comentar, per altra banda, que
t’agraeixo el reconeixement que has fet de la feina del Govern i dels tècnics. Òbviament, la
dificultat del pressupost 21 és elevada i és d’agrair que hi hagi un reconeixement públic.
Llàstima del vot en contra i, quan dic “llàstima del vot en contra”, amb la reflexió de, per una
banda, no has fet propostes, i, per l’altra banda, jo penso que si agafem el pressupost i el
disgreguem en partides estic segur que estaríem d’acord —o tinc aquesta sensació— que
estaríem d’acord en moltes més partides que no en partides que no estem d’acord i, des del
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punt de vista que un pressupost és difícil de posar-se d’acord en tot perquè estem gestionant
més de 2.000 línies i 32 milions d’euros. I, per anar acabant el torn, alcalde, ho sé, ho sé però
és que no... Gerard, una miqueta, per ser molt breu, faria la mateixa reflexió que li faig a l’Ana
quant a les prioritats. Sí que és cert que vosaltres feu propostes i jo llegeixo textualment, si em
permets, una frase que poses a l’inici de les vostres propostes que és que “creiem més
necessari que mai adaptar els recursos d’acció social i els ajuts a empresa” i, escolta, jo el que
et diria és que aquest pressupost recull aquestes demandes i, quan parlem de serveis socials,
estem incrementant les partides de serveis socials, estem incrementant les dotacions, la d’ajut
d’assistència social, creem partides noves d’ajuts d’habitatge d’assistència social, seguim
dotant els 600.000 € però, si anem a empresa —i amb això acabo, alcalde—, també estem
focalitzats en això i, per tant, també coincidim en aquests punts que fas a la teva proposta que
és que respecte a empreses no només mantenim els ajuts als emprenedors que, com deia,
tenen l’opció d’iniciar la seva activitat per primera vegada sinó que també seguim amb els ajuts
de la subvenció a autònoms i petites empreses en aprofitament de tecnologies 4.0. Però,
escolteu, reactivació econòmica, Pla d’Ocupació de Joves, 20.000 €, Ocupació i Joves, el
[Inintel·ligible, 02:29:03] mobilitat sostenible, Empresa i Mobilitat Sostenible, 20.000 €,
subvenció a les associacions empresarials, 29.000 € i 25.000 € en inversió a les noves
tecnologies i, per últim, 15.000 € en el Market Place que és crear una plataforma de venda
online per a comerços i restauració de Molins de Rei per ajudar a incrementar les seves
vendes. per tant, escolteu, no ens digueu que no tenim novetats en aquest pressupost perquè
les novetats hi són i són en tots els eixos. Gràcies, alcalde, i disculpeu pel temps.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, crec que els motius i els arguments estan tots sobre la taula. Ara sí que seré
exigent a l’hora dels temps, com he dit abans. Ara hem acabat el primer torn, s’inaugura el
segon torn d’intervenció i ja hi ha una paraula demanada. Senyora Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Jo no vull estendre’m molt i, a més, si no hi ha alguna cosa a replicar, en principi, no faria ús
del tercer torn. Seré molt ràpida. Hi ha una premissa bàsica quan es fan uns pressupostos,
quan es necessiten suports i vots, s’obren els pressupostos i, quan no es necessiten, no
s’obren. Podem demanar més propostes, menys propostes i podem reunir-nos més o menys
però el pressupost estava tancadíssim, tancadíssim com és demostrat. No vindrà d’aquí. Jo
vaig parlar amb tu i et vaig dir que tenia un moment, que no arribava per una qüestió puntual de
feina, i ara, vist el vist, m’alegro de no haver-me deixat les nits preparant una proposta perquè
hagués acabat al mateix lloc, segurament, que han acabat totes les propostes que han fet els
nostres companys. La gent...sí que hi ha partides per Igualtat, sí que hi ha partides per Medi
Ambient, clar que sí, però no s’estan desenvolupant els plans que hem aprovat en aquesta
Sala de Plens. No s’estan desenvolupant. Hi ha partides perquè cada any hi ha partides i es fan
coses i clar que hi ha novetats, si no, ja seria...la bomba que no hi hagués mai cap novetat en
un pressupost perquè sempre hi ha coses noves que es poden fer. Però no s’estan
desenvolupant els plans al ritme que s’haurien d’estar desenvolupant: el Canvi Climàtic, que se
n’ha parlat molt avui, i a més és una cosa que urgeix moltíssim, ni Igualtat ni Joventut ni cap pla
s’està desenvolupant al ritme que s’hauria de desenvolupar. Es poden fer més esforços en
aquesta línia. Hi ha hagut una aportació molt interessant dels companys de la CUP que tenia a
veure en reduir despesa política i destinar-la a enfortir el capítol 1. Mira, seré molt clara, 87.000
€ destinats a grups polítics que no estan fent activitat política en aquest context. Jo, realment,
voldria veure la justificació de la despesa dels grups polítics de l’any 2020 quan l’interventor
ens demani les justificacions perquè, realment, no s’ha fet activitat política que justifiqui que
l’Ajuntament s’hagi de deixar 90.000 € a l’any, sobretot en un context com l’actual, sobretot en
un context com l’actual, i no digueu “eleccions catalanes” perquè no es paguen les campanyes
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polítiques de les eleccions de Catalunya amb diners municipals. Per tant, nosaltres, ja anuncio,
tornem a renunciar aquest any 2021 a la nostra aportació i, en tot cas, cara al mes vinent i a la
modificació del pressupost, ens posarem en contacte i a disposició del Govern per trobar el
millor destí d’aquests diners que no són molts perquè nosaltres som un grup molt petitó, molt
petitó, però algo és i el posem a disposició del Govern per partides que siguin per a millorar
Molins de Rei. Què més? No vam presentar una proposta explícitament per aquest pressupost
però el mes passat vam presentar una moció amb una proposta que continuo trobant molt
interessant relacionada amb serveis socials que vostès no van parar a pensar-se-la ni tan sols
un instant, la qual cosa em continua, a dia d’avui, donant molta pena, molta pena. I, per tant, jo
crec que la tornarem a posar en algun moment sobre la taula perquè creiem que cap diner que
es pugui destinar a completar partides de serveis socials i que, a més, sigui d’una manera
reglada no poden ser rebutjades tan fàcilment i, per tant, insistirem en aquest sentit i en altres.
Jo crec que amb això acabo. Ja he comentat que faríem propostes si, realment, aquestes
modificacions pressupostàries seran obertes o no, ja ho veurem; si realment totes aquestes
propostes que voldria ficar en un futur, si les ficaran. El vot d’avui, torno a dir, no condicionarà
el vot futur d’altres modificacions de pressupost, per tant, amb això ja hi poden comptar.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Aroca. Em fa referència el senyor Raventós que m’havia demanat la
paraula però m’havia quedat amagat després del comentari que m’havia fet. Li demano
disculpes, senyor Raventós, endavant.
Sr. Raventós:
Jo, com que intento animar els plens a través del xat, a vegades, em faig trampes, ja ho
entenc, no passa res. Cap problema. Jo volia...aquesta intervenció també ens la partirem,
després, li cediré la paraula al Marc però ens cenyirem al temps, en qualsevol cas. Jo li volia
agrair al regidor Enseñat, també perquè no ho he fet abans i m’he despistat i em sembla de
justícia reconèixer-li, la voluntat i la facilitat per a reunir-nos. Això no ho he dit abans i em
sembla de justícia fer-ho perquè ha sigut així i una cosa, evidentment, no treu l’altra. I també li
agraeixo la sinceritat en la seva resposta. Moltes vegades, els grups municipals o alguns grups
municipals fan com una mena d’exercici estrany d’intentar fer veure que els grups municipals
ens assemblem més del que ens assemblem, no passa res, és evident. La CUP i Junts per
Molins, en algunes coses no dic que no ens assemblem, però, en moltes altres, no i és evident
que les prioritats les veiem diferents i estic d’acord amb vostè, no passa res, les veiem diferents
i, per això, vostè milita en un espai polític i jo milito en un altre, si no, jo tindria el seu cabell, que
li envejo, i militaria en un altre espai però no és el cas. Però, en tot cas, és evident, no passa
res, i la divergència en l’Àrea de Dipel, primer, i en la de DEV, ara, és també històrica i tampoc
no passa res. En això divergim, és evident. I us volia fer un altre, segon, comentari general
referent a un comentari que ha fet també el regidor Enseñat respecte de la dificultat de fer un
pressupost. Nosaltres també ens hem trobat davant la necessitat de fer un pressupost, en
coneixem les dificultats. Evidentment, no coneixem les dificultats de fer un pressupost en
condicions de Covid, entenem que és una situació especialment complexa, entenem que si el
Govern municipal pogués gastar-se 10 milions d’euros més dels que té, també se’ls
gastaria...tot això ja ho entenem però, clar, el Govern parteix d’un avantatge que no té
l’Oposició que és que el Govern, quan fa un pressupost, compta amb el suport directe dels
tècnics municipals i l’Oposició aquest suport no el tenim, és així. A nosaltres, aquesta
vegada...a nosaltres se’ns ha demanat un esforç per part del Govern que, en part, comparteixo
i que, en part, no comparteixo, que és l’esforç de concreció. És a dir, no vinguin aquí i em
diguin “vull gastar-me 300.000 € més en això”, diguin d’on els vol treure. Jo, insisteixo, aquest
argument, en part, li compro i, en part, no li compro. En part, li compro perquè també he estat al
Govern i sé que és molt fàcil per l’Oposició venir i dir “no, gastin 300.000 € més en això”, però,
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clar, si ens gastem 300.000 € més en això, d’algun lloc han de sortir perquè els diners són un
recurs limitat. I aquesta part de l’argument, d’obligar-nos a nosaltres, a l’Oposició, a pensar d’on
els volem treure, ja li compro aquesta part argumental però, escolti, vostès, els pressupostos no
els fan sols, no ens vulgui fer creure que els 11 regidors que formen part del Govern es van
tancar en una sala un dissabte i van treure un pressupost perquè no és així. Vostès compten
amb el suport dels tècnics, evidentment i afortunadament per vostès i per tots els molinencs i
molinenques, si m’ho permet. Però nosaltres no hi comptem. Nosaltres, hi ha moltes coses que
venen de la part tècnics que no la podem considerar perquè no la sabem i perquè nosaltres no
som tècnics d’Economia, som regidors de l’Oposició, cadascú amb les seves peculiaritats. Que
no se’ns demani tampoc equiparar o que puguem empatitzar tant amb el Govern amb tantes
coses perquè no podem. Hi ha una part, insisteixo, vull que s’entengui bé l’argument, ja li
compro i ja em sembla bé, inclús em sembla que ha sigut educatiu per a nosaltres que se’ns
demanés que féssim l’esforç de pensar, aquests diners de més que demanem, d’on els traiem
ja li compro, ja em sembla bé. Però, clar, després, que se’ns demani o que se’ns exigeixi
arribar a un nivell de detall que vostès, amb tot el respecte, no arribarien si no fos pels tècnics
municipals, tampoc em sembla just. Llavors, em sembla que hem d’arribar a un equilibri en
això, ja em sembla bé, ja els hi compro que se’ns demani concreció, ja ens sembla bé que
se’ns demani que resolguem la qüestió política però no oblidem que som un grup municipal
polític, tant nosaltres com vosaltres, que ho sou també, i per tant, en el que ens hem de posar
d’acord uns i altres és en la voluntat política expressada en una determinada partida econòmica
per fer una determinada actuació. I, afortunadament, tenim uns tècnics municipals que són els
encarregats de veure com, de vestir-ho, de dir “mira, això, si ho planteges així en comptes
d’aixà, podem posar-ho al capítol 4 en comptes del 2”, evidentment, estic fent ciència ficció,
perquè ens entenguem, aquestes qüestions tècniques que...veig que l’interventor somriu, per
tant, no em dec haver equivocat tant, en tot cas, que se m’entengui, és a dir, no podem
resoldre nosaltres les qüestions tècniques, per això tenim els tècnics, afortunadament. A les
qüestions polítiques ja hi respondrem però deixin-nos que ens cenyim a les qüestions polítiques
i no se’ns demani sempre que ens posem en el seu lloc quan tota la feina tampoc la fan vostès.
I aquí acabo i li cedeixo la paraula al Marc.
Sr. Vives:
Primer de tot, seré molt ràpid. També, personalment, Jordi, donar-te les gràcies, porto poc aquí
i he agraït aquesta proximitat amb tu i, en aquest cas, agrair i esperant que segueixi aquesta
complicitat, esperem, amb resultats una mica més interessant a nivells de consensos de cara al
març i a l’abril, tant de bo. Simplement, pel tema del [Inintel·ligible, 02:40:42], perquè quedi clar,
des de la CUP, en la línia del que deia el Josep, aquesta legislatura va començar sense
aquesta oficina i no parlem que aquell treball tècnic de desenvolupament econòmic o promoció
econòmica no s’hagi de fer, sinó que parlàvem específicament de la necessitat i l’enfoc que té
aquesta àrea, com deia el Josep, aquí divergim. Propostes d’ocupació i treball n’hem fet, n’hem
fet unes quantes, plans de dinamització de locals buits, plans d’ocupació de llarga durada
posant al centre treball estable, [Inintel·ligible, 02:41:12] solidària, perspectiva de gènere,
creació de servei de treballs de cures, etcètera. Que quedi clar que no és que la CUP no
vulguem abordar aquest aspecte. I, finalment, donar les gràcies, també, a l’Ana per tornar a
comentar la proposta que he comentat abans en el capítol 1 quan parlàvem de reduir els
ingressos que hem rebut els grups municipals. Nosaltres, també, com a CUP hem fet un retorn
del sobrant d’aquest 2020 i és de preveure que, al 2021, ens trobem igual, mantenint aquest
pressupost que tenim. Per tant, creiem que és necessària aquesta proposta que fem, ens
agradaria que s’hagués tingut en compte. Esperem que es pugui debatre al llarg de l’any i tenir
en compte per futurs pressupostos i entenem que la ciutadania entendria que el gruix municipal
rebéssim menys diners, a favor de dotar més pressupost per a generar i dur a terme polítiques
socials, habitacionals i de pla de xoc. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Senyor Vives, li agraeixo, abans de donar torn, si ha de tornar a parlar, jo, personalment, no
l’escoltava del tot bé. A vegades, el sentia interromput i allunyat del micro, no sé si era general
o només la meva percepció. En qualsevol cas, si es pogués acostar per intentar comprendre’l
millor, no en l’argumentació, que no m’hi poso, sinó en l’audició, senyor Vives.
Sr. Vives:
Entesos, gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, senyor Corredera, ara mateix ha demanat la paraula. Endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Una mica perquè el regidor d’Economia i Finances ha expressat una frase d’un
document que li vaig entregar de sis o set pàgines i està bé, s’ha quedat amb una primera
frase, hagués pogut arribar fins al final i agafar-les totes. Bueno, en fi... Evidentment, la
pandèmia i la crisi econòmica, social, al final, el que cal és que treballem tots plegats i, al
menys, des de Molins en Comú, som conscients del nostre nivell de responsabilitat i de la
nostra força però no defallim. A nosaltres ens importa Molins de Rei i la seva gent. Ja ens vam
prestar o ja vam intentar, d’alguna manera, provocar un pacte de vila o, al menys, convocar la
Taula de Cohesió Social i que, a partir d’allà, haguéssim pogut fer un document conjunt,
presentat, debatut i millorat amb totes les organitzacions socials i econòmiques, cíviques i
culturals, esportives, veïnals, educatives i ambientals i del món de la comunicació i les
tecnologies digitals precisament perquè potser, si haguéssim treballat plegats en el moment
oportú, quan es va platejar, les propostes i prioritats serien més consensuades i reflectides en
aquest pressupost. Aquest pressupost, és evident, va destinat, en primer lloc, a socórrer les
persones però, per fer-ho, potser cal tenir perfectament diagnosticat l’abast de la crisi, i no dic
que no la tinguin, però jo crec que si ens permeten participar i permeten participar en una taula
conjunta, probablement, els perfils dels més afectats hi haguéssim pogut centrar els ajuts,
sobretot, sobretot, en pal·liar l’impacte actual però, sobretot, en projectes de futur. I creiem que
aquest pressupost calia reflectir partides estratègiques de represa post-Covid, no només anar a
subvencions, a pal·liar efectes, ajudes que estan molt bé i que són molt necessàries perquè ara
mateix són imprescindibles però cal treballar amb estratègies de futur. I, les estratègies de futur
s’han de plantejar aquest any per poder-les implantar l’any que ve perquè, si no, l’any que ve
estarem, una mica com deia l’Ana, en una situació encara molt pitjor, molt més greu i, per tant,
ara és el moment que aquest pressupost també reflecteixi, no només la despesa del present,
sinó la despesa que haurem de fer al futur. Nosaltres demanàvem un programa de reforma i de
restitució d’urgència de professionals de l’administració, una mica en la línia que havia
expressat en el primer torn el Josep i la Marta, realment dotar d’estructura, si internament
perquè els processos de selecció són més lents i l’administració pública, al ser “garantista”,
provoca potser que la incorporació de nous professionals sigui més difícil, fer-ho amb convenis
amb altres organismes, Escola d’Administració Pública, la Diputació, altres coses. Després,
reforçar l’equip de diagnòstic d’afectacions socials, no sé, també creant, si no és possible dotarho internament, fer-ho amb professionals i d’ocupació de la crisi de Covid i, després, posterior,
un disseny de camp de reciclatge i oportunitats d’ocupació. I, ja que el regidor ha tret el tema
de l’Àrea d’Economia i Empresa, a mi també m’agradaria que aquesta àrea no fos només o no
només per donar ajudes i subvencions a empreses sinó per, realment, crear riquesa, crear
riquesa. I, ens consta que els tècnics ho estan fent, però potser més diàleg amb PIMEC, amb
[Inintel·ligible, 02:46:39], per establir disseny d’activitats de foment, no dic que no ho facin,
acompanyar, evidentment, els emprenedors però, envers el nous jaciments d’ocupació, és a
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dir, els plans d’empresa , vostè deia que som un de la vila que té menys tancaments després
d’obertures però hi ha molts negocis i moltes empreses que s’obren i es tanquen i tots ho veiem
a la vila. Després, parlàvem també del Pla Educatiu de Vila, una mica, obrir altres fronts
d’educació, altra educació que sigui al llarg de tota la vida. No sé, promoure projectes amb els
instituts, el Bernat El Ferrer, contractes amb pràctiques, que no dic que no en tinguin, dic que
igual hauríem d’haver fet més, projectes de formació dual. I, després, consensuar els projectes
de mandat, els d’inversions, aquells que poden millorar la vida i fer-los útils per l’ocupació i
l’activitat. Creiem nosaltres que la proposta que fan d’inversions és tancada i, per tant, en
aquest sentit, no hi estem massa d’acord. Ja havíem expressat la nostra...no diré negació però
la nostra...ara no em surt la paraula, disculpin, el nostre neguit de, realment, crear ara un centre
d’interpretació del Palau de Requesens i potser havíem d’anar cap a una altra línia però,
bueno, això està tancat i, per tant, poc podem fer. I, sobretot, abordar nous projectes en la
relació de gestió dels serveis públics encaminats a la seva modernització. La política de
residus, jo crec que falta més política de residus, recollida d’escombraries. Jo crec que podríem
haver dotat altres partides per fer aquestes coses. La política de l’aigua, no ens n’oblidem de
fer...la xarxa de distribució és la que tenim, tenim problemes, potser també hauríem d’haver
incrementat una mica aquestes partides. La política d’espais urbans, la jardineria, el verd urbà,
la biodiversitat...i la política energètica que això que sí que ja ho hem expressat amb el tema...
Una mica per tancar, creiem que és un pressupost continuista, com expressava una mica
també l’Ana, amb alguns modificacions però que es queda una mica curt pel que necessita o
creiem que necessita la nostra ciutadania i creiem que caldria haver incorporat en aquest
pressupost. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No tinc cap intervenció demanada. No sé si...senyor regidor, si volgués tancar
aquest segon torn o senyor...senyor Miguel Zaragoza, l’està demanat? Sí? D’acord, endavant.
Endavant, senyor Zaragoza. Molt, molt, molt fluix.
Sr. Zaragoza:
Molt fluix? No sé si podré fer-ho, intentaré cridar una mica.
Sr. Alcalde:
Pràcticament, jo no el sento.
Sr. Zaragoza:
Ara?
Sr. Alcalde:
Ara millor, sí. Ara, tot i així, s’ha insonoritzat. Ara, perfecte.
Sr. Zaragoza:
Ara semblo un DJ. Són els cascos que utilitza el meu fill per l’ordinador però bueno... Jo,
d’entrada, vull dir, permeteu-me la broma, jo crec que el tema del cabell no és una exclusivitat
de Junts, vull dir que no és un tema partidista perquè veig que aquí va per barris. Intentaré ser
ràpid perquè crec que és veritat i jo, d’entrada, agrair als grups municipals les seves propostes i
la seva feina perquè ara estem aquí, tots, nosaltres portem mesos fent una feina important per
l’elaboració d’un pressupost complicat i això implica, evidentment, que la feina que han fet la
resta de grups és evident que és difícil i aquesta complexitat fa, jo crec que l’Ana ho explicava
abans, és a dir, escolteu, són els nostres pressupostos, millors o pitjors. Nosaltres hi creiem
molt en aquests pressupostos, ho hem explicat que hi ha moltes coses que, a lo millor, en unes
circumstàncies normals, nosaltres no haguéssim fet, que és que em sembla que algú no acaba
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d’entendre, és a dir, els pressupostos que nosaltres aprovem avui no són uns pressupostos
únics i exclusius, és a dir, ho hem explicat per activa i per passiva, utilitzarem els romanents de
tresoreria per implementar-los perquè estem en una situació excepcional. És lògic i legítim que
vostès facin les seves propostes. Nosaltres, des del primer dia, ja els vam explicar que ho
faríem així, nosaltres no hem enganyat ningú i és veritat que, inclús en les reunions que hem
tingut, els hem manifestat que hi ha algunes de les seves propostes que nosaltres veiem bé, és
evident que, en d’altres, no coincidim. Abans, algú m’ha recordat com feia les intervencions jo
dient que no havia demanat el vot, és veritat. Nosaltres no, em sembla que no hem fet aquesta
demanda però...i, després, ha fet aquesta dissertació de dir que, clar, presentem uns
pressupostos tancats, ostres, clar, exactament com fan els governs, presenten els
pressupostos... Nosaltres ja vam explicar això de les RLT, que utilitzaríem el romanent per a fer
