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A C T A

NÚM. 5/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 25 DE MARÇ DE 2021.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i sis minuts del vint-i-cinc de març 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
Sra. Ainoa García Ballestín
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
Sra. Laia Juarros Menéndez
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.

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 05/2021 de data 19 de març de 2021.

En aquest moment s’absenta  de la  sessió el Regidor, Sr. Josep Mª Puiggarí 
Troyano.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de la víctimes de violència masclista.

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 març de 2021:

- María Cruz (El Molar, Comunitat de Madrid). 08/03/2021. Xifra oficial
-  Isabel (El Molar, Comunitat de Madrid). 08/03/2021. Xifra oficial

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Bona tarda a tots els regidors i regidores i, abans de començar, doncs, el que faríem, 
malauradament, un mes més és començar amb la declaració institucional de rebuig a la 
violència masclista. En aquest cas, per acord de Portaveus, recordo, que ho llegiria el 
portaveu de Junts per Molins, el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Com deies, malauradament, un mes més hem de continuar llegint el 
manifest i, per tant, esperem que el mes que ve no l’haguéssim de llegir i seria una bona 
noticia. 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 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 
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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. Reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer 
públic el nostre compromís amb l’eradicació de la violència [Inintel·ligible, 00:03:06]. 
Malauradament, aquest mes, hem de lamentar la pèrdua de dues dones assassinades 
durant el mes de març 2021, mare i filla, la Mari Cruz i la Isabel d’El Molar.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, senyor Ramon. 

ORDRE DEL DIA

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

DONAR COMPTE

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

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2021
FEBRER

Decret Data Concepte
153 01/02/2021 Modificacions de pressupost
154 02/02/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
155 02/02/2021 Modificacions de pressupost
156 02/02/2021 Modificacions de pressupost
157 02/02/2021 Modificacions de pressupost
158 02/02/2021 Modificacions de pressupost
159 02/02/2021 Modificacions de pressupost
160 02/02/2021 Sancionador
161 03/02/2021 Aprovació Despeses
162 03/02/2021 Aprovació Despeses
163 03/02/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
164 03/02/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
165 06/02/2021 Sancionador
166 06/02/2021 Sancionador
167 09/02/2021 Aprovació Despeses
168 09/02/2021 Aprovació Despeses
169 09/02/2021 Danys a béns municipals
170 09/02/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
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171 09/02/2021 Contractació laboral
172 09/02/2021 Modificacions de pressupost
173 09/02/2021 Modificacions de pressupost
174 09/02/2021 Aprovar conveni de col·laboració
175 09/02/2021 Expropiació
176 09/02/2021 Modificacions de pressupost
177 09/02/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
178 09/02/2021 Autorització i delegacions
179 09/02/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
180 09/02/2021 Situacions del personal
181 10/02/2021 Modificacions de pressupost
182 10/02/2021 Dessigna de lletrat i procurador
183 10/02/2021 Situacions del personal
184 11/02/2021 Sancionador
185 11/02/2021 Ajuts socials
186 11/02/2021 Contractació laboral
187 11/02/2021 Cessió d'ús de béns
188 11/02/2021 Cessió d'ús de béns
189 11/02/2021 Processos de selecció
190 11/02/2021 Cessió d'ús de béns
191 11/02/2021 Petició de dades i informació municipal
192 11/02/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
193 12/02/2021 Sancionador
194 12/02/2021 Sancionador
195 12/02/2021 Situacions del personal
196 12/02/2021 Contractació laboral
197 12/02/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
198 12/02/2021 Aprovació document cobratoris
199 12/02/2021 Aprovació document cobratoris
200 12/02/2021 Aprovació document cobratoris
201 12/02/2021 Aprovació document cobratoris
202 12/02/2021 Ordre d'execució
203 12/02/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
204 12/02/2021 Liquidació pressupost
205 12/02/2021 Modificacions de pressupost
206 16/02/2021 Contracte Obert simplificat de serveis
207 16/02/2021 Contractes privats
208 16/02/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
209 17/02/2021 Sancionador
210 19/02/2021 Recurs de reposició
211 19/02/2021 Recurs de reposició
212 19/02/2021 Recurs de reposició
213 19/02/2021 Recurs de reposició
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214 19/02/2021 Aprovació document cobratoris
215 19/02/2021 Llicència d'obra menor
216 19/02/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
217 19/02/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals

218 19/02/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
219 19/02/2021 Llicència d'obra menor
220 19/02/2021 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
221 19/02/2021 Ajuts socials

222 19/02/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
223 19/02/2021 Regularització fiscal
224 19/02/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
225 19/02/2021 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
226 19/02/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
227 19/02/2021 Subvencions i convenis amb entitats
228 19/02/2021 Subvencions i convenis amb entitats
229 19/02/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
230 19/02/2021 Llicència d'obra menor
231 23/02/2021 Sancionador
232 23/02/2021 Sancionador
233 23/02/2021 Sancionador
234 23/02/2021 Sancionador
235 23/02/2021 Sancionador
236 23/02/2021 Sancionador
237 23/02/2021 Aprovació Despeses
238 23/02/2021 Aprovació Despeses
239 25/02/2021 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
240 25/02/2021 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
241 25/02/2021 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
242 25/02/2021 Situacions del personal
243 25/02/2021 Danys a béns municipals
244 25/02/2021 Contractació laboral
245 25/02/2021 Subvencions i convenis amb entitats
246 25/02/2021 Dessigna de lletrat i procurador
247 25/02/2021 Contractació laboral
248 25/02/2021 Petició de dades i informació municipal
249 25/02/2021 Ajuts socials
250 25/02/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
251 25/02/2021 Contractació laboral
252 25/02/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
253 25/02/2021 Situacions del personal
254 25/02/2021 Contractació laboral
255 26/02/2021 Processos de selecció
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256 26/02/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
257 26/02/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
258 26/02/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
259 26/02/2021 Aprovació document cobratoris
260 26/02/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
261 26/02/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
262 26/02/2021 Modificacions de pressupost
263 26/02/2021 Processos de selecció
264 26/02/2021 Subvencions per a l'Ajuntament

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal. En primer lloc, donar 
compte dels decrets d’Alcaldia. Hi ha alguna observació? Alguna qüestió? Doncs, hauríem 
donat compte d’aquests decrets. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

2.- Donar compte del Pla d’Actuacions de Control Financer de l’exercici 2021.

DICTAMEN

Vista la proposta de l’Interventor accidental de data 8 de març de 2021, on es proposa 
donar compte a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals del Pla 
d’Actuacions
de Control Financer de l’exercici 2021 i en el què es detallen els antecedents i fonaments 
de dret següents:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) preveu en el 
seu article 92, el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària de les entitats locals.

El Capítol IV, articles 213 i següents, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 
regula les funcions de control intern de les entitats locals (respecte a la seva gestió 
econòmica), dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, 
en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer (inclosa 
l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament), i 
funció de control d’eficàcia.

Aquesta funció de control intern ha estat atribuïda a la Intervenció General segons 
l'article 92.1 bis b) de la LRBRL i l'article 4) del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, en les seves dos vessants de control financer i auditoria.
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Addicionalment, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix una regulació de control de la situació 
econòmica i financera de les entitats locals.

Posteriorment, el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
de control intern en les entitats del sector Públic, desenvolupa de manera reglamentària 
l’article 213 del TRLRHL.

El Real Decret 424/2017 limita l’àmbit d’aplicació de les actuacions de control intern, les 
formes d’exercici d’aquest,  els deures i facultats dels òrgans de control, la funció 
interventora, la funció de control financer, i els informes resums i el pla d’acció.

L’article 31.1 del Real Decret 424/2017 estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar 
un Pla anual de control financer que reculli les actuacions de control permanent i 
auditoria pública que s’han de dur a terme durant l’exercici.

Tanmateix, l’article 31.3 del Real Decret 424/2017 estableix també que d’aquest Pla 
anual de control financer s’haurà de remetre al ple a efectes informatius.

Vist el desplegament de les actuacions a realitzar en l’àmbit del Pla anual de control financer
de l’exercici 2021 elaborat per la intervenció municipal
La Intervenció Municipal ha elaborat el Pla anual de control financer de l’Ajuntament de 
Molins de Rei per a l’exercici 2021. 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE  a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins 
de Rei per a l’exercici 2021.

Segon.- Donar compte al Ple del desplegament de les actuacions a realitzar en l’àmbit del 
Pla
anual de control financer de l’exercici 2021. 

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt dos, que és donar compte del Pla d’actuacions de control financer i de la 
gestió 2021. I faria l’explicació d’aquest punt el regidor de Finances, el senyor Jordi 
Enseñat. Endavant. 

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 2.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Enseñat. Hi ha alguna intervenció? Alguna petició de paraula? Sí. 
Senyora Ana Aroca, endavant.
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Sra. Aroca:
Gràcies. Bona tarda a tothom. Ho he demanat, Xavi, pel xat, no sé si...

Sr. Alcalde:
Perdó, jo et sento malament. Perdó. Has demanat pensant...?

Sra. Aroca:
Que ho he demanat pel xat, no sé si és que no...

Sr. Alcalde:
Sí, sí, l’acabo de veure. Disculpa.

Sra. Aroca:
Bona tarda, com deia, a tots els regidors i regidores i també a la gent que ens està veient o 
sentint pels mitjans. Bueno, una mica, com cada any, el Pla és un pla que intervenció en 
compliment d’aquesta norma que hi ha que diu que s’ha de fer aquest pla. I no em ficaré 
molt, el que sí trobo a faltar és allò que vam introduir en l’acord que vam prendre el mes de 
desembre, quan vam parlar de la piscina municipal, que vam fer una esmena nosaltres en 
la qual, que va ser aprovada i que deia que es faria, que hi hauria un informe de control 
financer per part d’intervenció i no hem trobat aquesta esmena o el contingut d’aquesta 
esmena en el pla i ens agradaria saber si es contemplarà, si no, què es farà per donar 
compliment a aquest punt amb aquest acord del mes de desembre i si, encara, entenc que 
no hi ha problema a poder modificar durant l’exercici aquest pla per introduir coses 
[Inintel·ligible, 00:07:00] com és això. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. No hi ha cap paraula més demanada. Senyor Enseñat, si volgués respondre.

Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Ana, aquesta esmena que dius queda recollida en el punt set del Pla, 
d’acord? Si no el trobes, ja te’l farem arribar però sí que està recollit. I, per altra banda, 
avançar-vos que s’està treballant en l’encàrrec d’aquesta auditoria financera i que la 
portarem a terme tal i com vam quedar. Si no la trobes, te la fem arribar però és el punt 7 
del Pla.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Entenc que queda respost, per tant, entenc que no hi ha segon 
torn d’intervencions. Sí, senyora Aroca? 

Sra. Aroca:
Sí, sí, perdoneu. És que estava mirant-me’l. Jo, sincerament, no l’he vist en el seu 
moment, continuo sense haver-lo vist. Si està, millor, és una bona notícia per a Molins de 
Rei i sí que agrairia a l’Equip de Govern, en tot cas, que m’envií on està exactament 
perquè igual és que no l’he sabut trobar. Gràcies. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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3.- Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost 2020.

DICTAMEN

El President de l’Àrea d’Economia i Finances presenta a la Comissió Informativa 
d’Economia i Serveis Centrals, el decret d’Alcaldia núm. 204 de data 12 de febrer de 2021, 
el qual es transcriu literalment:

“Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l’expedient 1/2021/LIQUI, que 
resulta del procediment tramitat de/d’ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 
EXERCICI 2020, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions 
que tot seguit s’exposen:

Vist l’estat de liquidació del pressupost municipal de despeses i ingressos de l’Ajuntament 
de Molins de Rei, corresponent a l’exercici 2020.

Vist l’informe del Tresorer i l’Interventor accidental, de data 5 de febrer de 2021 en el que 
es proposa l’aprovació dels Compte de Gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de la Unitat de Multes d’aquest Organisme, 
corresponent a l’exercici 2020.

Vist l’informe del Tresorer i l’Interventor accidental, de data 5 de febrer de 2021, en el que 
es proposa l’aprovació dels Comptes de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a les liquidació d’Ingrés per rebut i 
liquidacions d’ ingrés directe i també per certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats per l’Ajuntament de Molins de Rei, de l’exercici 2020.

Vist l’informe del Tresorer, l’Interventor accidental i el Cap de Control de Gestió de data 10 
de febrer de 2021 en el que es proposa la tramitació de l’expedient de liquidació 
corresponent l’exercici 2020, per la seva aprovació per part de l’Alcalde de la Corporació.

Atès l'informe proposta signat per l'Interventor accidental i el President de l'Àrea de serveis 
centrals i economia en data 11 de febrer de 2021.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la 
legislació vigent.

DECRETO:

PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’ Ajuntament corresponent a l’exercici 
2020, segons el resum següent:
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A) Estat de la liquidació del Pressupost d’ Ingressos.