les incorporacions, però, clar, quan ells governaven, també presentaven pressupostos tancats.
De fet, i li torno a recordar, que ho presentaven no només amb el pressupost tancat sinó també
amb la disposició de romanents tancats, amb la disposició de romanents tancats, que ja
s’encarregaven ells de publicar-ho, amb la disposició de romanents tancats. Jo crec que, al
final, en moltes coses podem estar d’acord i, insistim, en altres, evidentment, no. Faré uns
matisos ràpids en temes de recursos humans perquè jo crec que hi ha...és veritat que
reconèixer i tots ho sabem que tenim un problema però jo crec que hi ha un error a l’hora
d’explicar per part d’algú quines són les places vacants. Les places vacants dotades no arriben
a un 16% de la plantilla de la casa. Després tenim les no dotades i, entre les no dotades, hi ha
casuístiques de tot tipus: places a amortitzar, places que no hem dotat, com...o per un motiu o
per un altre, que s’han de reorganitzar, o places que en aquell moment nosaltres no hem
decidit dotar, com són, per exemple, i poso un exemple molt clar que em toca a mi, dues places
d’agents de la Guàrdia Urbana. Però, per una altra banda, sí que vull explicar que és veritat
que nosaltres, en aquest pressupost, intentem agafar una mica de múscul, de textura, als
recursos humans i fem unes certes modificacions a la plantilla, precisament, per això, per tirar
places endavant. De totes maneres, recordaré que ara estem acabant el procés de la Policia
Local que incorporarem tres nous agents més generar una bossa d’interins, això ens permetrà
incorporar un màxim d’entre vuit i nou agents; està a punt de sortir la borsa d’administratius que
estava aturada; i també la de tècnic d’Educació i estem fent altres processos de selecció com
és el de gerent de Molins Energia i alguna altra cosa més. És un espai que és força complicat i
que vostès ho saben i nosaltres ho hem intentat explicar però, insisteixo, creiem que, en aquest
sentit, no anem a la velocitat que ens agradaria però el problema de la casa no és de dotar de
més diners el Capítol 1, no ens equivoquem, perquè el problema és cobrir places i fer
processos de selecció. He de dir una cosa, em sap greu dir-ho però, quan parlem de
determinades, de suprimir determinats llocs de treball, alguns que quan governaven tenien més
assessors i no van fer res...perquè recordo que a cup quan governava tenia més assessors i no
van prendre, conjuntament amb els altres seus socis, cap decisió. Nosaltres, el que tenim en
aquest moment és un assessor a Alcaldia i un lloc de treball d’assessor del cap de
Comunicació que està pactat que ha de ser un funcionari i, quan es pugui fer el procés de
selecció, s’obrirà aquest procés de selecció ja, amb la qual cosa només hi haurà a la casa un
assessor, en el mandat anterior n’hi havia força més. Jo ho defenso però el que no pot ser és
que no ens oblidem d’on venim. I, ràpidament, s’ha dit alguna cosa del tema dels romanents,
que és veritat que una part important dels romanents esdevé de la no execució però, per
exemple, els romanents d’aquest any o els majors ingressos —ens n’oblidem, no diguem les
coses a mitges— els majors ingressos d’aquest any només d’impostos i d’altres taxes són 1,4,
a veure si ens mirem els papers; i, de transferències corrents, també, vull dir que no és
únicament no executar, no diguem les coses a mitges. També, evidentment, hem estat en un
any excepcional i ho sabem i sabem que hem tingut problemes d’execució i habitualment passa
però no diguem que els 3,6, ja sé que no s’ha dit però s’ha dit que la majoria o pràcticament no
s’executa i això són els romanents. No, 1,4 majors ingressos més altres ingressos de
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transferències corrents que, com saben, hem rebut. Nosaltres sí creiem, en la part de la
formació del personal sí que hi creiem i crec que hem de continuar en aquesta línia. El que no
veiem clar és que nosaltres haguem de fer formació especifica per processos de selecció a
gent que vulgui optar a processos i que estan a la casa com a interins perquè va en contra de
la imparcialitat i de la igualtat que una administració pública ha de tenir versus a tothom que es
vulgui presentar en aquests llocs de treball. Puc compartir la formació especifica que fa
l’Ajuntament en general a la casa però no en aquest cas concret dotar... Jo, evidentment, crec
que hi ha grans professionals que porten anys treballant i que són interins però jo crec que
l’Ajuntament el que no pot fer és una formació especifica en aquest sentit. I jo m’havia fet la
intenció de parlar només, bàsicament, del tema dels recursos humans i fer quatre apunts en
aquest tema dels romanents i ho deixaré aquí. No sé si el regidor de Finances vol continuar.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara seria el moment que el regidor pogués tancar el segon torn, endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. A mi m’agradaria aprofitar aquest segon torn per parlar d’alguns temes que
penso que són importants en la presentació de la nostra proposta de pressupost i que, potser,
no hem tingut temps de parlar amb més tranquil·litat a les altres intervencions. Una és en el
sentit de l’empresa municipal i l’empresa municipal penso que aquest any, el 2021, posem, la
iniciem, l’arranquem, era un dels temes que diferents forces polítiques havien demanat i
nosaltres la fem realitat en aquest 2021 i tinc la sensació que no li donem la importància
adequada. L’empresa municipal ens ajudarà en la gestió i la millora de l’eficiència dels serveis
que els fem l’encàrrec però estic convençut que això que fem ara el 2021, si ens traslladem
d’aquí 10 anys i mirem enrere, veurem que si som capaços d’anar dotant que ens gestioni més
serveis l’empresa municipal, probablement, ens ajudarà moltíssim a que la gestió del nostre
Ajuntament sigui molt més eficient. I, el segon tema que volia comentar perquè també hi hem
passat de puntetes és el tema de la inversió. A mi, de la inversió, m’agradaria destacar dos
àmbits: un que té relació amb les noves inversions, on hi ha una partida de 160.000 € per la
redacció del projecte i assessorament paisatgístic per dos projectes de mandat que ens
portaran a importants canvis en la via pública, com són la remodelació de dos grans espais,
estem parlant de la plaça 1 d’octubre i del Parc Pont de la Cadena que queden inclosos ja en
aquest 2021 i que això facilitarà i la nostra intenció és intensificar l’avenç d’aquests dos
projectes. Es tracta de dos espais, a més, molt separats de la població i, per tant, en diferents
barris que ens han de donar vida, ens han de donar verd i penso que han de ser dos espais
pensats en mode PLACC. I l’altre tema de la inversió que m’agradaria destacar és el tema de la
inversió recurrent, la inversió recurrent en el sentit de que, en aquest pressupost, apostem per
l’increment de la inversió recurrent. Hi ha un creixement del 36% en aquesta partida,
l’increment és de 225.000€ i al 2021 es fixa en 834.000 €. Gràcies, alcalde.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si els sembla, ara seria la possibilitat de fer el tercer torn d’intervenció. No hi ha
cap paraula demanada. Senyora Aroca, que vostè havia dit que no faria servir el tercer torn, si
em permet...la que ha dit que no el faria servir, la primera que l’ha demanat...endavant.
Sra. Aroca:
M’havia fet una reserva, m’havia fet una reserva.
Sr. Alcalde:
Ja ho sé, ja ho sé.
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Sra. Aroca:
Sobre el tema romanents, no em vull estendre molt però sí que és cert que hi ha un augment
d’ingressos però sempre n’hi ha perquè són prudents a l’hora de pressupostar els ingressos. És
una cosa que passa cada any, no és nova tampoc d’aquest any i jo valoro positivament que
siguem prudents en la pressupostació d’ingressos perquè així no podem, després, tenir una
sorpresa negativa. Però, el funcionament del romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Molins
de Rei no és diferent aquest any que altres anys, és uns majors ingressos que, probablement,
també tindrem aquest any. Jo estic convençuda que, amb tanta obra nova, amb tanta obra
nova que estem tenint i que s’està acabant i que moltes de les promocions que s’entregaran
aquest any, hi haurà moviments d’impostos i hi haurà moviments de plusvàlues, hi haurà més
ICIO...estic convençuda que hi haurà i estem sent prudents, també. Ho valoro positivament
però n’estic convençuda. Però és cada any, funciona igual, el romanent: uns majors ingressos
perquè som prudents pressupostant —i ho valoro positivament— més una inexecució que
tampoc no ve d’ara, és històrica. Que aquest any ha pogut ser una mica més gran? No ho he
criticat, jo ja ho entenc. No ho he criticat, de veritat que no ho critico, de veritat que no ho critico
però el romanent és el que és pels motius que és. Això tampoc es deu a una gestió brillant del
Govern a l’hora d’executar el pressupost, són qüestions sobrevingudes. És difícil executar
despeses i és difícil executar inversions, hi ha uns terminis que s’han de complir al ser empresa
pública, per sort, que a vegades fa dificultós que es pugui executar la despesa al ritme que
voldríem executar-la i més quan no tenim múscul als recursos humans, com hem dit, tot i que
s’està reforçant Serveis Jurídics, Contractació, etcètera però això ho arrosseguem des de fa
molt temps. Simplement, volia fer aquesta puntualització. Sí que és cert, teniu raó, que, quan
parlo dels romanents, només faig referència a la inexecució però també és cert que aquests
majors ingressos no són una novetat sinó que també és una cosa recurrent, que, al final, la
composició del nostre romanent és molt semblant el 2020, com el 2019, com el 2018. És cert
que és un recurs i que aquest any, precisament, és l’any per petar-lo, si volem, és l’any. I, per
tant, animo el Govern a gastar-se el romanent i invertir...igual no tot des del principi perquè no
sabem què ens trobarem d’aquí a durant tot l’exercici, per tant, també demanaria prudència a
l’hora de gastar el romanent, no fer-lo servir tot. També és cert que tindrem inexecucions i que,
al final d’any, també podrem valorar si amb les inexecucions també podem fer moviments de
pressupost que puguin reconduir-lo cap a situacions que ens puguin ajudar a sortir dels
problemes que ens enfrontem. Simplement, volia fer aquest matís, perdoneu.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap intervenció més. No sé si volgués respondre el senyor regidor.
Sr. Enseñat:
No, només comentar que el romanent és una eina habitual del pressupost, que l’executabilitat
del 2020 ha sigut completament complexa i, per tant, estem d’acord en això. Al final, ens vam
trobar un 2020 on vam estar dos mesos i mig parats per l’estat d’alarma, vam haver de posar a
teletreballar a la majoria de treballadors municipals, vam haver de posar temps, energies i
dotacions econòmiques de despesa sobrevinguda per la Covid, des de material a increment
d’ajuts socials, reequilibris amb les empreses concessionàries, la llar d’avis, etcètera i, si ja és
difícil normalment executar i gastar, com dius Anna, imagina’t al 2020. El 2020 ha estat un any
dificilíssim, complicadíssim quant a l’execució. No us en feu el càrrec, no us en feu el càrrec,
hem hagut d’actuar de manera ràpida i, en molts àmbits, en temes sobrevinguts que eren nous
per tots i, òbviament, que això ha fet que, com en un tema com el PLACC, ens hagués agradat
avançar més en l’execució del PLACC i hi ha temes, que ho hem explicat amb normalitat,
doncs, que no hem pogut avançar el que teníem previst. Respecte al PLACC, simplement dirvos que la nostra intenció és donar-li un impuls en aquest 2021 i que aquesta auditoria
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energètica que tenim encarregada per aquest any ens ha d’ajudar a accelerar l’execució ja que
ens donarà ordre i prioritats.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Crec que m’havia demanat breument la paraula el regidor Miguel Zaragoza. Endavant,
breument, si us plau.
Sr. Zaragoza:
Sí, sí, no, no, perdoneu i, complementant la intervenció del regidor de Finances, de
l’excepcionalitat d’aquest any en la gestió...però jo, no tant, perdona, jo ho deia, el que havia
comentat que tot era per no execució era el company de Molins en Comú, és a dir, miri, les
dades. És veritat que, al final, en aquesta excepcionalitat, hi ha partides que les hem hagut
d’anar canviant i destinant recursos que no s’utilitzaven a coses que s’utilitzaven en un altre
lloc. Per exemple, l’execució dels capítols 2 i 4 de l’any 2020 és del 93% i, del capítol 1, va en
la mateixa línia. És una execució alta. Ah! que ens agradaria el 100%? Sí però és una execució
important, tenint en compte el panorama en el que nosaltres ens hem trobat, hem fet
modificacions. I, en la part que sí coincidíem amb l’Ana, en la part d’inversions que és veritat
que les administracions tenen les seus tempos, tot i que s’ha executat una part de les
inversions, clar, sempre ens queda i és la discussió que tenim aquest romanent que anem
arrossegant i que una part important és el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge que va
arrossegant any rere any fins que el puguem fer una inversió definitiva per poder destinar-lo al
que es pot destinar que és a habitatge o a compra de sòl.
Sr. Alcalde:
Si em permeten, és veritat que no ha intervingut i m’ha demanat un aclariment, també, puntual,
el senyor Ramon Sánchez. Si em permeten donar-li la paraula. Senyor Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Bé, una miqueta, s’ha fet esment per part de molts de vosaltres el tema
d’habitatge i de l’empresa pública i del tema del PLACC. Jo crec que, referent a la regidoria
d’habitatge, crec que aquest pressupost fa un esforç important en el que té a veure amb
l’habitatge a Molins de Rei. Tots som conscients i ho hem dit des del primer moment que
aquesta eina que creem en aquest moment que és l’empresa pública i que podem dotar-la de
contingut, és evident que la part d’habitatge ha de tenir una importància cabdal dins de
l’empresa pública. Saben que hem fet quest bloc d’edificis a Les Guardioles, saben que tenen
un conveni amb l’IMPSOL, també tindrem pisos, per tant, la regidoria d’habitatge serà una
regidoria important, cabdal, en aquests pressupostos 2021 i de cara al nostre futur més
immediat, per tant, és una regidoria que creiem que haurà de prendre una importància cabdal
en els propers temps i, per tant, hi haurà eines que podrem anar gestionant des de l’empresa
pública, sent conscients que és veritat que quan vàrem fer el pressupost no tenim la regidoria
dotada amb el personal que podíem tenir-la i, en diferents plans, l’hem pogut anar dotant de
més mans, de més múscul per tal de poder tirar endavant projectes que seran importantíssims.
Hem donat més de 250 ajudes de la Generalitat en polítiques d’habitatge i, per tant, això és una
bona solució. No hem pogut dur a terme tot el que volíem fer però sí que és veritat, ho ha dit la
regidora i la vull corregir, en part, a la regidora Marta Espona, aniran més de 140.000 € en ajuts
a la rehabilitació d’edificis en aquest pressupost referent a l’any 2019, no vàrem poder treure la
subvenció l’any 202, precisament, per tota la feinada que estàvem tenint amb les ajudes que
havíem de coordinar des de la Generalitat i tota la feinada que ens va venir de coordinar el que
va ser el mes de març, aquesta aturada referent a la Covid, i, per tant, hi ha hagut un esforç
ingent per part de, no només la regidoria d’habitatge sinó per part de molta gent de
l’Ajuntament, de donar un cop de mà per tal de poder ajudar a tota la gent de Molins de Rei.
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Per tant, aquesta nova proposta que treuen aquest any, que som conscients que amb 40.000 €
no arribarem, ja en som conscients, però és veritat que, al final, el pressupost és cert que l’hem
de quadrar i, al final, el pressupost, hi ha un moment que l’has de tancar i has de dir “posem
això” i sempre, i algú ho ha dit abans que no hem tingut un pla de contingència, doncs, sí, el
nostre pla de contingència són 3, 6 milions d’euros, aquest serà el nostre pla de contingència,
aquests 3,6 milions d’euros. Per tant, estem convençuts que podrem desenvolupar aquelles
polítiques que puguin dur a terme la millora de la vida dels molinencs i molinenques i que, en
definitiva, puguin gestionar millor. Referent...hi ha hagut una paraula que a mi m’ha sobtat una
miqueta perquè la repetim cada any, amb lo qual, si cada any es repeteix i aquest any portem
moltes més coses noves, estic convençut que ja perd el seu sentit. Quan diem que el
pressupost és un pressupost continuista, home, és un pressupost que ha anat fent i ha anat
variant degut, inclús, al temps que estem patint, hem estat capaços de generar noves
oportunitats, de portar noves partides per tal de desenvolupar un pressupost que sigui del grat
de tothom. Jo, no s’ha fet, però animo els companys de la CUP, com a la resta que no els hi
haguem fet, que se sumin a aquest pressupost i que, per tant, el puguin votar a favor. No ho
hem demanat abans, per tant, ara els demanem, “nunca es tarde si la dicha es buena” i, per
tant, esperem que s’ho repensin en aquests moments i puguin votar a favor. I, el PLACC,
escoltin, amb el PLACC jo crec que va donar, el regidor, compliment de tot el que s’havia fet el
2020 jo crec que d’una amanera excel·lent. Crec, i ho ha dit el regidor d’Economia i Finances,
que ens cal aquesta auditoria energètica per fer que els nostres edificis públics siguin
autosuficients, aquest és el projecte cap a on anem, per tant, aquí s’haurà de posar molts més
diners en un futur immediat i aquest és l’objectiu que es presenta a l’Àrea de Sostenibilitat i
Territori i això és fonamental i, per tant, no cal que ens basem en PAES caducats i en PLACC.
La voluntat del Govern és ferma i és tirar endavant aquestes auditories per tal de desenvolupar
projectes de sostenibilitat i està clar que el compromís l’assumim des del primer moment. Hem
de desenvolupar plans? Sí, però hem de tenir clar què és el que volem fer i jo crec que aquesta
auditoria ens donarà un mercat i un accent important de cap a on hem de dirigir el futur de la
sostenibilitat del nostre municipi. Per tant, estic convençut que podrem treballar i parlar-ne en
els propers mesos i, en aquest sentit, espero que tots vostès, també, puguin fer aportacions
que siguin d’interès per anar treballant-les. Properament, tindrem la comissió creada i, per tant,
podrem parlar-ne, podrem debatre de com anem administrant el PLACC i ja saben, i ho hem dit
sempre, que aquest és un projecte estratègic de mandat, no d’exercici, de mandat i, per tant,
anirem posant els recursos que calguin en aquest sentit. I, l’empresa pública crec que ha de ser
una eina amb la que hem de treballar de manera convincent, com deia també la regidora
Estefania, quant a les escoles bressol que ja hi ha una demanda històrica de què es pot fer
amb l’escola bressol El Molí, per tant, estic convençut que, en el marc que anirem tenint de
desenvolupament de l’empresa pública, podrem anar treballant certs aspectes que
possiblement es puguin anar desenvolupant de cara al futur. Per tant, agrair a tothom totes les
aportacions que han fet a aquest pressupost, ser conscients que el pressupost, al final, és un
pressupost que avui comença però que acabarà el 31 de desembre i, per tant, tenim encara
molt temps per anar fent les aportacions que creiem que ens poden ajudar a millorar el
pressupost de tots els molinencs i les molinenques.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Pensava que estàvem tancant el torn però ara ha demanat la paraula el senyor
Gerard Corredera, per tant, té dret a fer servir el tercer torn. Endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Res, faré una intervenció molt curta, molt curta perquè ja comença a ser tard. Aquí,
alguna persona ens demanava, ens comentava que el pressupost és, evidentment del Govern,
evidentment, és el pressupost que vol executar. Jo crec que, quan feia la intervenció de que el
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pressupost era tancat, no ens referíem al pressupost que ens presenten al ple sinó el
pressupost que es fa en el debat previ, o sigui, quan ens presenteu i ens dieu “escolta,
treballeu el pressupost i presenteu-nos coses”. La queixa o la crítica, en tot cas, és que aquella
proposta ja estava tancada i, per tant, era bastant...era fer una feina sobre una cosa que ja poc
marge tenia per variar. Jo crec que, a vegades, quan se’ns dirigeix la paraula, sembla que
nosaltres no ens en fem càrrec del dificultós que ha sigut l’any 2020 i ha sigut dificultós,
dificultós, no, extraordinàriament dificultós, extraordinàriament excepcional i difícil, no,
dificilíssim pel Govern, dificilíssim pels regidors, dificilíssim de viure, en la vida, i dificilíssim a
fora d’aquesta pantalla o d’aquest ple. Per tant, quan es fan propostes és, precisament, perquè
sabem que ha sigut molt difícil i perquè creiem que, al menys, les aportacions que fem
nosaltres és per intentar millorar i aportar el màxim possible als molinencs i molinenques.
Precisament, per això demanàvem un pressupost que s’anticipi al 2021 i que s’anticipi,
sobretot, al 2022. I, per tancar, evidentment que no s’ha executat tot el que es pensava
executar en el 2020 o el gener del 2020, jo, ja ho sabeu, treballo en un sector que, si a mi em
diuen el 2020, del que pensava fer, el que collons perdoneu, el que he acabat fent, doncs, no
hagués encertat mai. Però, nosaltres, com a grup de l’Oposició, el que hem de fer és que, si no
s’executen aquestes coses que nosaltres creiem prioritàries, i, com deia el Ramon Sánchez, si
és un projecte de mandat, les coses que no s’han executat del PLACC, ho hem de dir i hem de
demanar que l’equip de Govern ho executi. I no s’han de...no cal fer una exposició sempre de
que sembla que no siguem conscients de lo difícil que és! I tant, en som conscients de lo difícil
que és però ho hem de dir i hem de demanar i posar èmfasi en que es planifiqui el màxim
possible per poder recuperar tot allò que el 2020 no hem pogut fer. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Permetin-me sí que, en un minut, agrair el debat, agrair com han fet aquest
debat, agrair les seves aportacions i convidar-los a tots, això sí que...en el sí de l’evolució
d’aquest pressupost, puguem encetar o reafirmar aquest compromís de diàleg, de millora,
d’aportacions, a partir de les futures decisions que vindran amb l’aplicació del superàvit del
2020. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes i ara sí que passaríem a la votació d’aquest
pressupost. Votació punt 4.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Abstencions