Imports €

Pressupost inicial d’ingressos 32.689.959,01

Modificacions d’ ingressos 8.098.880,46

Pressupost definitiu d’ ingressos 40.788.839,47

Compromisos d’ ingressos 12.717.068,97

Drets reconeguts 37.138.487,87

Drets anul·lats 489.303,21

Drets cancel·lats 4.833,92

Drets reconeguts nets 36.247.265,22

Devolucions d’ingressos 397.085,52

Recaptació neta 32.415.887,81

Drets pendent de cobrament 3.831.377,41

B) Estat de la liquidació del Pressupost de Despeses

Imports €

Pressupost inicial de despeses 32.689.959,01
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Modificació de despeses 8.098.880,46

Pressupost definitiu de despeses 40.788.839,47

Autoritzacions de despesa 34.125.469,24

Compromisos de despesa 33.864.029,54

Obligacions reconegudes netes 33.770.687,57

Pagaments 29.249.652,42

Obligacions i pag. ordenats pendents de 

pagament
4.521.035,15

1. C) Resultat pressupostari ajustat de l’exercici

DRETS REC 

NETS

IMPORTS €

OBLIGACIONS 

REC.NETES

IMPORTS €

RESULTAT 

PRESSUPOSTARI

IMPORTS €

a) Operacions corrents (C1 a 5)

31.405.547,

07

27.141.562,

24
4.263.984,83

b) Operacions de capital (C 6 i 7)

3.109.449,4

3

3.722.112,6

2
- 612.663,19

1. Total operacions no 
financeres (a+b) 34.514.996,50 30.863.674,86 3.651.321,64

c) Actius financers (C8)
0,00

145.000,0

0
-145.000,00

d) Passius financers (C9) 1.732.268, 2.762.012, -1.029.743,99
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72 71

2. Total operacions 
financeres (c+d)

1.732.268,72
2.907.012,7

1 -1.174.743,99

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI (I= 1+2)
36.247.265,22 33.770.685,57 2.476.577,65

1. Crèdits gastats finançament amb Romanent de 
Tresoreria per despeses generals.......................................     1.859.831,26

2. Desv. de finançament negatives de l’exercici………..........     1.815.436,50
3. Desv. de finançament positives de l’exercici......................     3.305.047,94

II. Total ajustos (II=3+4-5)....................................................................       +370.219,57

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT (I+II)..................................    2.846.797,22

2. D) Romanent de Tresoreria
COMPONENTS

IMPORT €
1.(+) Fons líquids 10.933.332,77

2.(+) Drets pendents de 
cobrament 6.865.261,55

- (+) del pressupost corrent 3.831.377,41
- (+) pressupostos tancats 3.007.470,54

- (+) operacions no 
pressupostàries 26.413,60

3.(-) Obligacions pendents de 
pagament

6.990.793,97

-(+) del pressupost corrent 4.521.035,15
-(+) pressupostos tancats 148.395,11

-(+) operacions no 
pressupostàries 2.321.363,71

4.(+) Partides pendents 
d’aplicació

-15.028,90

-(-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva

15.207,20

-(+) pagaments realitzats 
pendent d’aplicació definitiva

178,30

Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 10.792.771,45

Saldos de dubtós cobrament 2.437.900,13

Import excés finançament afectat 4.552.825,53

Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 3.802.045,79 €

3. E) Capacitat/Necessitat de finançament amb criteris SEC 95:

Estimació capacitat / necessitats de finançament
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Imports €

Ingressos dels capítols 1 a 7 34.514.996,50

Despeses dels capítols 1 a 7 30.863.674,86

Ajustaments SEC 95 - 161.540,28

Capacitat de finançament 3.489.781,36

4. F) Despesa computable

Límit a la Base de la despesa Imports €

Base de la despesa exercici 2019 25.394.286,73

Taxa límit aprovada pel Ministerio 2,90%

Valoració canvis normatius sobre 

recaptació

199.086,84

Valor màxim base de l’exercici 2019 26.329.897,89

Aplicacions no financeres, llevat d’ Interessos

Despeses dels capítols 1 a 7 30.660.751,48

Ajustaments SEC95 - 827.597,79

Total 29.833.153,69
Despesa finançada amb 

subvencions
- 4.879.463,09
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Base de la despesa

Base de la despesa exercici 2020 24.953.690,60

Segon: Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 
liquidat de 2020 i diligenciar l’aprovació de documents corresponents a l’esmentada 
liquidació.

Tercer: Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de 
l’Ajuntament, en la primera sessió que es celebri, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals.

Quart: Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals.

Cinquè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per aquest Ajuntament.

Sisè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament de Molins de Rei, que ha estat rendida per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2020.

Setè: Traslladar els acords cinquè i sisè a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona Unitats de Tributs i Unitat de Multes.

Vuitè: Donar compte al Ple del resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la liquidació, 
informant del compliment de l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Novè: Donar compte al Ple, de l’informe d’Intervenció relatiu als dels comptes justificatius 
dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa, exercici 2020.

Desè: Donar comte al Ple de l’informe resum de la fiscalització de la Intervenció municipal, 
exercici 2020”.

Per tot el que ha estat exposat, exposat i en compliment dels punts: tercer, vuitè, novè i 
desè acordats en el decret d’Alcaldia 204 de data 12/02/2021, 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:
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Primer: El decret núm. 204 de data 12/02/2021 i de l’expedient de la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Segon: El resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la liquidació, i del compliment de 
l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer:  L’informe d’Intervenció relatiu als dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa, exercici 2020.

Quart: L’informe resum de la fiscalització de la Intervenció municipal, exercici 2020.

Cinquè: El decret 205 de data 12 de febrer de 2021 d’Incorporació de Romanents de crèdit 
al Pressupost de l’exercici 2021

Sisè:  Els beneficis fiscals en els tributs locals i el seu impacte en els ingressos respecte a 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2020

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Ara sí que passaríem a donar compte al ple de la liquidació del 
pressupost 2020. Senyor regidor de Finances, senyor Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Enseñat. Obriríem el torn d’intervencions. No em consta cap 
paraula demanada pel xat. Doncs, si no hi ha cap paraula més demanada pel xat, 
haguéssim donat compte d’aquesta liquidació del pressupost 2020. Moltes gràcies, senyor 
Enseñat.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

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.- Reconeixement de compatibilitat de la treballadora municipal per exercir activitat
laboral en sector públic
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DICTAMEN

1. ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud presentada el dia 10 de febrer de 2021 per la Sra. Alícia Vilajeliu 
Balagué, personal funcionari interí, que ocupa un lloc de treball no permanent de 
treballadora social, amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit a l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori ( Oficina Municipal d’Habitatge ), mitjançant la qual sol·licita la 
compatibilitat per desenvolupar tasques com a professora associada a la Universitat de 
Barcelona, els divendres, en horari de les  12:30 h a les 14:30 h, per compte aliè.

Atès que l’art. 329.1.a del Reglament de personal al servei de les entitats locals determina 
que es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració local 
en règim de jornada ordinària amb l’exercici d’activitat privades sempre que les jornades de 
l’activitat pública i de la privada no superin la jornada ordinària de l’administració, 
incrementada en un 50%, en consonància amb l’art. 12 de la Llei 21/87, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya i l’art. 14 
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes d’incompatibilitat 
determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats 
locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 
de la Llei 53/84.

Atès el que estableix l’article 4.1 de la Llei 53/84, de 26 de desembre i l´article 4.2, de la 
Llei 21/87, de 26 de novembre, que autoritza la compatibilitat per al desenvolupament d’un 
lloc de treball en l’esfera docent com a professor/a universitari associat en règim de 
dedicació no superior a la del temps parcial i amb durada determinada.

2. PROPOSTES

Per tot el que ha estat exposat i d’acord amb el que determina l’art. 333 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, s’informa que es procedent presentar davant el Ple 
de l’Ajuntament la següent proposta:

Declarar la compatibilitat de l’empleada  Sra. Alícia Vilajeliu Balagué per realitzar tasques 
com a professora associada a la Universitat de Barcelona, per compte aliena , fora de 
l’horari de treball, amb una dedicació setmanal inferior al 50% de la jornada laboral 
assignada, i sota el compliment d’allò disposat als articles 330 i 331 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 
21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.

El 12 de març de 2021, el Cap de Personal i Organització en funcions S/DA 1750 de 12 de 
novembre de 2020, ha emès informe proposta aa la Comissió Informativa d’Economia i 
Serveis Centrals, amb la fiscalització favorable i sense observacions de l'Interventor 
accidental, de data 12 de març de 2021.
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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.- Declarar la compatibilitat de l’empleada  Sra. Alícia Vilajeliu Balagué per realitzar 
tasques com a professora associada a la Universitat de Barcelona, per compte aliena , fora 
de l’horari de treball, amb una dedicació setmanal inferior al 50% de la jornada laboral 
assignada, i sota el compliment d’allò disposat als articles 330 i 331 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 
21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.

Segon.- Condicionar la vigència d’aquestes autoritzacions de compatibilitat al compliment 
dels requisits de la normativa vigent i a mantenir informada a la present Corporació davant 
de qualsevol canvi o modificació de les condicions en què es presenten les activitats que 
es desenvolupen addicionalment a la principal.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En primer lloc, la 
comissió informativa de l’Àrea de Serveis centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia amb el 
punt quatre que és reconeixement de compatibilitat de la treballadora municipal per exercir 
activitat laboral en sector públic i faria la presentació d’aquest punt el regidor de Recursos 
Humans, el senyor Miguel Zaragoza, endavant. Senyor Miguel Zaragoza?

Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 4.

Sr. Alcalde:
Obriríem torn d’intervencions. 

Sr. Vives:
Perdona, Xavi, no s’ha sentit bé al Miquel, com a mínim, jo no l’he escoltat.

Sr. Alcalde:
Té el volum molt fluix, és veritat. Si el poseu “a tope”, dintre del que cap, si pogués tornar a 
fer aquesta explicació amb un esforç, senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Em sents, Marc, ara? M’haig d’apropar al micro. Intentaré cridar. 

Sr. Vives:
Posi el volum “a tope”.

Sr. Zaragoza:
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Vale. Bàsicament és una petició de compatibilitat que fa una treballadora que acabem de 
contractar fa poc temps a l’Oficina de l’Habitatge, que és treballadora social, que està fent 
recolzament de les tasques de l’Oficina d’Habitatge i demana compatibilitat per fer 
docència a la universitat.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, s’obriria torn d’intervencions, més enllà de les consideracions que al primer 
torn no se l’ha escoltat gaire bé. Veig que no hi ha gaire, no hi ha paraules demanades. 
Doncs, passaríem a la votació d’aquest punt, si els sembla. Votació punt 4.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2

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

En aquest moment s’incorpora a la  sessió el Regidor, Sr. Josep Mª Puiggarí 
Troyano.

5.- Modificació del pressupost de l’exercici 2020 prorrogat: crèdit extraordinari 
1/2021 i suplement de crèdit 1/2021.

DICTAMEN:

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de juny de 2020, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2020. Al no 
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la 
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Corporació per a l’exercici 2020 es considera aprovat definitivament mitjançant la 
publicació del mateix al BOP del dia 13 d’agost de 2020.

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2062 de data 28 de desembre de 2020, es va aprovar 
la pròrroga del pressupost municipal de l'exercici 2020 a l'exercici 2021, amb efectes 1 de 
gener de 2021.

Vistes les instruccions de l’Alcaldia per tal d’incoar un expedient de modificació del 
Pressupost General prorrogat de l’exercici 2020 per donar resposta a diferents necessitats 
de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a 
despeses generals.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 16 de març 
de 2021.

Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.

 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 els expedients de modificació del Pressupost 2020 
prorrogat següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2021 381.591,59 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2021 448.730,39 €

 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis 
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si 
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es 
presenten reclamacions.

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt cinquè que és la modificació del pressupost de l’exercici 2020 prorrogat: 
crèdit extraordinari 1/2021 i suplement de crèdit 1/2021. I, en aquest cas, faria l’explicació 
d’aquest punt també el regidor de Finances, el senyor Jordi Enseñat. Endavant. 

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 5.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Jordi Enseñat. S’obriria el torn d’intervencions. No hi ha cap paraula 
demanada. Ara sí. Senyor Marc Vives, endavant, en representació de la CUP.