1
10

5

4
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 10 vots a favor
del PSC (6) i JxM (4), 4 abstencions de ERC-AM (3) i C’s (1) i 5 vots en contra de la CUP
(3), Molins Camina - Podem (1) i MEC (1).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
5.- Creació de la Comissió d’Estudi i Seguiment del Pla Local d’Adaptació al Canvi
Climàtic (PLACC) 2019-2030.
DICTAMEN
1. Antecedents
L’augment de la temperatura mitjana del planeta, accelerat en les darreres dècades, té unes
repercussions que afecten de ple a la majoria dels aspectes de la vida humana (entre altres:
qualitat de vida, subministrament d’aliments i matèries primeres, episodis meteorològics
extrems, funcionalitat de les infraestructures, alteració dels ecosistemes, nous riscos sanitaris).
Atès que el principal repte global de sostenibilitat en l’actualitat és el canvi climàtic i la seva
mitigació, cal abordar preventivament polítiques d’adaptació compartides i que ha d’assumir
cada territori segons les seves característiques, els riscos diferents als que s’enfronta i la seva
estructura competencial.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en data 28 de novembre de 2019, va aprovar
el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei (PLACC) 2019 – 2030, així com la
implantació del programa de 31 actuacions, agrupades en 7 àmbits d’aplicació.
Atès que “Creació d’una comissió de seguiment del PLACC” és una de les 31 actuacions
recollides al programa d’implantació del PLACC amb el codi d’acció GEN-4.
Atès que aquesta acció especifica els representants tècnics de l’Ajuntament que han de formar
part de la comissió, així com els temes a tractar i la periodicitat mínima de les seves reunions.
Atès que el PLACC inclou un cronograma de les accions a implementar, un programa de
seguiment amb indicadors de dos tipus; indicadors d’estat d’implementació de les accions, i
indicadors de seguiment; així com un programa de comunicació, amb l’objectiu principal de
conscienciar la població de Molins de Rei sobre els riscos del canvi climàtic, i sobre les
mesures que s’han de prendre per a l’adaptació i mitigació del mateix.
Atès que els objectius del PLACC, són:
· Analitzar els riscos actuals i futurs associats al municipi que es deriven del canvi
climàtic.
· Analitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic dels diferents elements del municipi.
· Definir actuacions a desenvolupar per part del consistori per tal d’adaptar-se i fer
front als riscos identificats.
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Atès que el PLACC no és un Pla d’obligada redacció/aprovació, sinó un Pla de caràcter
voluntari amb el que es vol involucrar diversos actors/departaments municipals en el
compliment dels objectius internacionals establerts respecte al canvi climàtic, pel que fa a
l’adaptació al mateix.
Atès que l’àmbit del PLACC és el terme municipal de Molins de Rei.
2. Fonaments jurídics
L’article 48.2 a) 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.) preveu que poden complementar
l’organització municipal, entre d’altres, “les comissions d’estudi, informe o consulta”.
De conformitat amb l’article 49 del TRLMRLCat., l'ajuntament, en exercici de la seva autonomia
organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas
l'organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de
respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.
Tractant-se doncs d’un òrgan complementari de l’organització municipal, la seva creació i
regulació correspon al Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta, d’acord amb l’article
114.3 b) del TRLMRLCat.
El funcionament de la Comissió s’adequarà al que estableixen els arts. 123 i ss. i 134 i ss. del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Pel que fa a la composició de la Comissió, els arts. 123.1 i 125 ROF disposen que aquesta
estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació, que hauran de representar els
diferents grups polítics existents en proporcionalitat a la seva representació en la Corporació.
La presidència de la Comissió recau en l’alcalde, sense perjudici de les delegacions que pugui
realitzar. Així mateix, l’art. 137.1 ROF estableix que el president de la Comissió podrà requerir
la presencia, en les seves sessions, de personal o membres de la Corporació a efectes
informatius.
3. Règim de la Comissió d’Estudi i seguiment del PLACC
La Comissió d’Estudi del PLACC es configura, doncs, com un òrgan complementari de
l’Organització municipal, amb la finalitat que el seu propi nom expressa i amb les
característiques que es proposen a continuació:
3.a. Composició: la Comissió estarà formada pels membres següents:
- President/a: el president de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori o regidor/a en qui
delegui.
- Secretari/a: persona que exerceixi les funcions de la secretaria de la Comissió
Informativa de SIT o persona en qui delegui.
- Vocals: regidors/es membres de la Comissió Informativa de SIT o regidor/a en qui
deleguin, amb l’assistència d’un representant per cada grup municipal.
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Així mateix, podran assistir a les sessions de la Comissió els tècnics de les diverses àrees de
l’Ajuntament vinculats als aspectes a tractar en cada sessió; que tindran veu, però no vot.
3.b. Finalitat: la finalitat d’aquesta Comissió serà tractar els temes següents:
- Presentació de dades generals d’evolució climàtica.
- Anàlisi del grau d’execució del PLACC i revisió dels indicadors de seguiment de les
actuacions del pla.
- Anàlisi de les noves necessitats d’adaptació al canvi climàtic detectades pels tècnics.
En base a aquestes, es definiran mesures a implementar en el camp de l’adaptació
al canvi climàtic.
- Planificació de les actuacions en matèria d’adaptació al canvi climàtic previstes pel
període.
3.c. Organització: la comissió es reunirà amb una periodicitat mínima d’1 cop cada 6 mesos.
Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 10 de febrer de 2020 i l’informe jurídic de l’assessora jurídica del
mateix dia.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 10 de febrer de 2021, del President de
l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
Primer: CONSTITUIR la Comissió per a l’estudi i seguiment del Pla Local d’Adaptació al Canvi
Climàtic de Molins de Rei (PLACC) 2019-2030, amb les característiques que deriven de la part
expositiva del present acord.
Segon: NOMENAR els membres de la Comissió següents:
- President/a: el president de l’Ârea de Sostenibilitat i Territori o regidor/a en qui
delegui.
- Secretari/a: persona que exerceixi les funcions de la secretaria de la Comissió
Informativa de SIT o persona en qui delegui.
- Vocals: regidors/es membres de la Comissió Informativa de SIT o regidor/a en qui
deleguin, amb l’assistència d’un representant per cada grup municipal.
Podran assistir a les sessions de la Comissió els tècnics de les diverses àrees de l’Ajuntament
vinculats als aspectes a tractar en cada sessió; que tindran veu, però no vot.
Tercer: NOTIFICAR aquest acord als seus membres.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt número cinc de l’ordre del dia que és la creació de la Comissió d’Estudi
i Seguiment del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) 2019-2030 i fa l’explicació
d’aquest punt el senyor Àlex Herrero. Endavant.
Sr. Herrero:
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Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Senyor Quim Llort, endavant.
Sr. Llort:
Bona nit, gràcies. És una bona notícia que es procedeixi a la creació de la Comissió de
Seguiment del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei. Esperem que els
vocals puguin participar-hi activament, que generin els debats necessaris per ajudar a millorar
la gestió i implementació del PLACC i que s’informi correctament als vilatans de les accions
que es duen a terme per a lluitar contra el canvi climàtic, en definitiva, que sigui una comissió
realment útil. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig més paraules demanades, per tant, passaríem a la votació, entenc que
el regidor ja... No sé si algú està demanat paraula o no, en el xat no el veig, senyor Gerard, no
havia demanat la paraula en el xat, no?
Sr. Corredera:
Ja, ja, pensava que seria més llarga la del Quim i no m’ha donat temps, perdó.
Sr. Alcalde:
Endavant.
Sr. Corredera:
Res, res, jo també m’afegeixo a l’enhorabona per crear aquesta comissió, una comissió que,
evidentment, el que ha de fer és que participin altres grups d’interès en això i que, realment,
comencem a treballar en això, en el coneixement de les emissions dels gasos d’efecte
hivernacle, la identificació de les fonts i, sobretot, la presa de consciència de la població
d’intentar mitigar aquestes emissions. Jo crec que és important que aquesta comissió sigui
realment creada per ser efectiva i executiva, que no es quedi tot en paraules sinó que,
realment, després, els coses que surtin a la comissió s’apliquin i s’intentin implementar el més
diligentment possible. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Entenc que podem passar a votació, senyor Herrero. Votació punt 5.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

Vots en contra

Abstencions
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MEC

1

C‘s

1

Total

19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
6.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector de les
Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament, de Molins de Rei.
DICTAMEN
Vist l’informe tècnic-jurídic emès en data 3 de febrer de 2021 pel cap de Planejament i Gestió
Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la següent:
“INFORME TÈCNIC -JURÍDIC
Assumpte: Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector de
Les Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament,de Molins de Rei.
ANTECEDENTS
En data 13 d’abril de 2007 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general
metropolità en l’àmbit de les Guardioles, que va ser publicat el 14 de maig del mateix any.
En data 27 de gener de 2011 es va aprovar el Pla parcial del sector de Les Guardioles que va
ser publicat el 23 de febrer de 2011.
En data 14 de juliol de 2020 ha estat presentada a aquest Ajuntament la documentació tècnica
relativa a la Modificació puntual del Pla Parcial a l’àmbit de Les Guardioles en relació a la
regulació de les places d’aparcament, redactat pel Servei de Planejament Urbanístic de la
Direcció de l’Àrea de Desenvolupament de polítiques Urbanístiques de l’AMB.
En data 6 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la Modificació
Puntual del Pla Parcial del Sector de Les Guardioles en relació a la regulació de les places
d’aparcament de Molins de Rei i es va sotmetre el document a informació pública durant el
termini d’un mes.
En data 8 d’octubre de 2020 es va presentar al registre electrònic del Departament de Territori i
Sostenibilitat la sol·licitud d’informe sobre la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector de
Les Guardioles, aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, la qual va ser tramesa en
data 9 d’octubre de 2020 a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, (OTAAA).
En data 26 de gener de 2021, l’Ajuntament de Molins de Rei, rep per tramesa electrònica
2020/072674/M l’informe de l’OTAAA, d’acord amb el que estableix l’article 85.5 de la Llei
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d’Urbanisme, en relació a la sol·licitud d’informes als organismes afectats per raó de llur
competència sectorial.
RESULTAT DEL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA I DE L’INFORME SECTORIAL
SOL·LICITAT
El termini d’exposició al públic va vèncer el 28 de desembre de 2020. Durant aquest període no
es va presentar cap al·legació al document aprovat inicialment.
Pel que fa a l’informe emès per l’OTAAA, aquest conclou de la següent manera: “Vistes
aquestes circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades als apartat anteriors,
s’emet informe favorable sobre la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector de les
Guardioles, al terme municipal de Molins de Rei, amb el benentès que en el seu
desenvolupament es doni compliment a la normativa ambiental d’aplicació”.
En aquest sentit cal destacar el que l’informe estableix en el punt 5 “Anàlisi ambiental”, quan
diu que: “la Modificació puntual no altera substancialment les determinacions del PPU, (...)”.
També es valora la modificació molt positivament en el sentit que la reducció de places
suposarà una desincentivació de l’ús del vehicle privat, a la vegada que el fet de no haver de
construir una segona planta soterrani suposarà en conseqüència una disminució del consum
energètic, d’afectació del subsòl, de volum de moviment de terres i de generació de residus i
dels nivell de contaminació acústica.
També es valora que en fase de funcionament això suposi una disminució dels impactes
associats a la mobilitat del vehicle privat, especialment en la contaminació de l’aire i els nivells
d’emissió sonora.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Segons s’exposa al punt 1 del document, “les Normes urbanístiques del Pla Parcial (en
endavant PP) estableixen una reserva de places d’aparcament per a cotxes significativament
superiors a les establertes amb caràcter general per les Normes Urbanístiques del Pla general
metropolità de Barcelona (en endavant PGM). Aquesta determinació fa que els edificis
d’habitatges previstos pel PP hagin de tenir dues plantes soterrani, la qual cosa incrementa el
cost de la construcció, que repercuteix una menor qualitat arquitectònica i constructiva dels
habitatges. Alhora, això suposa un increment del volum dels residus generats, una major
afectació del subsòl i un augment del consum energètic, que comporta un major impacte
ambiental de les obres de construcció. A més, aquesta mesura no contribueix a racionalitzar la
mobilitat en cotxe ni a apostar per una mobilitat més sostenible”.
Concretament l’article 9.3.f de les Normes Urbanístiques del PP estableix que la reserva de
places d’aparcament soterrani privat per a cotxes s’estableix en 1,8 per habitatge i 1 cada 100
metres quadrats per ús comercial o altres.
En general com ja s’ha exposat aquesta previsió suposa un elevat increment en el cost de la
construcció on si tenim en compte que gairebé el 50% del sostre edificable del sector de les
Guardioles està destinat a habitatge protegit, la ràtio de places d’aparcament prevista a la
normativa vigent dificulta la materialització d’aquests habitatges assequibles de promoció
pública. Per contra cal tenir present que l’àmbit de Les Guardioles es troba inserit dins de la
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trama urbana de Molins de Rei, a una distància de 500 metres respecte de l’estació de
Rodalies de RENFE i a una distància de 400 metres de la parada del bus interurbà i de la
futura parada del tramvia, amb la qual cosa es pot afirmar que l’àmbit disposa d’una bona
accessibilitat en transport públic.
És per aquest motiu que aquest document proposa modificar l’article 9.3.f de les Normes
Urbanístiques amb la finalitat de disminuir la ràtio mínima de places d’aparcaments per a
cotxes. Així mateix, també es proposa incorporar a l’article 9.3.f la possibilitat de computar les
places d’aparcament d’altres edificacions situades dins de l’àmbit del PP que suposin un
escreix respecte el nombre de places mínim establert.
El nou redactat de l’article 9.3.f queda de la següent manera:
“ f) la reserva mínima de places d’aparcament soterrani privat per a cotxes s’estableix en una
plaça per cada habitatge lliure, una plaça per cada dos habitatges protegits i una plaça per
cada 100 metres quadrats d’ús comercial o altres. Als efectes del càlcul es podran computar les
places d’aparcament d’altres edificacions ja construïdes dins de l’àmbit del Pla parcial del
sector de les Guardioles que suposin un escreix respecte del nombre de places mínim establert
en aquesta Modificació, sempre que les places estiguin efectivament vinculades a la nova
promoció. En aquest sentit, s’haurà d’acreditar la disponibilitat de les places a través de
qualsevol títol que asseguri el dret d’ús en exclusiva de les mateixes”.
FONAMENTS DE DRET
És d’aplicació el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, (en endavant TRLU).
D’acord amb el que estableix l’article 96 la modificació de qualsevol dels elements d’una figura
de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva
formació.
En concret li són d’aplicació:
L’article 65 i 66, relatius a l’objecte, contingut i documentació dels plans parcials urbanístics, i
l’article 85 del mateix text legal, en relació a la seva tramitació.
L’article 80.b) del TRLU segons el qual la competència per l’aprovació definitiva dels plans
parcials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon aprovar als ajuntaments de
conformitat amb l’article 81, correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
També és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
CONCLUSIONS
Vistos els antecedents, les consideracions tècniques i fonaments de dret exposats als punts
anteriors s’informa favorablement l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
Parcial del Sector de Les Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de
Molins de Rei, per tal de poder prosseguir amb la seva tramitació.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar provisionalment de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector de Les
Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de Molins de Rei, redactat pel
Servei de Planejament Urbanístic de la Direcció de l’Àrea de Desenvolupament de polítiques
Urbanístiques de l’AMB.
Segon.- Trametre el document de la Modificació puntual del Pla Parcial del sector de Les
Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de Molins de Rei i una còpia de
l’expedient complert i en format digital a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar l’acord als propietaris dels terrenys compresos en l’àmbit d’aquest Pla Parcial.
El què informem als efectes oportuns. “
Vist l’informe emès en data 14 de febrer de 2021 per la Secretària de la Corporació.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 16 de febrer de 2021, del President de
l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment de la Modificació puntual del Pla Parcial del Sector de Les
Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de Molins de Rei, redactat pel
Servei de Planejament Urbanístic de la Direcció de l’Àrea de Desenvolupament de polítiques
Urbanístiques de l’AMB.
Segon.- Trametre el document de la Modificació puntual del Pla Parcial del sector de Les
Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de Molins de Rei i una còpia de
l’expedient complert i en format digital a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar l’acord als propietaris dels terrenys compresos en l’àmbit d’aquest Pla Parcial.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem al punt sis de l’ordre del dia, aprovació provisional de la modificació puntual del Pla
Sector de Les Guardioles en relació a la regulació de les places d’aparcament de Molins de Rei
i fa l’explicació d’aquest punt el senyor Miguel Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Senyor Quim Llort, endavant.
Sr. Llort:
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Gràcies una altra vegada. D’acord que Les Guardioles es troba a una distància de 500 metres
respecte de l’estació de Rodalies de Renfe i a una distància de 400 metres de la parada del
bus interurbà però, deixant de banda la qualitat del servei que ofereix actualment el transport
públic, no creiem que els possibles compradors d’aquestes promocions pensin que no tenir
accés a la seva finca signifiqui un valor afegit. Repetides vegades parlem de mobilitat, de la
falta d’aparcament amb la consegüent aglomeració de vehicles als nostres carrers i
d’ubicacions on projectar noves places d’aparcament. Us convido a fer un exercici molt visual,
només heu d’anar a l’avinguda Mancomunitat per observar que, normalment, la zona
d’aparcament en bateria està plena i, pels que tingueu més curiositat, podeu buscar imatges
per satèl·lit sense cap edifici començat i, tristament, amb tot l’aparcament complet. Entenem
que la modificació proposada pot reduir el cost de les construccions, amb el benefici directe
que comporta a les promotores. El que no podem saber del cert és si realment els compradors
d’aquests habitatges veuran reflectida aquesta reducció de cost en el preu final de compra del
seu habitatge. També podríem parlar del greuge comparatiu que comporta que, en el mateix
projecte, hi hagi blocs de pisos amb dos aparcaments per habitatge i altres que no n’arribin a
un. Es podria donar el cas que qui tingui la sort de tenir dos aparcaments li acabi llogant alguna
plaça als veïns que no en tenen. Si parlem de mobilitat compartida, en el ple de novembre,
Esquerra Republicana va preguntar al Govern com estava gestionant la col·laboració amb la
plataforma Som Mobilitat i la resposta va ser que ho tenien pendent. A nosaltres ens agradaria
molt que a cada barri de Molins de Rei tinguéssim disponible un vehicle elèctric compartit però,
de moment, sembla que estem molt lluny d’aquesta realitat. Així doncs, realment, costa molt
interpretar que aquesta proposta de modificació estigui motivada, principalment, per voler ser
més respectuosos amb el medi ambient i per fomentar l’ús de la bicicleta, transport públic o del
vehicle compartit. Creiem que per aconseguir aquests objectius de respecte pel medi ambient
calen altres iniciatives d’àmbit local. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Senyor regidor, si volgués tancar.
Sr. Raventós:
Sí, sí, jo...perdó, perdó.
Sr. Alcalde:
Si us plau, no...
Sr. Raventós:
Sí, sí, sí...
Sr. Alcalde:
Endavant, Josep.
Sra. Raventós:
Culpa meva, li estava...com que estava xatejant amb el Gerard Corredera, li estava demanat la
paraula a ell però, clar, no...disculpeu. Culpa meva un cop més. Ja està. A veure, jo volia fer
una intervenció i he de reconèixer que la intervenció que ha fet el Quim m’ha despistat una
mica. Jo, en tot cas, tampoc, com que la meva funció aquí no és contestar a un altre regidor de
l’Oposició, en tot cas, el que sí que diré perquè, si no ho dic, rebento ―si em permeteu dir-ho
així―, és que en aquest poble no falten aparcaments, sobren cotxes i això és una cosa que, si
us plau, agrairia que no perdéssim mai de vista. No falten aparcaments, sobren cotxes i
aquesta és una qüestió, des del meu punt de vista, cabdal que no hauríem de perdre mai de
vista. En tot cas, tornant al punt, nosaltres hi votarem a favor, hi estem d’acord, ja ho vam
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expressar tant en la reunió informativa que havíem tingut com en la darrera Comissió
Informativa, hi estem, malgrat que és evident que, en part, el Quim tenia raó en un aspecte, el
fet de reduir el nombre d’aparcaments pot generar que hi hagi alguns cotxes que acabin
aparcats al carrer, que és el que no volem que passi. Nosaltres sempre hem defensat i sempre
ho defensarem, espero, que l’espai públic sigui per a les persones i no pels vehicles i el que
volem és que no hi hagi cotxes aparcats al carrer. De totes maneres, hem fet números, els
números que també ens va passar el cap de negociat d’Urbanisme a la Comissió Informativa.
Hi ha hagut promocions que s’han desenvolupat en el règim anterior i, per tant, s’ha generat
suficient aparcament i que aquest aparcament de més que tenim compensarà aquest
aparcament que, d’alguna manera, perdem. En tot cas, nosaltres sí que estem d’acord en què
les promocions associades a la promoció d’habitatge públic tinguin un cost inferior perquè
entenem...i no entendríem que aquest cost inferior no impliqués que l’habitatge surti a un preu
inferior però és evident que crec que ha de ser d’interès de tothom, al menys ho és nostre, que
les promocions que promouen els instituts públics, les urbanitzacions públiques, surtin al menor
preu possible i si això ha de ser a cost d’estalviar-nos un tercer soterrani, per entendre’ns,
sempre assumint que hi haurà aparcament, com és el cas, ens sembla bé. Per tant, nosaltres hi
votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí, si volgués tancar el torn, senyor Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Sí, jo crec que, en part, la resposta l’ha donat el meu company, el Josep. Jo crec que, al final,
no podem confondre, una cosa és la mobilitat i una altra parlar de què fem amb els cotxes, com
els guardem, l’aparcament i, efectivament, com diu el Josep, la discussió en aquests moments
que tenim d’una mobilitat que ha encetat fa temps la ciutat de Barcelona i que ens estem
afegint els municipis del voltant i que han d’anar acompanyades amb mesures de transport
públic, la millora de transport públic i de la millora o es ajuts per aconseguir que s’utilitzin altres
mitjans de transport. Nosaltres, algunes en fem. Jo crec que, al final, dir “s’han d’acompanyar
amb altres mesures”, bueno, nosaltres estem en tot el tema de les mesures de la compra de les
bicicletes, hem estat en mesures de suport, hem entrat a la Zona 1 de l’Àrea Metropolitana,
amb el que significa per una gran majoria o la majoria de ciutadans de la vila; i, una altra cosa
és el debat que hem fet sobre Les Guardioles i que nosaltres hem explicat a la Comissió
Informativa. És a dir, en aquests moments tindrem places de sobra perquè, efectivament, les
places que en aquests moments ha fet l’IMPSOL en la seva zona de promoció estaven
contemplades en la ràtio de l’1,8 i això compensarà, en part, aquelles que els nous habitatges
de protecció oficial puguin, es puguin realitzar. I, res més a dir, nosaltres considerem que és
una bona mesura que ha d’ajudar ―i nosaltres ho pensem, bàsicament, des del punt de vista
del promotor públic― a poder desenvolupar aquell sector d’habitatge d’especial protecció que
nosaltres tenim en aquella zona.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula, senyora Aroca, ara?
Sra. Aroca:
No puc?
Sr. Alcalde:
Perdó, em consta com a
Sra. Aroca:
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Sí, l’he demanada, l’he demanada. No puc?
Sr. Alcalde:
Sí, segon torn. Sí.
Sra. Aroca:
Bé, m’és igual com es digui el torn. Només volia expressar, perdó, se m’ha passat, que
nosaltres el que trobem és una mica exagerat passar d’una ràtio molt elevada a una ràtio que
es queda per sota de l’1 quan creiem que la millor ràtio seria 1. Ens fa patir el fet, no només el
greuge comparatiu que pugui haver com ha comentat el company Quim, però, a més a més, no
oblidem que a la gent li agrada aparcar en el seu edifici i això és una realitat i no a l’edifici del
costat o tres carrers més enllà, si s’ho pot evitar i si te diners per comprar-se aquesta plaça
d’aparcament. Nosaltres creiem que la gent hauria de tenir aquestes oportunitats, tant amb el
promotor privat, les promocions privades com les públiques, i més en un barri on, ara
mateix...no repetiré el que ja he dit moltes altres ocasions perquè no, no ho diré, però sí que és
cert que no hi ha molts habitatges, que són carrers que estan una mica “desangelats” i això és
una realitat. Fa poc, vam tenir l’oportunitat de llegir una notícia de Viu Molins que parlava,
precisament, que hi havia veïns i veïnes que ja estaven vivint allà i que se sentien, en certa
manera, insegurs i que, per tant, jo crec que tot el que sigui facilitar que la gent pugui arribar
amb el seu vehicle a casa seva i no a tres carrers més enllà és millor que no fer-ho. Per tant,
passar d’una ràtio d’1,8 a 0,5 ho veiem una mica descompensat i una mica exagerat i, per tant,
nosaltres no votarem a favor, ens abstindrem en aquest punt.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que ja s’havia clos el primer punt. Si vol afegir alguna cosa, senyor
Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Jo crec que al cap està, els que som de Molins i hem vist com es desenvolupen els barris quan
creixen, que no es fan de la nit al dia, no? I hem vist créixer els barris com el barri de La Granja
o el barri de la Riera Nova o el barri del Pont de la Cadena i, ara mateix, el barri de Les
Guardioles i té els seus processos, però és veritat que no és un barri desert. De fet, hi ha
habitatges que s’estan construint, tant públics com privats, des del principi, pràcticament, de la
finalització de la primera fase de la urbanització, tot i que semblava que hi havia gent que
dubtava de que això es pogués fer. I, segon, jo crec que la mateixa informació hi ha les meves,
no sé si declaracions, i no sé si són meves, respecte al barri de Les Guardioles, des del punt de
vista de la seguretat, ni tenim vandalisme ni tenim inseguretat ni tenim queixes formalitzades
per escrit de cap tipus d’acte vandàlic al barri de Les Guardioles. És a dir, un pot tenir sensació
d’inseguretat, bueno, sí, jo no dic que no, i feia algun comentari que nosaltres hem treballat des
del punt de vista d’alguna zona però és un barri que no tenim cap mena de conflicte i que no
tenim cap mena d’inseguretat. Jo crec que és un barri amb bona il·luminació, ben fet, ben tal,
bueno, que té el seu procés. Jo recordo el barri de La Granja quan va començar i, evidentment,
tots els processos dels barris, al principi, tots tenen aquesta imatge. En l’altre tema, jo crec que
ho hem explicat. És a dir, jo crec que amb la compensació que es fa del que ja s’ha
edificat...això no vol dir que sigui d’obligat compliment, allò el que diu és que és el mínim, a
partir d’aquí, efectivament, jo crec que, al final, donarà perquè molts dels blocs de pisos que es
facin tinguin el mínim, arribin a tenir les places que contemplen per tenir cada pis un habitatge,
però parla del mínim perquè, quan ens hi fiquem, si tu fas una planta subterrània per fer
apartaments, pràcticament, ja estàs contemplant la possibilitat de que cadascun dels pisos
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tinguin un habitatge, és que ja només perquè siguin la mida, això ja li dona. En tot cas, sí que
assegurem que el privat ho hagi de fer i això sí que és el que nosaltres hem dit.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 6.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM
CUP