Sr. Vives:
Hola, què tal a tots i a totes. Primer, gràcies per demanar-nos el nostre suport, entenc com 
a “guiño” a un comentari que va fer el Josep fa un mes. Bé, abans de res, anunciarem el 
nostre vot i el nostre vot, ens sap greu però serà contrari a l’aprovació de la modificació del 
pressupost. I no ho fem perquè no estiguem d’acord en pujar pressupost a Activitats o que 
hi hagi partides derivades de la Covid que demanin pressupost extra o altres partides 
necessàries, no ho fem per això; en altres partides no estem tan d’acord, com per exemple 
augmentar el pressupost per a renovació de vehicles que ja vam dir en el seu moment que 
creiem que aquest any no tocava. En tot cas, el vot contrari no és per això. Votarem en 
contra, principalment, perquè aquesta ampliació de pressupost no inclou cap proposta 
nostra de les que es van comprometre a seguir parlant ni cap que se li assembli. Estem 
decebuts pel tarannà d’aquest Govern en relació a aquesta ampliació de pressupost. Se’ns 
demana que aprovem una ampliació de pressupost tancada on no hem tingut espai 
d’intervenció. Es torna a repetir el mateix que va passar fa un mes amb el pressupost del 
2021 amb l’agreujant que, aquesta vegada, tenim la seva paraula de parlar sobre les 
propostes que poden veure amb bons ulls i així ens ho van transmetre. Encara, Jordi, 
estem esperant resposta a la demanda concreta de les propostes que teniu i coneixeu de 
les quals podem parlar, les propostes, en concret, en els àmbits d’emergència climàtica, 
mobilitat i habitatge, propostes com les següents. L’emergència climàtica, augmentar 
inversions al PLACC i desenvolupar totes les accions previstes per aquest 2021, redactar 
un Pla supramunicipal per la qualitat de l’aire com, de fet, es van comprometre a fer en un 
termini de sis mesos al ple de setembre de 2019 o implementar un sistema de recollida 
individualitzada de residus, complint, a més, amb el compromís d’alcaldes de l’AMB 
respecte al residu zero que els obliga a fer-ho abans del 2025. De fet, l’informe tècnic 
presentat el 27 de juliol del 2020, segona fase de l’estudi iniciat quan nosaltres estàvem al 
Govern, avala aquesta opció, per tant, no entenem per què no es posa en marxa. En el cas 
de la mobilitat, campanyes per reduir l’ús el vehicle privat de combustió dins del municipi, 
campanyes pel foment de l’ús de la bicicleta, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, 
transformar els carrers transitables de Molins en espais segurs per la bicicleta, patinets i 
altres vehicles de mobilitat personal o peatonalitzar permanentment el centre vila i estudiar-
ne altres zones de la vila. I, finalment, en l’àmbit d’habitatge, incrementar partides en 
habitatge social i cessió d’habitatge i planificar la construcció d’una promoció en règim de 
cessió d’ús, habitatge municipal accessible per a situacions d’emergència habitacional com 
les que hem vist aquestes darreres setmanes a la vila. Ens sorprèn arribar a un ple on 
votem una ampliació de pressupost mentre encara no s’ha donat resposta a les nostres 
peticions d’incorporació de partides. La proposta segueix sobre la taula, saben les nostres 
propostes concretes, us les tornarem a enviar desglossades. També constaran en acta a la 
sessió d’avui perquè les acabo d’ anomenar, així que esperem que, per la propera 
modificació de pressupostos, sí que n’haguem pogut parlar i treballar i puguem votar de 
manera diferent. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Marta Espona en representació d’Esquerra 
Republicana. Endavant.