Vots en contra

Abstencions

3
3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

3

2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 14 vots a favor
del PSC (6), JxM (4), la CUP (3) i C’s (1), 3 vots en contra d’ ERC (3), i 2 abstencions de
Molins Camina-Podem (1) i MEC (1).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
7.- Aprovació de la proposta per bescanviar el dia 10 de gener com un festiu dels vuit
d'obertura autoritzada per tot Catalunya de l'any 2021 i el 7 de febrer com un dels dos
festius addicionals per l'obertura comercial per Molins de Rei de l'any 2021.
DICTAMEN
Atès que des de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV) de l’Ajuntament de
Molins de Rei es vol potenciar el model comercial de proximitat i el desenvolupament local i
l’ocupació, a través de la posada en marxa de programes i projectes per a la promoció
econòmica i el desenvolupament turístic de la vila.
Atès que el calendari oficial de festes laborals per l’any 2021 a Catalunya segons l’Ordre
TSF/81/2020, de 14 de juny, són les següents:
1 de gener (Cap d’Any)
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6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)

Atès que el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l’any 2021 segons
l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, són els següents:
3 i 10 de gener
4 de juliol
1 i 28 de novembre
6, 8, i 19 de desembre
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 26 de setembre de 2019 va aprovar que
els dos dies addicionals d’obertura comercial autoritzada per l’any 2021 a Molins de Rei serien
el 7 de febrer i el 12 de desembre.
Vistes les comunicacions de la Generalitat per EACAT del dia 3/02/2021 del Departament
d’Empresa, Coneixement i Industria on ens informaven que:
Vista l'entrada en vigor de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, ha comportat que, per causa de força major
- protecció de la salut pública-, la majoria d'establiments comercials del vostre municipi hagin
hagut de romandre tancats al públic el diumenge dia 10 de generi el diumenge dia 7 de febrer,
dia festiu amb obertura comercial autoritzada en el nostre municipi (Ordre EMC/129/2019, de
28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments
comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021 (DOGC núm. 7910, de data
4.7.2019) i RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de
gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius
amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021 (DOGC núm. 8326,
de data 26.1.2021).
Atès que per tant, per causa de força major, en aquestes dates no ha estat possible, amb
caràcter general, l'obertura extraordinària dels establiments comercials, tal i com inicialment
estava previst, amb la qual cosa el nombre de dies festius amb obertura comercial autoritzada
per a l'any 2021 seria "de facto" inferior als deu, que determina l'article 36.2.c) de la Llei
18/2017, d'1d'agost de comerç, serveis i fires.
Vist que per aquests motius, ens proposen que si el nostre ajuntament ho considera oportú, i
previ acord adoptat per l'òrgan competent, es pot bescanviar el dia 10 de gener i el 7 de febrer
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del 2021 per un altra dia festiu del 2021, llevat de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei
18/2017, d'1 d'agost de comerç, serveis i fires.
Vist l’informe tècnic signat per la tècnica de Fira, Comerç, Consum i Turisme i per la directora
de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 16 de febrer de 2021.
Atès l’informe proposta signat per la directora de Fira, Comerç, Consum I Turisme en data 17
de febrer de 2021
Atès la proposta acord signat pel president d’àrea en data 17 de febrer de 2021
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Desenvolupament Estratègic de la Vila la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels
acords següents:
ACORDS
Primer.- Bescanviar diumenge 10 de gener per el diumenge 25 d’abril del 2021
com un festius dels vuits d’obertura autoritzada per tot Catalunya de l’any 2021.
Segon.- Bescanviar el diumenge 7 de febrer per el diumenge 3 d’octubre del 2021 com un dels
dos dies addicionals als vuit d’obertura autoritzada per a tot Catalunya de l’any 2021
Tercer.- Sotmetre la proposta a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, com a òrgan competent en
aquesta matèria.
Quart.- Traslladar l’acord a la Direcció General de Comerç, amb la màxima urgència
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem ara i canviaríem de comissió, aniríem a la Comissió informativa de l’Àrea de
desenvolupament estratègic de la Vila amb el punt setè que és aprovació de la proposta per
bescanviar el dia 10 de gener com a un festiu dels vuit d'obertura autoritzada per tot Catalunya
de l'any 2021 i el 7 de febrer com a un dels dos festius addicionals per l'obertura comercial per
Molins de Rei de l'any 2021 i faria l’exposició d’aquest punt el senyor regidor de Comerç, el
senyor Puiggarí. Endavant.
Sr. Puiggarí:
Presenta el punt 7.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Algun torn d’intervenció? No n’hi ha cap. Passaríem a la votació
d’aquest punt. Votació punt 7.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

19

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
En aquest moment s’absenten de la sessió els regidors Sr. Miquel Zaragoza Alonso i el
Sr. Jordi Enseñat García.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
8.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al 4t Pla Transversal de Polítiques
Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025, aprovat pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat
DICTAMEN
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar per acord de Ple, en data 18 de
desembre de 2006, la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i el seu reglament de
funcionament, modificat per acord de Ple de 20 de març de 2017..
Atès que d’acord amb aquest Reglament, la Taula Política és el màxim òrgan de decisió del
Consell de les Dones del Baix Llobregat.
Atès que a l’octubre de 2018 es celebrà el 5è Congrés de Dones del Baix Llobregat, les
conclusions del qual són la base per a la definició de les línies estratègiques de les polítiques
feministes a la comarca en els propers anys.
Atès que el 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat contempla diverses
accions emmarcades en quatre línies estratègiques:
1. Polítiques públiques feministes.
2. Violències contra les dones.
3. Valors feministes.
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4. Economia, treball i formació.
Atès que la Taula Política del Consell de les Dones aprovà, el 29 d’octubre de 2020, el 4t Pla
Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025, i proposà l’adhesió de tots
els ajuntaments de la comarca.
Atès que l’Ajuntament ha rebut notificació de l’acord d’aprovació de l’esmentat Pla, al Plenari
de 21 de desembre de 2020 del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant el Consell de les Dones del Baix
Llobregat, proposa a tots els ajuntaments de la comarca l’adhesió al Pla.
Atès que l’ajuntament forma part del Consell de les Dones del Baix Llobregat i ha participat tant
en l’elaboració del Pla com en el 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
Atès que el 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025
contempla un conjunt d’accions a desenvolupar en els propers anys des d’ajuntaments i
Consell Comarcal, que tenen per objectiu promoure la igualtat real i efectiva entre dones i
homes.
Atès que en la mateixa línia, l’ajuntament ja disposa del II Pla Local per a la Igualtat entre
Dones i Homes a Molins de Rei 2017-2021, aprovat pel Ple, en sessió ordinària celebrada el 20
de desembre de 2017, que contempla objectius i accions molt similars a les del 4t Pla
Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.
Atès que la coincidència de bona part dels objectius i accions dels plans, i la trajectòria de
col·laboració i cooperació interinstitucional entre l’ajuntament i el Consell Comarcal motiva la
voluntat d’unir esforços en el desplegament de polítiques públiques encaminades a assolir la
igualtat real i efectiva de dones i homes, així com l’eradicació de la violència masclista.
Atès que amb l’adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 20212025, l’ajuntament es compromet a implementar les accions contemplades al Pla comarcal que
estiguin també recollides al Pla local.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
Primer: APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al 4t Pla Transversal de
Politiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.
Segon: FER PÚBLIC aquest acord 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 al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem a la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, el punt vuitè, aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del
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Baix Llobregat 2021-2025, aprovat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i faria l’explicació
del punt la regidora Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Presenta el punt 8.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. M’han demanat ja dues paraules, senyora Núria Garriga en representació
d’Esquerra republicana, endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. Bon vespre. Encara estem consternades per la notícia que va desvelar
diumenge passat el Diari ARA sobre els abusos perpetrats a l’Institut del Teatre per en Joan
Ollé, professor i director teatral, ell també. És una notícia més que reafirma la necessitat de
continuar polítiques feministes des de totes les administracions públiques. Estem immerses en
una societat hereva d’uns valors heteropatriarcals que defensa una idea de masculinitat molt
concreta, totalment esbiaixada i acceptada, sí, acceptada., una masculinitat que es tradueix en
l’hegemonia de la dominació. Les violències són presents i sovint encara silenciades en tots els
àmbits de la nostra societat, en tota mena de barris i ciutats i en tota mena de famílies, totes.
Tal com hem vist ara a l’Institut del teatre, hem de fer-les visibles, les hem de combatre i les
hem d’eradicar. Aquest pla és ambiciós i compta amb el suport de diferents sensibilitats, un pla
per a quatre anys que ens ha de permetre continuar avançant decididament en polítiques
feministes i per la justícia de les dones. Per tot el que hem exposat avui, el grup municipal
d’Esquerra Republicana Acord Municipal de Molins de Rei votarem a favor d’aquesta adhesió.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Estefania en representació de la Candidatura de
la Unitat Popular. Endavant.
Sra. Castillo:
Gràcies. La CUP votarem a favor d’aquesta adhesió però, abans, ens agradaria dir algunes
coses. El pla, que està elaborat pel Consell de Dones del Baix Llobregat on hi ha persones
tècniques i polítiques d’arreu de la comarca i, des del nostre punt de vista, el document és força
extens, amb un llenguatge inclusiu i unes propostes d’acció per dur a terme. I, centrant-nos en
el punt set que són les accions que volen dur a terme, ens adonem que les propostes són
positives i n’hi ha de diferents àmbits i es veu clarament com compleix l’objectiu de treballar el
feminisme des d’una manera transversal. Trobem enriquidors per als municipis que puguin tenir
tots aquests recursos i que, des de la regidoria, puguin agafar idees i accions per fer, inclús que
ens serveixi com a guia pel proper Pla d’Igualtat que s’ha d’elaborar el 2022; però,
malauradament, aquestes accions no es poden dur a terme sense uns recursos econòmics i
materials i, recordem, que en aquest Ajuntament hi ha mitja tècnica de Feminismes i
Alliberament LGTBI i, si no s’inverteix en enfortir aquest personal tècnic, aquesta regidoria, molt
probablement tot això quedi en paper mullat i no per manca d’interès, tot el contrari, sinó per
manca de temps. I, també, mirant el pla ens ha sorprès que hi ha un apartat adreçat a les
dones, hi ha una graella que posa els diferents municipis...bueno, exactament és a la pàgina
75, diu que al nostre municipi s’està elaborant un protocol d’actuacions davant feminicidis i,
personalment, jo m’he quedat parada ja que dilluns vam tenir comissió de seguiment del pla i
no en sabíem res de tot això i ens agradaria si, des de la regidoria, ens ho poguessin explicar.
I, ja està.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, és el seu torn.
Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres també donarem suport a aquesta adhesió. creiem que treballar aquestes
polítiques de manera mancomunada entre diferents ajuntaments serà positiu per tots, que ens
ajudarà a agafar idees, que ens ajudarà a posar idees en comú amb altres regidories d’altres
municipis i que ens ajudarà també a tenir recursos que vinguin de fora perquè el Consell
Comarcal també posarà diners. I, com ha dit la companya de la CUP, que estic totalment
d’acord, i en línia també amb el que hem estat parlant al debat del pressupost, als plans s’hi ha
d’invertir i, de vegades, els diners que venen per un altre lloc però que tu no pots executar-los
per altres motius, com per exemple, el fet de tenir mitja tècnica, com ha dit la companya. Per
tant, haurem de posar-nos les piles també en aquesta matèria per poder, realment,
desenvolupar aquestes polítiques que jo crec que són, que tots els que estem aquí som
conscients, que són més necessàries que mai.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Revestido, si volgués tancar el torn.
Sra. Revestido:
Jo volia agrair les intervencions, també, per què no, les reclamacions, perquè això vol dir que,
primer, s’està fent bona feina per part de la regidoria, encara que amb mitja tècnica.
Treballarem, segur, per poder suplir aquesta mancança. I, responent a l’Estefania, us
explicarem, us passarem la informació sobre l’elaboració d’aquest protocol dins del circuit
contra violències masclistes que ja està, que és on es treballa des del SIAD i des de
l’Ajuntament tots els casos i, bé, només això, tot el que sigui per sumar i més en aquest àmbit,
doncs, ens hi hem d’afegir i hem de sumar pel bé de totes les dones de Molins de Rei.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Votació punt 8.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

3

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

17

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jordi Enseñat García.
9.- Aprovar la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8 de
març, Dia Internacional de les Dones 2021.
DICTAMEN
8 DE MARÇ DE 2021, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Per un futur radicalment feminista“
Fa un any posàvem en relleu el nou cicle del moviment feminista a escala mundial, un nou cicle
que es va iniciar amb l’aturada internacional de dones el març del 2017 i que va promoure que
multitud de governs incorporessin a les seves agendes polítiques la justícia reproductiva, la
igualtat laboral i la dignitat salarial o la sostenibilitat de la vida, cosa que va fer que les
polítiques feministes s’escampessin arreu com una taca d’oli poderosa i lila.
Aquest 8 de Març reivindiquem els drets i la igualtat d’oportunitats per a les dones i denunciem
les desigualtats que han patit al llarg de la història. I aquest 2021, sobretot volem posar en
valor els milions de dones que lluiten des de fa més d’un any per encarar les grans dificultats
que el virus SARS-CoV2 està produint en les dones de tot el món.
Dones que, pels rols de gènere, carreguen el pes fonamental del sistema de cures. Una
càrrega que es fa palesa tant en les ocupacions professionals (salut, neteja, treball social i
sector serveis, entre d’altres) com en les familiars, amb tasques domèstiques i cura de
persones dependents. Una tasca que recau sobre el 50% de la població, la població femenina.
Dones que constitueixen més del 70% de les treballadores del sistema sanitari i social, uns
col·lectius especialment exposats a la infecció. Així mateix, tal com mostren les dades
aportades des de l’Organització Internacional del Treball (OIT), les dones estan majoritàriament
empleades en un mercat laboral segregat, de pitjor qualitat i més precari. Dones que han vist
com els seus recursos econòmics per afrontar la crisi s’han reduït de forma significativa, factor
que es veu agreujat en un context de crisi sanitària, social i econòmica com l’actual. Aquesta
situació està provocant que milers de dones que desenvolupen les seves carreres
professionals en els sectors més precaritzats estiguin vivint situacions particularment
vulnerables.
Dones que, a causa del confinament han deixat de banda els moments d’autocura i han estat
víctimes d’un augment dels episodis de violència sexual, física i psicològica. L’aïllament ha
dificultat la denúncia d’aquestes situacions i l’activació dels mecanismes de protecció que
exerceixen les relacions socials i familiars. Durant l’estat d’alarma, les peticions d’assistència a
víctimes de violència de gènere a Espanya es van elevar a 29.700, un 57,9% més que l’any
anterior. L’increment de les trucades al 016 va ser d’un 41,4% i el de les consultes on-line, del
457,9% respecte del 20191.
1 https://www.isglobal.org/ca/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-pandemia-de-la-covid-19-
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Aquest any, el 8M no solament és una data especialment significativa, com sempre,
reivindicar solucions a la discriminació masclista encara existent. Ho és, a més, per:

per

- Dissenyar mesures que incorporin la perspectiva de gènere com a eix essencial i que
permetin abordar futures crisis socioeconòmiques amb igualtat de condicions.
- Exigir la incorporació definitiva de la perspectiva de gènere en el disseny de
politiques públiques (educatives, socials...) que possibilitin eliminar les desigualtats
socials, econòmiques i de rol existents.
- Garantir i treballar per fomentar la coeducació al llarg de la vida de les persones amb
programes coeducatius, promovent polítiques reals que afavoreixin la conciliació i
treballant en la formació afectiva i sexual als centres educatius per educar en les
relacions igualitàries, respectuoses i segures, entre altres aspectes.
- Revisar els materials i els llibres de text per tal de corregir els estereotips de gènere.
- Garantir el 50% de dones en els espais de debat i presa de decisió en àmbits tant
polítics públics com privats.
- Treballar per la igualtat laboral i salarial, implementant mesures específiques de
caràcter temporal per protegir les dones de les conseqüències de la recessió
econòmica derivada de la COVID-19, impulsant els plans d’igualtat a les empreses,
promovent accions positives que corregeixin les situacions de segregació
horitzontal i vertical...
- Abordar la pobresa molt feminitzada que es troben les entitats i els serveis socials
amb ajuts, mesures de conciliació... La taxa de risc de pobresa de les dones a
Catalunya és del 24,1%, sis punts percentuals per sobre de la dels homes, que se
situa en el 18,4%, fet que corrobora que elles, sobretot les dones grans i vídues,
continuen sent el col·lectiu més vulnerable.
- Elaborar una llei d’usos del temps, amb la participació de tots els actors econòmics i
socials implicats, per fomentar la coresponsabilitat i compartir la cura familiar.
- Garantir els serveis sanitaris, especialment aquells relatius a la salut mental i
emocional per a dones i nenes, necessaris per donar resposta a l’augment de
demanda generat arran de la COVID-19.
- Perseguir i erradicar les violències masclistes en l’àmbit laboral. Un 62,4% de les
dones ocupades que han sentit discriminació a Catalunya han patit discriminació
salarial i un 2,6% de les agressions contra dones ha estat en dones sense
contracte, seguit de les dones amb contracte temporal, amb un 1,2%. El 46% de
l’assetjament sexual a la feina contra les dones ha estat per part d’un usuari o un
client; el 36% ,per un cap o superior i un 18%, per un company de feina de la dona.
- Dotar de tots els recursos necessaris per donar assistència i protecció integral a les
víctimes de tracta, per la seva reparació i reinserció social. El 79% de víctimes de
tracta són dones i nenes. I, d’aquestes, el 94% estan destinades a l’explotació
sexual.
Aquest 8 de Març no podrem sortir als carrers per reivindicar tot el que queda per fer, però cal
fer-ho pels mitjans possibles (xarxes socials, generant pensaments en els nostres entorns
propers...) i, més que mai, les entitats feministes i socials i les institucions públiques han de
defensar els drets de les dones i nenes, la llibertat i la igualtat.
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè volem arribar
lluny, però també perquè venim de lluny!!
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Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
Primer.- APROVAR la Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8 de
març, Dia internacional de les Dones 2021.
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.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona,
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I, per tant, passaríem a l’últim punt determinat per les comissions informatives, el punt 9 de
l’ordre del dia, que és aprovar la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei
sobre el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Endavant, senyora Jessica Revestido.
Sra. Revestido:
Presenta el punt 9 i lectura del manifest.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que no hi ha intervencions i que, per tant, passaríem a la votació, no?
Sra. Revestido:
Han demanat paraula, no? O no?
Sra. Garriga:
Jo només volia llegir quatre ratlles d’un poema de la Maria Mercè Marçal, alcalde. Si ho
considera, les llegeixo i, si no, me les enduc. Com consideri.
Sr. Alcalde:
No, no, no entraré a considerar o no. Si demana la paraula, endavant, entenc que era un punt
que estava consensuada la lectura del manifest però no privaré d’escoltar aquestes hores uns
versos de la poetessa. Endavant.
Sra. Garriga:
Amb totes dues mans/Alçades a la lluna,/obrim una finestra/en aquest cel tancat./Hereves de
les dones/que cremaren ahir/farem una foguera/amb l’estrall i la por. Maria mercè Marçal.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara sí que entenc que podem passar a la votació. Faltaria veure el senyor
Pep, ara, i el senyor Miguel Zaragoza per coneixement de vostès, està indisposat durant uns
moments, no és per qüestions de salut, i es recuperarà en el moment que torni a aparèixer, en
principi.
Sr. Puiggarí:
A mi no em veus?
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Sr. Alcalde:
Ara sí, de tant...marxes constantment però...no sé si és que es bloqueja la pantalla, potser, pel
l’iPad i potser es perd la càmera però això... Passaríem a votació. Votació punt 9.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
10.- Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Miquel Zaragoza Alonso.
D – MOCIONS
11.- Moció de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), presentada pel Grup
Municipal ERC Molins-AM i el Grup Municipal Junts per Molins de Rei en suport a Pablo
Hasél.
MOCIÓ:
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció
el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del
terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra
d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter entre 2014 i 2016.
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Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva
veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens
ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat
en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article
19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per
altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i
que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.
Per tot això, el municipi de Molins de Rei, aprova els següents ACORDS:

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que
posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders
que ha de ser un dels pilars de tota democràcia.

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i
en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu

pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el
nostre suport.

4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.

5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de
Municipis per la Independència.

PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Com saben, no hi ha cap qüestió sobrevinguda i, per tant, passaríem directament al punt de les
mocions en el que, si em permet, ja que hem estat convidats a fer plens més curts, lamento —i
ho dic així i ja en parlarem a Portaveus— que, sobre un únic tema, al final, hagin arribat al ple
dues mocions i que, per tant, no hi hagi hagut aquest consens i unificació d’una moció o el fet
de respectar que, quan hi havia una moció entrada sobre un tema, no s’hagués entrat cap altra.
Per tant, faríem primer de tot la moció número 11, —entenc que el senyor interventor que
m’està [Inintel·ligible, 04:03:36] s’acomiada de tots nosaltres, adéu, senyor Eusebi— fem, per
tant, donar peu al punt 11, moció de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
presentada pel grup municipal d’Esquerra Molins i el grup municipal de Junts per Molins en
suport a Pablo Hasél. Endavant.
Sra. Espona i Sr. Sánchez:
Presenta punt 11.
Sr. Alcalde:
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Molt bé, doncs, s’obriria el torn d’intervencions i ja veuen que he demanat la paraula per
defensar, en aquest cas, el posicionament en aquesta moció, no en la següent, del grup
municipal Socialista i, com que entenc que el que demanarem pot influir determinats grups, per
això, en aquest cas, considerem parlar prèviament. No entrarem en el fons de la qüestió, no
entrarem en la part dispositiva, perdó, expositiva de la moció, amb tota l’exposició de motius,
ho farem, segurament, en la següent moció que sí que saben els grups ponents, i ho faig
extensiu a la resta de regidors i regidores, és que nosaltres, en aquesta moció, que entenem on
s’enfoca, demanaríem dues qüestions. Demanaríem, primer de tot, vot per separat dels acords;
i, segon, demanaríem, també, el que fos un canvi del títol perquè el títol, malgrat no entrar en la
part expositiva, el títol diu moltes coses i, per tant, nosaltres considerem que un dels debats
hauria de ser en suport a la llibertat d’expressió, independentment de la persona, del col·lectiu,
de qui ho fa o no ho fa, sense valorar actituds i, en aquest cas, evidentment, nosaltres en
aspectes que ens hi trobem com la llibertat d’expressió o, ja els hi diem, com el punt dos i
quatre de la moció, els acords dos i quatre de la moció, que és, evidentment, comprometre’ns
en tant en quant regidors i regidores de la Sala de Plens en aquesta llibertat d’expressió, en
aquest compromís per la llibertat d’expressió i, també, en aquesta reforma, el punt, acord
quatre de la moció que és la reforma del Codi penal per, com s’ha dit, que el propi govern de
l’Estat instarà una modificació del Codi penal per tal que la llibertat d’expressió estigui garantida
en els lliures exercicis de la cultura, doncs, nosaltres, en això, ens hi trobaríem. I ja els diem
que, si en permeten un vot per separat, en aquests dos punts més els comunicats,
evidentment, de la moció, votaríem a favor d’aquests acords. Ara bé, ho faríem encara més
convençuts, els hi diem, si, a més a més, canviessin el títol de la moció perquè nosaltres no
fem un suport al senyor Pablo Hasél ni el que això representa, que segurament ens estendrem
més en la segona moció, el que fem és un compromís en suport a la llibertat d’expressió i, en
aquest sentit, per no confondre debats, que cadascú pot estar interessat legítimament en obrir
molts debats a l’entorn del que s’està plantejant actualment, sí que voldríem que, com a mínim,
ja que entenem que no volem entrar en la modificació de tota la part expositiva, insistim, no
entrem en això, però sí que demanaríem i ens sentiríem més còmodes per trobar aquest punt
d’acord que segur que ens uneix de la defensa de la llibertat d’expressió, modificar el títol i
demanar aquesta votació per separat. Sense més, nosaltres hauríem acabat. Ara, el senyor
Marc Vives hauria demanat el torn d’intervenció en nom de la CUP. Endavant.
Sr. Vives:
Hola, què tal? Bona nit. Jo seré molt breu. A nosaltres ens hagués agradat presentar aquesta
moció de manera conjunta i, de fet, així semblava que s’havia de fer en un principi. Nosaltres
vam estar parlant amb tu, Ramon, i amb tu, Marta, i vam trobar una coincidència amb la
proposta de text que vam fer a la nostra moció. Al final, les dues mocions es van presentar en
temps molt semblants, cadascú amb la seva motivació, per tant, [Inintel·ligible, 04:11:09] que
s’entressin i, a partir d’aquí, es va intentar trobar el punt d’unió. Sí que em sap greu que la
unitat de l’independentisme que tant Marta i el Ramon ens comentàveu i que era important
mostrar-la no s’hagi arribat a un acord quan introduíem el tema del paper dels Mossos en la
repressió i nosaltres considerem que no és un debat [Inintel·ligible, 04:11:35] i, per tant, aquell
punt que ens ha fet, probablement, no estar d’acord, creem que és important que quedi inclòs i
aquest és l’únic motiu pel qual no ens hem unit a aquesta moció i presentem la nostra
separadament, més enllà del tema de vocabulari que considerem que es queda curta aquesta
moció. Però, bé, jo crec que en això inclús esteu d’acord que el nostre vocabulari s’adequa
més. Res, més enllà, expressar això i comentar, evidentment, que votarem a favor de la moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Aroca, endavant.
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Sra. Aroca:
Gràcies. Jo li agraeixo al Marc que hagi fet aquesta intervenció en el sentit de que algú hagi
donat explicacions de per què avui tenim dues mocions que tracten sobre el mateix tema sobre
la taula, quan el compromís...i quan jo vaig mostrar sorpresa, va ser quan per activa i per
passiva es va dir que no, que no, que es treballaria intensament que això no passés però, al
final, ha passat. I, tal i com heu comentat en diversos àmbits, tot el ventall a l’hora de modificar
el ROM, això ho hem de tenir en compte perquè, al final, es presenta una moció i, a qui no li
agradi, que presenti una esmena, total o parcial, i ja està però presentar dues mocions sobre el
mateix, jo directament faré una única intervenció, anunciaré que votaré a favor de totes dues
mocions, tant si es voten els punts junts com si es voten els punts per separat. I dir que, això sí,
que tinc ganes de dir-ho, jo crec que el bon gust o el mal gust no s’ha de jutjar i menys per una
institució absolutament hereva del franquisme i plena de molts jutges que demostren, en el dia
a dia, amb les seves sentències, que no vivíem en el mateix segle ni tenim uns pensaments
molt semblants i en l’aplicació d’unes lleis que es van aprovar com es van aprovar i per qui es
van aprovar i jo crec que això no se li escapa a ningú. Jo, al senyor Pablo Hasél no he tingut
l’oportunitat de sentir-lo cantar mai i dubto molt que ho faci mai a la meva vida, ho dubto molt,
no m’interessa pel que estic veient al que es dedica, ja ho dic obertament, no m’interessa, però
d’aquí a haver-lo d’empresonar per expressar-se amb el seu art, i no sóc jo qui ha de jutjar què
és art i què no és art i què és cultura i què no és cultura, i jo crec que no ho he de fer ni jo ni
ningú, doncs, a partir d’aquí, jo crec que ens ho hem de replantejar, ens ho hem de replantejar
com a societat. Tenim més artistes a la presó que corruptes a la presó. Jo crec que aquestes
dades ja són preocupants, són preocupants. Ahir vaig sentir que o vaig llegir que el Duque de
Palma ja tenia treball, feina; i tenim a un munt de joves que s’estan manifestant cada dia en
protesta per aquesta sentència que tenen al darrera un futur de desesperació, si m’ho
permeteu dir, i que a sobre han de veure que la justícia s’aplica d’aquesta manera. Per tant, jo
trobo que és descabellat, directament, no sé si aquesta paraula existeix en català o no, però jo
ho trobo totalment descabellat. Per tant, donarem suport a les dues mocions, donarem suport a
tota iniciativa que impliqui derogar aquestes lleis que no crec que siguin o que hagin d’estar
presents en una democràcia del segle XXI i, per tant, el que sí que demanarem que, en un
futur, aquesta situació no es torni a produir. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Laia Cassauba, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Nosotros nos unimos a la intervención del alcalde y nos gustaría saber si se votaran
los puntos por separado ya que tampoco daremos, donarem suport a Pablo Hasél, pero sí que
votaremos a favor de los dos puntos mencionados y, si tenemos algo más que decir, lo diremos
en la siguiente moción. Gracias.
Sr. Alcalde:
Si no m’equivoco, seria el moment de tancar el debat d’aquesta moció, regidors ponents.
Sra. Espona:
D’acord. Si us sembla bé, començo jo. En tot cas, la justificació que es demanava, certament,
el Marc l’ha comentada. En vàrem estar parlant i, precisament, ens va semblar que la moció de
l’AMI era més fàcilment unificadora de tots els parers i, per tant, proposàvem de tirar aquesta
endavant, no perquè l’haguéssim entrada nosaltres o conjuntament amb Junts per Molins sinó
perquè, senzillament, ens semblava que tenia això, un plantejament més ampli o, amb paraules
del Marc, més suau, més rebaixat i que potser podíem agafar una mica els parers i les opinions
de tothom i, per tant, que ens hi poguéssim afegir, malgrat que cadascú, després, hi fes
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l’enfocament de la defensa que cregués. Ho hem intentat, no ha estat així, doncs, jo soc la
primera, també, que ho lamento precisament pel que deia l’Ana, que vaig ser de les que vaig
dir que en parlaríem durant aquesta setmana per fer-ne una de sola i no ens n’hem sortit, per
tant, em sap greu no haver-ho aconseguit, personalment, però, entenc que, en tot cas, el grup
municipal de la CUP ha volgut també, realment, remarcar molt el seu plantejament i, per això,
ha preferit mantenir també la seva. Fins aquí no hem sabut negociar més. A part d’això, la
pregunta que fèieu de votar per punts. En aquesta moció no hi ha cap punt, cap acord que es
refereixi al Pablo Hasél, tots tenen relació amb la llibertat d’expressió. Per tant, en aquesta,
nosaltres ens mantindríem en votar tots els punts junts. I la modificació del títol que plantejava
el senyor alcalde, ens sembla que, precisament, pel fet de ser una moció a la qual ens hem
sumat, que no l’hem elaborat nosaltres, doncs, no li canviaríem el títol i, per tant, quedaria aquí
perquè creiem que, realment, el que és important és els acords que recullen. Ramon.
Sr. Alcalde:
Tampoc...perdó perquè això m’acaba de sorprendre amb el que havia interpretat jo abans.
Tampoc accepten la votació per separat?
Sra. Espona:
Nosaltres ho hem parlat aquesta tarda i, en tot cas, el grup municipal d’Esquerra havia decidit
mantenir els quatre, els cinc punts sencers.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Perfecte. Gràcies.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Bé, possiblement, hi ha poca gent en aquesta Sala de Plens que hagi escoltat en
Pablo Hasél, jo dec portar com cinc anys escoltant a Pablo Hasél, a mi el rap m’agrada molt, i
el rap, si busquem a la Viquipèdia, diu que el rap és una forma musical que incorpora ritme,
“habla rítmica y jerga apoteósica”. Doncs, bé, Pablo Hasél és un cantant antisistema, és un
cantant que parla des de baix i cap a dalt, atacant sempre, i amb una música que jo crec que
és interessant, i explica les coses com són des del seu punt de vista. És un artista que jo crec
que val molt la pena escoltar. La seva cançó del “rapero terrorista” diu “Si pa ti terrorismo es
luchar pa que tengas una vida digna, una de dos, repasa los conceptos o es que quieres una
vida de mierda. Pero, bueno, antes que rapero del sistema, prefiero que me llamen desde la
ignorancia rapero terrorista”. Aquesta és una cançó que jo crec que explica molt bé el que és
ell, intenta des de la seva manera de pensar, des del seu antisistema, explicar com veu la
societat. Un cantant comunista declarat i un cantant que jo crec que explica molt bé la seva
forma d’entendre la vida i com està el món del proletariat, com s’està tractant també el món de
les dones i, per tant, jo crec que és un personatge que va i és molt interessant d’escoltar. Jo
me’l poso sovint i crec que val molt la pena. per tant, me n’enorgulleixo de la quantitat de rapers
alternatius que l’han defensat, trobo a faltar que, des de la cultura espanyola, la gent de la
cultura s’hi hagi posat en un posicionament ferm contra la llibertat d’expressió, això, que ho
haguessin fet als anys 70 tenia el seu sentit, però, a dia d’avui, està clar que no té cap sentit. Al
final, se’l condemna per ficar-se amb la Casa Real, sí, es posa molt amb la Casa Real, és
veritat, però es posa molt amb la Casa Real, s’ha posat històricament amb Convergència, s’ha
posat històricament contra tothom i és un cantant i la cançó és cultura. I, possiblement, si Lluis
Llach escrigués avui L’Estaca, doncs, amb el sistema que tenim avui a l’Estat espanyol,
possiblement, també estaria a la presó i, possiblement, altres artistes també hi serien. El
cantant Pablo Hasél que pot tenir una personalitat complicada, difícil, però la seva veu, la seva
arma, el que ell té que és les cançons i que, en un principi, ell volia ser cantautor però va veure
que ell de música no en sabia gaire i no sabia tocar instruments, doncs, al final, va veure que el
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rap era la forma millor que tenia d’expressar-se per anar en contra d’una societat que ell
considera injusta. Per tant, crec que la llibertat d’expressió ha d’estar per sobre de tot, que la
llibertat d’expressió ha de continuar sent una eina essencial de la democràcia i que, si perdem
aquesta eina, ens hem equivocat. Per tant, crec que era important mantenir aquesta moció tal i
com l’han presentada des de l’AMI. Agrair també al Marc totes les converses que hem tingut.
Certament, jo crec que era interessant poder arribar a una moció però crec, i després en
parlarem, que hi ha actuacions que s’han fet i produït després que crec que nosaltres no ens
fan sentir, certament, còmodes. Per tant, agrair a tothom que voti a favor d’aquesta moció i
esperem que la llibertat d’expressió sigui allò que recuperem perquè avui crec que ho hem
perdut.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació amb aquesta moció completa. Votació punt 11.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