Sra. Espona:
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Hola, bona tarda a tots i a totes, bona tarda a tothom que ens escolta. A diferència del que 
ara deia el Marc, nosaltres sí que hem vist reconegudes propostes que havíem fet abans 
de l’aprovació del pressupost, com és l’increment de les partides de discapacitat o la 
d’activitats del Pla Director de Joventut, les aules d’estudi, les activitats d’estiu i d’altres 
relacionades, també, amb la cultura, com poden ser el museu i l’arxiu. Per tant, en aquest 
aspecte, sí que estem satisfets que, en tot cas, l’Equip de Govern hagi complert amb el 
compromís que va adquirir amb el nostre grup municipal d’incorporar, d’incrementar 
aquestes partides en la primera modificació de pressupost que hi hagués. Estem d’acord, 
també, que la Covid continua provocant despeses difícils de preveure, sobretot aquelles 
que estan relacionades amb la neteja d’equipaments municipals, i, per tant, que això 
representa una modificació necessària de pressupost, però ens genera dubtes el fet que 
estem posant en romanents, estem creant partides que corresponen, per una banda, a 
funcionament habitual i, per tant, que s’han de pagar sempre, o la creació de, per exemple, 
una nova partida per actes culturals amb 60.000 €, cosa que pujaria ja, en aquest cas, 
l’aportació per actes culturals a 80.000 €. Nosaltres som els primers que estem satisfets, 
que volem que la cultura es treballi, que es difongui, que es promogui, de tot tipus, tant la 
pròpia com la de fora, però no sabem a què respon tampoc aquesta aparició dels 60.000 € 
de més d’ara. No sabem si es tracta d’aquesta programació estable que s’ha anunciat. Ens 
han dit que ja ens passarien informació sobre aquesta programació perquè, si és estable, 
ja deu estar definida en una periodicitat i en un calendari, però ara per ara no sabem 
encara què és el que es preveu fer. En definitiva, ens preocupa que aquesta xifra tan alta 
de romanents d’aquest any no empenyi l’Equip de Govern a fer actuacions que, després, 
no puguin tenir continuïtat perquè un canvi tan substancial i important com és ara, per 
exemple, que es faci aquesta aportació, aquest increment d’aportació en cultura, el que 
voldríem és que tingués continuïtat. Ens preocupa que només sigui en moments en què hi 
hagi uns romanents elevats per poder-ho fer. I, finalment, ja que el romanent sobrepassa 
els tres milions d’euros, lamentem que no fos acceptada la proposta d’avals que va fer el 
nostre grup municipal per a gastar en el comerç local quan, curiosament, cada vegada 
estan portant a la pràctica aquesta iniciativa més ajuntaments propers a nosaltres. Per tant, 
ens hagués agradat que això també s’hagués pogut incorporar. Ens congratulem que, per 
una banda, s’incorporin totes aquestes partides que nosaltres demanàvem; ens preocupa, 
però, l’aparició de despeses que no tinguin aquesta continuïtat. Per tant, per tot plegat, 
nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Ara és el torn de la senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres anunciem, també, una abstenció en aquest punt i ho fem...una mica el 
que ens passa amb les modificacions de pressupost, hi ha coses que ens agraden més i hi 
ha coses que ens agraden menys i això és normal quan gastem 800.000 € i toquem 
moltíssimes partides. No ens acaba de convèncer...jo, navegant una mica entre els 
informes i demés, jo trobo coses que potser haurien de ser, que s’haurien d’haver posat sí 
o sí en el pressupost i no haver-ho deixat per una modificació, per exemple, el tema dels 
[Inintel·ligible, 00:30:21], em sembla que és en compliment d’un contracte i que, per tant, 
hauria de ser despesa plurianual però, vaja, no vindrà d’aquí el nostre sentit de vot, era 
simplement la nostra sorpresa. Sí que volia destacar el compliment de productivitat, 
182.000 € que van destinats, com ha dit el regidor, als treballadors municipals però també 
hem de dir que no van per tots els treballadors municipals [Inintel·ligible, 00:30:54] sabem 
que el complement de productivitat és el complement més arbitrari, discrecional que té el 
Govern a la seva mà des dels treballadors i, per tant, no és on més ens agraden les 
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pujades i els complements pels treballadors però esperem que, com a mínim, reparteixin 
millor del que s’ha repartit altres anys que sabem els problemes que hi ha hagut. Més 
coses. Els 25.000 € per la web, jo vull pensar que abans d’ampliar serveis web, anem a 
arreglar el web que ja tenim. Ho torno a dir per enèsima vegada, és un desastre, és 
absolutament lamentable, no hi ha qui trobi absolutament res, ja no només en el web —
buscant qualsevol cosa, qualsevol informació que hauria de ser senzilla de trobar— sinó ja 
si ens n’anem sobretot a la part de transparència o a la part de seu electrònica que, a més, 
són en moments com aquest que a la gent no té fàcil desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, on la relació amb l’Administració ha canviat radicalment, on més hem de 
facilitar aquestes eines als ciutadans i ciutadanes i crec que, en aquest sentit, els tenim 
abandonats. No acabo de veure que tinguem ganes d’arreglar-ho i jo crec que hauria de 
ser algo important que hauríem d’arreglar amb urgència, a més, amb urgència, que no és 
que hi hagi un error o dos, és un web terrible, no sé si val la pena tornar a l’anterior que era 
antic, vellet i amb un format poc amable però funcionava i es trobaven les coses i jo crec 
que és el més important quan poses una eina de comunicació a l’abast dels vilatans. Dit 
això i seguint amb què se’ns va anunciar que seria una proposta tancada, sí que és cert 
que, en comissió informativa, vam intentar “arañar” aquest compromís per part del regidor 
d’Economia de que ens avisi quan faran o quan tenen previst fer una nova incorporació i 
que ens avisin amb temps perquè els grups municipals puguem fer les nostres propostes, 
es puguin negociar a temps i jo crec que entre tots enriquiríem més el nostre pressupost. 
gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Parlaria el senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes, als regidors i regidores, a les persones que ens escolten per la 
ràdio o ens veuen pel web. Nosaltres també anunciem, en aquest sentit, la nostra intenció 
de vot serà l’abstenció perquè creiem que s’han treballat algunes partides 
complementàries com comentava la regidora d’Esquerra Republicana i com comentava, 
també, la regidora de Molins Camina Podem, i, per tant, en aquest sentit, veiem algunes 
partides que estan ben incorporades i, per tant, creiem que canviem una mica el sentit del 
vot de l’anterior ple. Tot i així, pensem que per a nosaltres és més necessari que mai 
treballar o elaborar un pressupost que treballem conjuntament, crec que és el que demana 
la ciutadania, crec que és el que ens està demanant la societat i, per tant, tornem a 
demanar a l’Equip de Govern que no elaborin pressupostos tancats i que ens donin un cert 
marge per poder elaborar o presentar propostes que enriqueixin aquest pressupost, 
sobretot, ara més, havent anunciat que tenim tants recursos de l’any anterior. També 
lamentem que no s’hagin incorporat cap de les nostres propostes que vam fer al ple de 
pressupost. Se’ns va dir en aquell moment que estaven d’acord en el contingut o en la 
forma però que el problema era com es finançaven o com es podrien dotar aquestes 
partides. Doncs, ara, potser és el moment ja de, realment, passar de les paraules als fets i 
intentar que les coses que s’han proposat s’incorporin i que les treballem plegats. Jo 
només una...des del nostre grup, una certa crítica en el sentit de que, a banda de pal·liar 
els efectes de la Covid i de la crisi que vindrà, que són de dotar de recursos per fer front al 
d’això, al problema de la pandèmia, el que caldria també és començar a abordar projectes 
en la gestió de serveis públics encaminats a la modernització, que trobem a faltar en 
aquesta modificació del pressupost i que ja apuntàvem al ple: la política de residus que 
comentava el regidor de la CUP, la recollida d’escombraries, la neteja viària; realment fer 
una política d’aigua —necessitem implementar ja, en aquest pressupost, polítiques de 
distribució, de control, d’eficiència, se’ns està acabant el contracte—; i també caldria 
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començar a treballar, ja ho demanàvem fa un temps, fer una auditoria —és veritat que 
se’ns va presentar un informe fa uns mesos i caldria, realment, concretar d’aquell informe 
en quin situació i com s’executa les propostes que allà es recollien—; una política real 
d’espais urbans, modificar la jardineria —hi havia una denúncia de que s’estava plantant 
ara mateix un tipus d’arbrat no autòcton i, per tant, hauríem de fer el pla de jardineria, el pla 
d’arbrat, que també se’ns va anunciar que es faria però ens faltaria una mica 
complementar-ho amb pressupost, el verd urbà, la biodiversitat urbana; i la política 
energètica, complementant el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i tot el tema de l’enllumenat 
públic, l’espai urbà, els equipaments. Una mica, en aquest sentit, els donem el nostre vot 
en l’abstenció. Ens agradaria, alguna vegada, aprovar el pressupost però entendran que, 
per aprovar un pressupost de l’Equip de Govern, el grup municipal de Molins en Comú 
hauria de poder aportar i donar propostes que creiem que són necessàries i 
imprescindibles en aquest moment per la vila. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi hauria cap paraula més demanada. Si, senyor Jordi Enseñat, volgués 
tancar el primer torn.