3

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Vots en contra

Abstencions
1
1

1
11

6

2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 11 vots a
favor de JxM (3- Sr. Ramon Sánchez, Sr. Jordi Enseñat, Sr. Jordi Pradell), ERC (3), la
CUP (3), MEC (1) i MOLINS CAMINA-PODEM (1), 6 vots en contra, PSC (5- Sr. Xavi Paz,
Sra. Jessica Revestido, Sr. Àlex Herrero. Sr. Miquel Zaragoza, Sra. Esther Espinosa), i
C’s (1) i 2 abstencions JxM (1- Sra. Carme Madorell), PSC (1- Sr. Josep Mª Puiggarí).
12.- Moció del Grup Municipal CUP-AMUNT de suport a Pablo Hasél i en defensa de les
llibertats ideològiques i d’expressió.
MOCIÓ:
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE MOLINS DE REI DE
SUPORT A PABLO HASÉL I EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS IDEOLÒGICA I
D’EXPRESSIÓ
Pablo Hasél, artista raper, va ser detingut i empresonat la setmana passada. El motiu?
Diverses condemnes per delictes d’expressió, tals com el d’injúries a la Corona i el d’enaltiment
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del terrorisme. Aquest empresonament, que suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos
i preses polítiques, va ser executat pel Cos de Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, en oposició total al reconeixement i respecte de drets fonamentals.
Amb el d’en Pablo, no estem davant del primer cas (i, de ben segur i malauradament, tampoc
davant de l’últim) en què es reprimeix la llibertat d’expressió a través de la via punitiva més
dura, el Dret penal. En aquest sentit, podem recordar, entre d’altres, les greus acusacions i el
decret de presó provisional d’uns titellaires al 2016 per representar una obra de teatre, o la
condemna a presó de Valtonyc per enaltiment del terrorisme i injúries greus a la Corona, que el
van forçar a exiliar-se al maig del 2018 per evitar l’ingrés a presó. Aquests casos converteixen
a l’Estat espanyol en un dels estats del món que practica la persecució de més artistes.
Semblava que la mal anomenada “transició democràtica”, després de la dictadura franquista,
havia de comportar la garantia plena i el blindatge sòlid dels drets humans i fonamentals, però
cada dia que passa s’evidencia més que això no està sent així. Pablo Hasél és convertirà,
doncs, en la primera persona empresonada per la seva creació artística a l’Estat Espanyol des
dels inicis de la “transició democràtica”.
I, tot plegat, a més, en un context en el qual l’expressió d’idees ultradretanes, feixistes i
neonazis es permet com si d’una opció política vàlida més es tractés. La darrera mostra
d’aquesta inacceptable tendència es va produir a Madrid fa dues setmanes, quan la Delegació
del Govern espanyol “més progressista de la història” va autoritzar un homenatge a la División
Azul que va culminar amb proclames obertament antisemites.
Cada vegada som més conscients que accions d’aquestes característiques van encaminades a
apaivagar la dissidència política i ideològica. Ja ho hem vist amb l’empresonament de les
preses i presos polítics i l’exili de les polítiques i polítics catalans. Ara li toca a l’àmbit de l’art i la
cultura, promovent-se la restricció esbiaixada del dret a la llibertat d’expressió, un dret
reconegut com a humà per múltiples normes de Dret internacional i com a fonamental per la
pròpia Constitució Espanyola, però que ha estat obviat per un aparell d’Estat que opera de la
mateixa manera amb independència de quin partit el governi.
Per aquests motius, el Grup Municipal de la CUP-AMUNT presenta davant del Ple de
l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Manifestar el nostre suport a Pablo Hasél i mostrar un rebuig absolut a la seva
condemna i al seu empresonament per delictes d’expressió.
SEGON: Reclamar a l’estat l’arxiu de totes les causes obertes i l’anul·lació de les sentències
condemnatòries de qualsevol persona -també dels artistes- que estigui sent investigada o hagi
estat condemnada per exercir la seva llibertat d’expressió, de concentració o manifestació.
TERCER: Exigir a l’Estat espanyol i a la Generalitat que aturin la persecució penal a persones
per delictes relacionats amb l’exercici legítim de llibertat d’expressió i el dret a la protesta i
enfoquin tots els esforços a combatre la xacra dels vertaders discursos d’odi, que són aquells
d’índole feixista, racista, xenòfoba, masclista i homòfoba.
QUART: Exigir al Govern i a les Corts de l’Estat espanyol la derogació immediata dels delictes
d’expressió que actualment preveu i castiga el Codi penal.
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PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara donaríem pas a la segona moció amb el mateix objectiu que és la moció del grup municipal
CUP de suport a Pablo Hasél i en defensa de les llibertats ideològiques i d’expressió.
Endavant.
Sr. Vives:
Presenta punt 12.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions.
Sra. Aroca:
Jo, si em perdoneu, havia dit que només faria una intervenció però no...volia...és la segona
vegada que em quedo amb un renunci en aquest plenari. Simplement, ratificar el nostre suport.
Sí que, abans, se m’ha oblidat fer un esment a una frase que a mi m’ha sorprès una mica
perquè heu, una mica, reclamat, la unitat de l’independentisme en aquesta causa i jo crec que,
he de dir que jo crec que això no va d’independentisme, això va de democràcia i que, per tant,
la unitat que, com s’ha demostrat en la primera moció, de més forces polítiques i de més
sensibilitats, perquè jo crec que molts ens trobem pensant que no està sent just el que està
passant. El que sí que trobo que és positiu és que aquestes mateixes sensibilitats en el
Parlament espanyol ja fa uns mesos van endegar un procediment per poder modificar aquests
lleis que espero que arribi a bon port i que, realment, aquestes qüestions es penalitzin. És
escandalós que tinguem la situació que tenim amb la Corona espanyola, amb la situació que
tenim amb el Rei emèrit o com el vulguin dir, la situació que hauria de ser penal però que no ho
és i, a més, està, d’alguna manera, també, exiliat, perquè també ho podríem dir i que, per
contra, hi hagi gent que estigui sent empresonada per injúries a la Corona quan la Corona
s’injuria a sí mateixa cada dia de la seva vida. Per tant, torno a expressar el nostre suport ple a
aquesta moció.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, faríem nosaltres mateixos una
intervenció, ara sí, perquè havíem preparat una certa intervenció, no sense abans lamentar,
evidentment, ja s’hi ha fet ara referència...primer de tot, lamentar l’enfoc, això no va
d’independència, perdonin, això no és...vostès intenten construir un relat que va en la línia de
l’estat espanyol és feixista, amb la independència ho tindrem tot més fàcil, ja han superat
aquella fase de mirar de regalar gelats a tothom, l’època del 2015, i ara ja passen de pantalla i
diuen “no, no, això va de llibertat d’expressió”, a l’Estat espanyol no es permet i aquí, a la
Catalunya independent, tot serà més fàcil. Però la dura realitat és la que fan, que no es posen
d’acord ni en una moció perquè això ja no aguanta, això ja no aguanta. I, perdonin, llibertat
d’expressió...anem a veure, és que els drets fonamentals a vegades sembla que s’hagin de
repetir certes lliçons de democràcia, també. Els drets fonamentals també tenen límits i,
segurament, no és perquè ho digui el Xavi Paz, això, hi ha un gran vídeo d’aquesta setmana
que suposo que tothom haurà vist, de 40 segons, de la cancellera Merkel que en la seu del
Bundesstadt ho deia, els drets fonamentals també tenen els seus límits. I, miri, sí, nosaltres ens
barallarem perquè tothom es pugui expressar i, segurament, hi ha una gran diferència amb
alguns de vostès, amb aquells que elogien que els que estan a les antípodes del nostre
pensament i pretenen fer un acte polític a la ciutat de Vic han de sortir de la ciutat apallissats
amb roques. Això sí que és un atemptat, també, a la llibertat d’expressió. I estan a la nostra
antípoda del pensament. Som els que hem proposat a les eleccions que a aquesta gent se li
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faci, veritablement, un cordó sanitari al Parlament que, per cert, algun de vostès sembla que
han descobert un cordó sanitari a la democràcia, cas únic a nivell europeu, cas únic, el cordó
sanitari a la socialdemocràcia que, malgrat no els agradi, va guanyar les eleccions per vots el
14 de febrer. Però, què és això de llibertat d’expressió però em congratulo que un partit
democràtic, dens agradi o no, democràtic, estiguem d’acord amb les seves idees o no,
democràtic no puguin ni fer un acte polític a la ciutat en plena campanya electoral. Aquest és el
seu concepte de llibertat d’expressió i de democràcia? Aquest és el concepte d’enfortir el
contrari d’aquesta manera? Després, tot són laments de com pot ser que hagi tret els resultats
que ha tret, com pot ser que hagi incrementat el suport, que hagi incrementat? Ho saben i sé
que no ho reconeixeran aquí però, després, en privat, ho reconeixem tots que és un greu error
fer gran aquesta gent a partir de prohibir-li la seva manifestació. i torno a dir-li, nosaltres
defensarem la llibertat d’expressió per persones com Pablo Hasél però per idees que no són
nostres, per tothom. Ara bé, la llibertat d’expressió també és fer-la amb respecte on acaba la
llibertat de l’altre, també. Nosaltres no entrarem a valorar les lletres del senyor aquest però
expliquin tota la veritat, també, aquest senyor no està només per unes lletres o no han vist el
vídeo de les agressions a un periodista que ha fet en el rectorat de Lleida o no han vist la
sentència que també tenia per amenaces a un testimoni? Obvien això? Obvien que és una
acumulació de sentències que l’han portat a la presó, no només això? No val dir allà tot és
horrorós i aquí tot ho farem fantàstic quan no som capaços ni de fer-ho. I, mirin, perdonin, si els
que aspiren a governar aquest país no es posen d’acord per un tema com la possible
condemna dels actes vandàlics d’una setmana a la ciutat de Barcelona o en la defensa d’una
estructura d’estat com són els Mossos d’Esquadra és que no anem bé, que això és evident des
de fa molt de temps, que és evident des de fa molt de temps. Però, home, que la separació i la
causa de que no es presenti una moció conjunta sigui que no es posen d’acord els que aspiren
a governar el país de plasmar-ho en una moció, home, perdonin, eh! però l’escepticisme és, en
aquest sentit, majúscul. I, permeti’m, perquè, al final, això va, també, d’odis o no i ho escriu una
persona de la cultura, també, que segurament ho farà millor que cap de nosaltres. En Josep
Maria Pou finalitzava un article, aquesta setmana, d’aquesta manera: “Me digo que habrá que
aprender a caminar, con tino, entre tanto bicho. —parla del virus i la metàfora entre el virus i les
vacunes— A distingir, sobretot, uns d’uns altres, si dolent és el de la censura, pitjor és el de la
violència i el de l’odi i el del mal gust i el de la provocació gratuïta i el de la ignorància i el de la
repressió i el del victimisme i el del vandalisme sense mesura, tots, per desgràcia, igual de
contagiosos.” Potser que, entre tots, aprenguem perquè, quan no es permet ni una votació per
separat per buscar punts d’acord, no es creen ponts, es creen distàncies. Per tant, és per això
que el grup municipal Socialista votarà en contra, també, d’aquesta moció. I ara entenc que ha
demanat la paraula el senyor Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Sí, nosaltres, els regidors de Junts votarem a favor d’aquesta moció entenent
que hi ha actuacions, i ho hem dit abans, que aquesta setmana no ens han agradat i això és
cert i creiem que hi ha actituds que són francament millorables i que, quan un es manifesta, no
ha de trinxar aparadors, no ha d’anar contra el comerç que això som conscients i que nosaltres
sempre ho hem defensat però, en definitiva, estem amb l’esperit de la moció, el que és l’esperit
de la moció, saben i ho hem dit abans que ho compartim i, per tant, votarem a favor. I, clar, hi
ha gent que no ens pot tampoc donar lliçons d’unitat quan avui, en el Congreso, doncs, s’ha
votat mantenir la inviolabilitat de l’”emérito” per part de tots els partits menys els Comuns. Per
tant, hi ha una altra realitat al ais que és aquesta que vol veure a l’emèrit jutjat i posat on ha
d’estar per tot el que porta, durant aquests 40 anys de democràcia, fent i robant. Per tant,
esperem que algun dia tinguin a bé els partits espanyols atendre i entendre que la justícia és
per a tothom i, com que és per tothom i no només, com diu el Pablo Hasél, per les classes
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obreres, doncs, entenem que aquell dia podrem dir que estem en una democràcia plena. Fins
aquell dia, possiblement, encara ens queda un llarg camí.
Sr. Alcalde:
Senyora Marta Espona, endavant.
Sra. Espona:
Gràcies. Com ha dit, em sembla, l’Ana, amb molt de criteri, evidentment, aquesta moció, com
l’anterior, no té res a veure amb si ets independentista o no i la qüestió era que els màxims que
ens poguéssim sumar en la defensa de la llibertat d’expressió, millor que millor per realment
reflectir una opinió que creiem que, realment, és generalitzada. Ja he comentat abans que no
es va arribar a aquest acord, malauradament, entre altres coses perquè consideràvem que
aquesta moció ja entrava també en altres qüestions que crèiem que sí que s’han de debatre i
que sí que s’han de condemnar determinades reaccions però que, en tot cas, no tocava fer-ho
aquí i que aquí, el que havíem de fer amb aquestes mocions era centrar-nos en el punt
principal que era la llibertat d’expressió i, per tant, deixar de banda en aquest moment la revisió
dels cossos de seguretat, què és el que passa amb tota aquesta manifestació del jovent, per
què d’aquesta manera i no d’una altra, etcètera. Ens sembla que són qüestions que,
evidentment, van relacionades amb tots els moments que estem vivint però que no eren, en tot
cas, el punt central de la moció. Per tant, malgrat no ens haguem posat d’acord perquè
l’enfocament era una mica esbiaixat, en tot cas, en opinió nostra, hi votarem igualment a favor.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. No hi ha cap punt més. Entenc que tancaria el ponent. Endavant.
Perdó, senyora Laia, m’està demanat...és que, recordin el xat, si us plau, perquè em costa i
més amb vostè, senyora Laia, que no la veiem gaire bé. Endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
perdó, és que algú m’ha escrit per privat i li he contestat, perdó. A nosotros nos gustaría
recordar que esta no es la primera condena de Pablo Hasél. En 2015, dos años de cárcel por
alabanzas a ETA y a Al Qaeda, es más, pidió que se atentara contra los representantes del
PSOE y del PP; en 2016, seis meses de cárcel por agresión a un cámara de TV3 al que llegó a
rociar con un líquido químico; dos años y medio de cárcel por agresión a un testigo de un juicio;
2018, es investigado por asalto a la Subdelegación del Gobierno en Lleida, lo cual está
pendiente de juicio. Ustedes pretenden hacer mártir a un delincuente reincidente. También
apoyan los disturbios, destrozos y desórdenes públicos que se causaron durante la noche en
que la Policía procedió a llevarse al condenado a cumplir su sentencia. Se hacen suya la
bandera de la libertad de expresión y, luego, presentan propuestas en contra de otros partidos
que no piensan o no se sitúan en su radicalismo para que no se puedan expresar. Las
libertades tienen que tener un respeto por la vida de los demás. De la misma manera que
condenamos los enaltecimientos al nacismo en el homenaje a la División Azul, condenamos
cualquier ataque que incita al odio y a la violencia. ¿Ustedes presentaran una moción en favor
de los fascistas por los programas antisemitas? ¿Ustedes defienden el enaltecimiento a Al
Qaeda y de los atentados en las Rambles de Barcelona? ¿Ustedes condenan la violencia en
las calles de nuestra tierra, Catalunya, los destrozos de mobiliario urbano y de propiedades y
trabajadores? Sabemos que no contestaran o, bueno, no les convencerá la respuesta,
defenderán. Es tan culpable el que realiza el acto vandálico como el que lo incita. Desde
Ciudadanos condenamos la violencia, venga de donde venga. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, ara sí, senyor Marc Vives, endavant.
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Sr. Vives:
Molt bé. Espero no deixar-me res perquè vull dir diverses coses i, començo pel final perquè ja
ho dèiem quan presentàvem la moció de VOX l’altre dia. A mi aquestes postures que us en feu
tant bandera, tant Ciutadans com el Partit Socialista, us agrada tant fer-ne bandera d’aquesta
equidistància, de que la violència és igual per tot arreu, de que si antifeixisme és el mateix que
feixisme, totes aquestes coses. Llavors, jo crec que, Xavi, ja sé que [Inintel·ligible, 04:41:30] sé
que el PSC no té aquesta postura tan definida però, en global, d’aquest discurs [Inintel·ligible,
04:41:39]. Bé, jo crec que queda respost amb això. Sobre el tema del...i lligant sobre el tema
que parlàvem obertament de VOX i l’estratègia que, com a CUP, seguim i si és adequada o no,
que si després amb la boca petita reneguem...no, nosaltres no reneguem, nosaltres, el que
diem al ple és el mateix que diem a les assemblees i és el mateix que diem a tot arreu. Al
feixisme se li ha de plantar cara i no es pot permetre donar un bri d’aire a aquelles posicions
obertament feixistes, racistes, homòfobes i xenòfobes, i sí, sí, se l’ha de combatre i s’ha de dir
obertament que no ha de tenir presència als nostres carrers i a les nostres institucions.
Nosaltres portàvem un pacte antifeixista des de l’inici de la campanya, per tant, ara no em
diguin que han sigut els únics que han fet un cordó sanitari contra VOX o no ho he entès,
llavors. Nosaltres hem dit de fer un pacte antifeixista des d’un bon inici perquè, evidentment, no
volem donar un bri d’aire al feixisme. I tampoc ens donin lliçons de democràcia, quan vostès
estan a un Govern de l’Estat espanyol que permet, i el Ramon ho ha comentat abans, tenir una
persona fugida que és el nostre rei emèrit, condemnat, a més, i no, no passa res, a més el tio
va fent tuits i va dient on està i no passa res; o que hi hagués la División Azul, l’altre dia, i que
jo sàpiga no hi ha hagut cap detenció ni cap condemna, etcètera. Sobre el tema de...un segon,
ara estic parlant jo, si us plau, després, com que és l’alcalde i té el dret de tancar totes les
mocions, ja ho dirà, perfecte, i ens n’anirem a casa a dormir [Inintel·ligible, 04:43:22]
Sr. Alcalde:
El que no prohibirà és que faci gestos. Parlar pot parlar però gestos també en puc fer jo.
Sr. Vives:
Facin, estic...jo no sé com parla vostè però jo quan parlo faig servir les mans no vol dir que
impliqui res aquest gest. Simplement, és una manera d’expressar-me però intentaré estar més
quiet, ser bon minyó. I, per finalitzar, quan parlava de que Pablo Hasél està condemnat perquè
tal...bé, l’única condemna que té en ferm actualment Pablo Hasél i per la qual ha entrat a la
presó —i això no ho he dit jo, això ho diuen diversos articles que han sortit a la premsa i la
realitat jurídica— és la condemna per la seva creació artística. Les altres condemnes que ha
nombrat la Laia, per exemple, la darrera, que està...ho ha dit ella mateixa que està pendent de
resolució jurídica i les altres, en tot cas, ja van fer-se i ja es van complir. Per tant, l’única
condemna en ferm per la qual entra a presó Pablo Hasél és per la seva creació artística i és el
primer artista que entra a presó a l’Estat espanyol per aquests motius. Per tant, això sí que ho
creiem important denunciar-ho. I 100% d’acord amb el tema que no és un tema
d’independència, com deies Ana, de fet, per això ho volíem remarcar al punt tres, nosaltres
creiem que no és un tema...no és d’aquí, de fet, les diverses mobilitzacions s’han produït arreu
de l’Estat espanyol i tota la solidaritat amb les demés persones represaliades per motius de
protesta legítima enfront el dret d’expressió. També, Ana, comentaves abans i hi estic 100%
d’acord, tenim una joventut “aplastada”, devastada per tot el que està patint i nosaltres,
evidentment, hi ha coses condemnables, no entraré a valorar una a una les coses que han
passat, el saqueig pel saqueig, probablement, segurament, no el compartim però sí que
aquesta ràbia expressada per diversos motius creiem que és directament una resposta a un
any d’un “aplastament” juvenil brutal, un atur juvenil sense precedents i un futur de misèria que
els hi estem deixant als joves, i jo em considero jove també, i no tan joves. Per tant, no siguem
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condescendents quan parlem dels joves, quan parlem de les mobilitzacions i entenguem el
problema en tota la seva complexitat. Això sí que és [Inintel·ligible, 04:46:04]. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Tornem a la votació de la moció de Pablo Hasél. Votació punt 12. Per tant, també faig
una reflexió un cop fet el debat dels dos. És a dir, dues mocions diferents, dos debats per
arribar a la mateixa conclusió i el mateix recolzament de tots. Potser que parlessin més abans i
no ens facin estar a tots un bon temps parlant, aquí, del mateix tema, en dues mocions. Una
consideració i que espero que en puguem parlar més endavant perquè això sí que, si hi hagués
hagut votació per separat de les dues mocions, vale, però arribar al mateix lloc, personalment,
no entenc el sentit.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