Sr. Enseñat:
Sí, gràcies, alcalde. Mireu, abans d’entrar en partides concretes on és fàcil que no 
coincidim en totes, a mi m’agradaria començar agraint als grups municipals que avalen 
l’acció de Govern amb la seva abstenció i, per tant, gràcies. També m’agradaria demanar 
una reflexió en el sentit del vot d’Esquerra Republicana i els demanaria que tinguessin una 
visió més global i més àmplia de les necessitats dels molinencs i molinenques, sobretot, 
també, tenint en compte la incorporació de moltes de les vostres propostes. Per altra 
banda, als regidors de la CUP, vosaltres esteu, com sempre, en el no i en votar no a tot, 
amb el no sempre. Jo us emplaçaria a sortir de la vostra zona de confort i d’explorar altres 
sentits de vot perquè, mireu, votar que no a aquesta disposició del romanent és votar que 
no, per exemple, a un munt de bones propostes, creiem des de l’Equip de Govern, un munt 
d’aquestes propostes com són una partida de 20.000 € per dinamitzar el mercat o una altra 
partida de 50.000 € destinada a l’ajut del teixit associatiu i a les entitats afectades per la 
Covid o els 15.500 € per més hores d’estudi en edificis municipals o també votar que no a 
7.000 € més en activitats per [Inintel·ligible, 00:39:03] Joventut o els 5.000 € que destinem 
a les activitats de Discapacitat o als 60.000 € de la nova partida de Cultura potenciant els 
productors i creadors locals o amb el sentit...del no mostra, també, diu que no a aquests 
23.638 € per la millora de l’atenció sanitària i psicosocial de la llar d’avis o dels 30.000 € 
que portem en neteja extra Covid o dels 31.098 € amb la incorporació de dos operaris com 
a reforç a la brigada municipal o dels 18.000 € per portar a terme les activitats d’estiu o 
dels 3.000 € d’increment a la partida inicial per portar a terme els pressupostos 
participatius amb mesures Covid o dels 7.000 € per adequar un nou habitatge 
d’emergència social o dels 10.000 € per aportar activitats al museu municipal o dels, 
pràcticament, 50.000 € per la incorporació d’una treballadora social i dos auxiliars 
administratius per a reforçar els serveis clau per fer front als efectes Covid o dels 53.000 € 
per millores del [Inintel·ligible, 00:40:08] o dels 10.000 € per reforçar amb una persona més 
l’arxiu municipal o dels 182.000 € per les retribucions als treballadors municipals, etcètera, 
etcètera. Clar, és que són moltes les partides pel bé dels molinencs i molinenques, són 
moltes les partides que ajudaran a molts segments del municipi i votar que no a totes 
aquestes mesures pot costar d’entendre. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies, senyor Enseñat. Obriríem el segon torn d’intervencions. No hi ha cap 
paraula demanada actualment. Doncs, si no hi ha...sí, el senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Bé, ostres, és que sap greu perquè fas una intervenció que intentes explicar, crec que s’ha 
entès perfectament el nostre sentit de vot, crec que s’ha entès perfectament el motiu pel 
qual votem no, no és per estar en contra de moltes de les partides que has comentat, ho 
he explicat. I em sap greu que, després de tres o quatre minuts o cinc d’exposició que he 
fet abans demanant i explicant la voluntat de seure a parlar d’aquelles coses que volem 
incloure al pressupost, hagis obviat , obviat, tot el discurs que he fet, que hem fet com a 
CUP i t’hagis centrat a remarcar-me, com si fóssim uns nens, que no hem llegit bé el 
document. L’hem llegit, evidentment, per això estem votant. Em sap greu que, enlloc d’un 
espai de debat, s’hagi convertit això en un partit de ping-pong. Espero que per la propera 
ampliació de pressupost no sigui un partit de ping-pong. Reitero la nostra proposta, l’hem 
llegida, la tornarem a enviar, de fet, em pots trucar, en podem parlar, saps que la 
predisposició és bona i a nosaltres també ens agradaria canviar el sentit de vot si és que 
tenim motius per fer-ho. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Miquel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
No sé si se’m sentirà. Em sentiu bé, sí?

Sr. Alcalde:
Millor.

Sr. Zaragoza:
No us explico el que estic fent per intentar parlar. Porto un micro a la mà. Un aclariment, 
ràpidament, amb el tema de complement de productivitat que ha comentat la regidora de 
Podem, no és...és el compliment d’un acord signat el 2018 amb el representant dels 
treballadors que es paga una paga lineal a tots els treballadors de la cas, no és un 
complement en què el Govern destinarà a qui vulgui aquests diners. És un acord, és el 
compliment d’un acord de l’anterior Govern que nosaltres, com s’ha fet els darrers anys, 
sempre s’incorporava amb el romanent aquest acord per fer compliment d’aquell acord que 
es va signar, si no recordo malament, el 2018 i que s’ha anat implementant els darrers 
anys. És una paga lineal per tots els treballadors.

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

Sr. Corredera:
Gràcies. El senyor Enseñat diu que li avalem el pressupost, nosaltres no avalem el 
pressupost del Govern, en tot cas, ens abstenim en aquesta ampliació de pressupost, vull 
dir que les coses són les que són i ho fem amb una abstenció, bàsicament, perquè no és el 
nostre pressupost, entenem que hi ha partides que són les adequades i que està bé que 
les hagin dotat però els donem el [Inintel·ligible, 00:43:51], com fem en quasi cada ple o 
cada vegada que intervenim en termes econòmics, que convoquin o que realment fem un 
pacte de vila o convoquin la Taula de Cohesió Social...vull dir, intentem realment fer un 
pressupost que hi participin tots els grups municipals i que hi participin tots els agents 
socials de Molins de Rei, només els demanem això. Gràcies. 
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si volgués tancar, senyor Enseñat, o 
passaríem a votació, com...

Sr. Enseñat:
Sí, sí, m’agradaria tancar. Nosaltres, amb aquest procés de pressupost i amb aquesta 
primera modificació, ja vam dir que tindríem en compte les propostes dels grups municipals 
i la prova és que, en aquesta primera modificació, ja incorporem propostes de grups 
municipals de l’Oposició i no n’incorporem ni una ni dos ni tres, n’incorporem unes quantes. 
Per tant, el que vam dir com a Govern que posaríem en valor propostes fetes per 
l’Oposició ho estem fent i ho estem incorporant, aquelles propostes que van en la línia de 
l’actuació del Govern. I jo faria, a aquells grups municipals que encara no hem incorporat 
cap de les seves propostes, jo els faria dues reflexions. Una, què podem fer de diferent i 
què podem fer que no haguem fet fins ara per aconseguir que alguna de les vostres 
propostes més importants siguin incorporades en properes disposicions de romanent? Jo, 
a la Informativa, ja vaig dir que em comprometia a avisar-vos amb el temps suficient abans 
de fer la propera disposició de romanent, aquesta és la primera però en vindran més, per 
poder-ho treballar amb temps i poder seure i parlar-ne com hem fet amb aquesta primera 
per incorporar propostes vostres però està clar que hem de fer coses diferents de les que 
hem fet fins ara. I, per altra banda, creia que era una sensació però, escoltant alguns 
regidors, no és una sensació, la segona reflexió aniria entorn a si no incorporem...hi ha 
algun grup municipal que ha dit “si no incorporem propostes nostres, votem en contra”?. 
Escolteu, el Govern i les altres forces i els altres grups municipals no podem fer bones 
propostes? No podem fer propostes que ajudin els molinencs i les molinenques? No 
podem fe propostes que facin de Molins un poble una mica millor? Per tant, jo, la reflexió, 
la faria en què el sentit del vot no vagi tant sobre si les meves propostes queden 
incorporades o no, sinó que el sentit del vot, sota el meu parer, aniria més en la línia de si 
les propostes que es fan, vinguin d’on vinguin, vinguin d’altres grups municipals de 
l’Oposició o vinguin del Govern, són bones pels molinencs i les molinenques. Per tant, 
aquestes dues reflexions. I, per últim, jo us convido a tos a seguir parlant, als regidors de la 
CUP també, i segur que ens emplaçarem a trobar aquests espais de diàleg i de conversa 
per seguir treballant i buscar el consens per futures incorporacions de les vostres 
propostes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Votació punt 5.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 3 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 3  vots en contra de la CUP (3), i 7 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1), ERC (4), MEC (1) I C’s (1).

6.- Modificació de l’Ordenança Fiscal C-10 Annex 5 reguladora de la Taxa per la 
prestació de serveis a l'escola municipal de musica “Julià Canals” pel curs 2021-
2022 i següents.