Abstencions

6

JxM

3

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Vots en contra

1

1
11

7

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 11 vots a
favor de JxM (3- Sr. Ramon Sánchez, Sr. Jordi Enseñat, Sr. Jordi Pradell), ERC (3), la
CUP (3), MEC (1) i MOLINS CAMINA-PODEM (1), 7 vots en contra, PSC (6), i C’s (1) i 1
abstenció JxM (1- Sra. Carme Madorell).
13.- Moció conjunta del Grup Municipal CUP-AMUNT, Grup Municipal Esquerra
Republicana-Acord Municipal i el Grup Municipal Junts per Molins de Rei, de suport a
l’amnistia.
MOCIÓ:
MOCIÓ PRESENTADA PER CUP MOLINS DE REI, ESQUERRA REPUBLICANA-AM I JUNTS
PER MOLINS DE REI DE SUPORT A L’AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
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enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, cosa que hauria de suposar l’alliberament immediat de les
persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i, per tant, és una qüestió de voluntat
política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a escala internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a
conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet
vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció,
execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de
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novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, així com
els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades
o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals de CUP Molins de Rei, Esquerra Republicana-Acord
Municipal i Junts per Molins de Rei proposen al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció
dels següents ACORDS:
1.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2.-Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes,
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3.-Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4.-Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5.-Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
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Amb això acabem els punts dictaminats per les informatives i per les mocions. Passaríem al
punt de Precs i preguntes, entenc que...
Sr. Sánchez:
No, no, alcalde, no. Queda una moció.
Sra. Espona:
Falta, queda una moció.
Sra. Revestido:
La moció d’Amnistia.
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, perdó, tenen raó. El punt 13, moció conjunta del grup municipal CUP-AMUNT,
grup municipal d’Esquerra i el grup municipal Junts per Molins de suport a l’amnistia. Endavant,
sí.
Presentació conjunta:
Presenta punt 13.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, passaríem a la votació, si
els sembla. Votació punt 13.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

2

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Vots en contra

Abstencions
4

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

1
12

1

6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 12 vots a
favor de PSC (2- Sr. Josep Mª Puiggarí, Sr. Àlex Herrero ) JxM (4), ERC (3), la CUP (3), 1
vots en contra C’s (1) i 6 abstencions PSC (4- Sr. Xavi Paz, Sra. Jessica Revestido, Sr.
Sr. Miquel Zaragoza, Sra. Esther Espinosa), MEC (1) i MOLINS CAMINA-PODEM (1).
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15.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal CUP-AMUNT:
Pregunta:
Just fa una setmana, el Sindicat d’Habitatge de Molins emetia el vídeo d’una persona, la
Merche, amb situació de vulnerabilitat en relació a l’habitatge. Al vídeo explica el seu cas, gens
senzill, on indiquen que ha de deixar la seva vivenda actual i està cercant diverses opcions.
Quan explica la seva experiència amb l’Oficina d’Habitatge, comenta que la resposta que va
rebre va ser que marxés a viure a un poble on els lloguers fossin més barats, com Rubí. Primer
de tot, volem expressar la nostra sorpresa davant aquest fet i preguntar quins són els
procediments que es segueixen quan casos com el de la Merche es porten a instàncies socials.
Resposta:
La senyora en qüestió és usuària de l’oficina d’habitatge des del 2016, es dirigeix al
servei per problemes de deutes de lloguer en el seu habitatge habitual, el servei l’ha
atès i assessorat en allò que ha estat possible, tot posant en el seu coneixement les
opcions i alternatives amb les que es comptaven.
Esmentar que també des d’habitatge es va derivar a serveis socials. Feta la consulta al
departament de serveis socials, es confirma que se li ha prestat assessorament sobre
diverses qüestions i que és receptora de diferents ajuts i prestacions que es gestiones
des d’aquesta regidoria.
Que tot i quedar demostrat que s’han donat els serveis i assessoraments demandats per
la ciutadana, treballarem en la millora d’aquesta atenció i evitar possibles comentaris
personals fora de lloc.
Grup Municipal de MOLINS CAMINA – PODEM:
Pregunta:
Pregunta dirigida, principalment, a la regidora d’Educació. Què passa amb la preinscripció?
Què passa amb la campanya per a l’educació pública? Sembla que no s’està portant a terme i,
potser, estem assistint a una mica a deixadesa, en aquest sentit, sobre els acords que es van
prendre en el seu moment de donar suport a la preinscripció a l’escola pública i que estem
veient que els membres de l’Assemblea Groga no estan d’acord en com s’està procedint per
part del govern.
M’agradaria saber què s’està fent des de la regidoria, com s’està preparant aquesta
preinscripció i què s’està fent per donar suport a la campanya per a la preinscripció de l’escola
pública de Molins.
Resposta:
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La pregunta va ser resposta durant el Ple anterior per la Sra. Esther Espinosa, regidora
d’educació.
Sr. Alcalde:
I, ara sí, si em permeten, recupero el dit anteriorment i passem al punt de Precs i preguntes.
Entenc que se’ls han lliurat les preguntes...les respostes, perdó, a les preguntes del ple anterior
i, per tant, ara seria el moment de Precs i preguntes. Perdonin perquè entenc que...
Veu:
Les acaba d’enviar ara mateix.
Sr. Alcalde:
Perdó?
Veu:
Les acaba d’enviar ara mateix.
Sr. Alcalde:
Bueno és que, és clar, encara que sigui telemàtic però ho fem com si fos al ple, que és el que
fem, per això està escoltant...qui ho envia, està escoltant per la ràdio, també. Diria que té una
pregunta la senyora Núria Garriga. No, diria? És la primera que he vist. Sí, no?
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM) SOBRE EDUCACIÓ.
Sra. Garriga:
Sí, gràcies, alcalde. Tinc dues preguntes. Començo per la primera. L’última pregunta que vam
formular sobre Educació data del maig del 2020. Avui, febrer del 2021, ha passat gairebé un
any i constatem que no hem avançat. Ben aviat començarà el període de preinscripció als
centres escolars de la vila. Tenint en compte que el Negociat d’Educació encara està XXX de
personal perquè des de fa una colla de mesos hi ha mitja tècnica a Educació, sí, sí, només
mitja tècnica, potser ens direu que s’ha fet un procés de selecció per cobrir una de les vacants i
ha quedat desert. Molt bé. I, ara, què fem? Ho vàrem dir el mes de maig del 2020 i ho reiterem
avui, Educació necessita una tècnica, una cap de Negociat i l’Oficina Municipal d’Educació. No
podem esperar més. Des d’Esquerra Acord Municipal, preguntem a l’Equip de Govern: quin
dispositiu han previst per respondre totes les preguntes que puguin formular a l’Ajuntament de
Molins de Rei els alumnes i les famílies afectades pel procés de preinscripció? Passo a la
segona pregunta, alcalde?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, primer es fan totes les preguntes i, després...
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM) SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ.
Sra. Garriga:
Doncs, passo a la segona pregunta que és la següent. A Molins de Rei tenim una plataforma
ciutadana molt activa que és molt crítica amb la manera de calcular el tribut metropolità. Entre
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les accions que han pres, una ha estat adreçar-se al Síndic de Greuges de Catalunya. El
Síndic ha emès la resolució de l’expedient AO00215 2019 on fa constar una sèrie de
consideracions, recomanacions a implementar amb la finalitat de donar compliment del dret a
una fiscalitat justa. El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal pregunta a
l’alcalde: què farà el Govern amb la resolució del Síndic relativa al tribut metropolità? Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Més preguntes? Si no hi ha més preguntes, senyora Esther Espinosa, si volgués
respondre la primera i jo respondria la segona o...sí? No, no l’escoltem, senyora Esther, està
insonoritzada. Senyora Esther? Responc jo...doncs, a les dues preguntes de la senyora Núria
Garriga. Respecte a la primera, jo crec que ja vam ser molt explícits ahir en el Consell Escolar.
Per tant, sap...vostè ha dit que fa un any que estem en la mateixa situació, certament vam ser
els primers que ho vam reconèixer, vam explicar que s’havia fet un concurs-oposició a nivell
intern per ocupar aquesta plaça que ha quedat desert. És a dir, el personal que es va presentar
no el va superar i, malauradament, aquí hem perdut energies. D’aquestes coses que de
vegades diuen que no fem però que fem, el que no podem fer nosaltres és aprovar els
exàmens pels que aspiren, m’agradaria que es fes aquesta distinció. Una cosa és que no
s’hagués fet res, vol dir que no s’hagués tret cap concurs ni s’hagués posat cap eina a partir de
la qual subsanar aquesta situació...com poden entendre, el que nosaltres no podem fer és
passar un examen, que això ho han de passar els aspirants. Si no el passen...sí, senyora
Núria, si no el passen...escolti, doncs...
He preguntat quin dispositiu hi hauria en la situació actual, només he preguntat això.
Ja, ja, però a la virtut de preguntar, la virtut de respondre en el context, també. Per tant,
efectivament, s’han fet feines però no han reeixit ni han sortit satisfactòriament com haguéssim
volgut. Respecte al dispositiu, es va explicar, també. Estem en plena sol·licitud per XXX una
OME, Oficina Municipal d’Escolarització. A partir d’aquí, més enllà dels problemes tècnics que
esperem que ens informi la Generalitat, hem de recordar que les competències Sanitàries i
d’Educació estan al govern de la Generalitat de Catalunya, en el govern de la Generalitat de
Catalunya, per tant, nosaltres que moltes vegades se’ns ha dit que no estàvem legitimats i que
no teníem la OME, el que no podem fer és, si no la tenim, fer més del que ens toca, que ho fem
sovint però no se’ns pot exigir, es fa de mutu propi, de voluntat. Per tant, quan tinguem la
informació exacta...igual que, ja els hi aviso, segurament quan tinguem la informació de quan
ve el mòdul que Sanitat ens va prometre fa tres mesos pel costat de l’ambulatori, que fa dos
mesos vam respondre que ja donàvem i cedíem l’espai del costat del Cap, informarem a la
ciutadania. Mentre nosaltres no tinguem aquesta informació, no podem informar la ciutadania,
per més que sembla que alguns ja tinguin aquesta informació que no lo comparteixen amb el
Govern però no podem donar aquesta resposta. I, respecte al tribut metropolità, diu “què pensa
fer vostè, alcalde, amb el tribut metropolità?”, doncs, bé, si de cas faré extensió d’aquesta
pregunta a qui és el legislador d’aquest tribut metropolità que és l’Àrea Metropolitana, no és
l’Ajuntament de Molins de Rei, no és l’Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, sap, perquè
vostès ocupen una vicepresidència i formen part del Govern metropolità, que en el decurs i el
mes últim s’han fet reunions amb tots els portaveus de l’Àrea Metropolitana, s’han explicat les
dades del tribut metropolità, s’han explicat les bonificacions del tribut metropolità, s’ha explicat
els que estan absents del tribut metropolità... Si em permet una xifra, del que hauria de ser la
recaptació de 313 milions d’euros del tribut metropolità si es recaptés a tots els immobles de
l’Àrea Metropolitana, gràcies a les bonificacions i a les exempcions del tribut metropolità, es
recapten 123 milions d’euros. Aquesta és la realitat sobre els immobles residencials del tribut
metropolità. El Síndic ha fet una qüestió i una carta s’ha adreçat respecte a unes
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recomanacions, bé, l’Àrea Metropolitana esperem que ho tinguin en compte i segurament
tindrem ocasió de parlar-ne en el sí del Govern metropolità i el Consell metropolità. No li puc dir
res més, per tant, a partir d’aquí, des de l’Ajuntament de Molins de Rei, igual que vam tenir des
del primer moment, competència zero a l’hora de legislar el tribut metropolità, competència
zero. Per tant, crec que no hi ha cap pregunta més, quedaria tot respost. Són les 23:08,
portem, jo personalment porto, sis i sis, dotze, porto quasi 12 hores assegut sense bellugar-me,
com molts de vostès també, per tant, moltes gràcies per l’atenció, ens emplacem al ple del mes
de març, segurament, abans ens veurem, per tant, moltes gràcies a tots els que ens han seguit,
gràcies companys regidors i regidores. Molt bona nit i fins la propera.
16.-Torn obert de paraules.
No n’hi ha.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan
son les vint-i-tres hores i nou minuts, de la qual s’estén la present acta.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,
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