DICTAMEN

Negociat: Rendes.

Normativa d’aplicació:

· Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals

· Ordenança C-10 Annex 5 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a l’Escola 
Municipal de Música “Julià Canals

Informe- Proposta d'acord

Vist l’informe emés en data 12 de març de 2021 per la direcció de l’Escola de Musica 
Municipal Julià Canals  relatiu a la modificació de la tarifa de preus públic regulada a 
l’ordenança municipal C-10 (Taxes per Serveis Generals) Annex 5 (Taxa per la prestació 
de serveis en l’Escola de Música “Julià Canals”) 

Vist que les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les entitats 
locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals, la llei estatal els 
confereix.

Vist que les modificacions de les ordenances fiscals han d’estar definitivament aprovades i 
publicades en el BOP abans de la data d’acreditament del tribut que regulen

Pel que fa a les taxes, per prestació de serveis o per la utilització privativa o aprofitament 
especial del dominic públic local, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL)  concedeix un 
protagonisme notable a les ordenances, com a instrument per determinar els criteris i 
paràmetres que permetin definir les quanties , l’acreditament o la possibilitat d’establir 
convenis de col·laboració amb organitzacions representatives del subjectes passius.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/03/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 27/73

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

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la 
prestació de serveis públics o las realització d’activitats administratives de competència 
local que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els afectin o els 
beneficiïn.

L’article 24 del TRLRHL estableix que en general ,l’import de les taxes per la prestació d’un 
servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o l’activitat de què es tracti o si, no, del valor de la prestació rebuda.

Per a determinar l’import esmentat, s’han de prendre en consideració els costos directes i 
indirectes, inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i ,si s’escau, les 
necessàries per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o 
activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència 
del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable 
del servei o activitat de què es tracti es calcula d’acord amb el pressupost i projecte 
aprovats per l’òrgan competent

Els acords que adoptin les corporacions locals es publiquen o notifiquen en la forma 
prevista per la Llei. Les ordenances, inclosos l’articulat de les normes dels plans 
urbanístics, així com els acords corresponents a aquests, la qual aprovació definitiva sigui 
competència dels ens locals, es publicaran el BOP i no entraran en vigor fins que s’hagi 
publicat el seu text complert i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 (15 dies 
hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord), llevat dels pressupostos i les 
ordenances fiscals que es publiquen i entren en vigor en els termes establerts en el RDL 
2/2004 “

Vist l’estudi de costos del Cap de Negociat de Control de Gestió de data 14 de març de 
2021, del qual es desprèn un dèficit de 212.350,95 € 

Hem de dir però ,que l’article 24 .2 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals indica que en general l’import de les taxes d’un servei 
no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de la que es 
tracti, o en el seu defecte de la prestació rebuda, per la qual cosa es pot dir que l’estudi de 
costos compleix amb la normativa.

Vist l’informe proposta signada pel Cap de Negociat de Rendes en data 16 de març de 
2021.

Vist l’informe favorable i sense observacions de l’Interventor Accidental signat en data 17 
de març de 2021.

Es per tot aixó que es proposa la modificació de l’ordenança fiscal C.10 Annex 5 
reguladora d ela Taxa per la prestació de serveis a l’Escola de Música “Julià Canals” pel 
curs 2021-2022 i següents.

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:
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PRIMER: APROVAR provisionalment la modificació de l’ Ordenança Fiscal C.10 Annex 5 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a l’Escola de Musica “Julià Canals” per al 
curs 2021-2022 i següents, de conformitat al que disposa l’article 15.1 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“JULIÀ CANALS”

Article 1r. Tarifes

S’estableix un sistema de tarifació social per a les famílies empadronades a Molins de Rei, 
en funció de la renda mensual disponible per càpita de les famílies usuàries, amb 
reduccions de l’import general. Les famílies sol·licitants de plaça que no estiguin 
empadronades a Molins de Rei abonaran l’import general.

TARIFES CURS 2021-22 i següents:

IMPORT A PAGAR AMB LA REDUCCIÓ PER 
TARIFACIÓ SOCIAL
(% de reducció sobre l’import general)

CONCEPTE
IMPORT 
GENERAL

10%
(Renda de 
405,01 a 
470,00€ 
mensuals)

20%
(Renda de 
343,01 a 
405,00€ 
mensuals)

40%
(Renda de 
278,01 a 
343,00€ 
mensuals)

60%
(Renda de 
219,00 a 
278,00€ 
mensuals)

75%
(Renda 
<219,00€ 
mensuals)

ADAGIO 1 I 2 250 225 200 150 100 62,5
ADAGIO 3 370 333 296 222 148 62,5
ALLEGRO 1,2,3 i 4 770 693 616 462 308 192,5
VIVACE 1,2,3 i 4 840 756 672 504 336 210
PRESTO 1,2,3 i 4 840 756 672 504 336 210
ANDANTE 600 540 480 360 240 150
ORQUESTRA/COR 250 225 200 150 100 62,5
SEGON 
INSTRUMENT 440 396 352 264 176 110
TALLER CURTA 
DURADA (1 
SESSIÓ)€/persona 8 7,20 6,4 4,8 3,2 2
TALLER CURTA 
DURADA (4 
SESSIONS)€/persona 18 16,20 14,4 10,8 7,2 4,5

Article 2n. Acreditació de la taxa i pagament

1.- La taxa s'acredita en el moment de la formalització de la matrícula per a alguna de les 
activitats desenvolupades a l'Escola Municipal de Música i serà independent de la 
prestació real del servei, si la falta d'aquest és imputable a qui el sol·licita.

L’import de la taxa es distribuirà en 10 mensualitats, segons calendari fiscal que s’aprovarà
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2.- Estaran sotmesos al pagament d'aquesta taxa tots els inscrits, com també els pares, 
tutors o encarregats d'aquells que no hagin complert la majoria d'edat.

3.- Les tarifes es faran efectives des dels moment que es formalitzi la matrícula de la 
manera següent: 

- pagament de l’import de la primera mensualitat al formalitzar la matrícula, que actuarà en 
concepte de reserva de plaça, i no serà retornable . 

- l’import restant pendent d’abonament o cobrament es regularitzarà mensualment 

En casos excepcionals, es podrà demanar hora a Rendes per a l’aplicació de la tarifació 
social en el mateix moment de la matrícula.

Es podrà efectuar la totalitat del pagament de la matrícula en el moment de la formalització 
a voluntat de l'interessat.

L'ingrés material es farà a l’Ajuntament de Molins de Rei o a les entitats col·laboradores 
que determini el mateix Ajuntament.

4.- Els usuaris es podran donar de baixa voluntària del servei, amb efectes econòmics, fins 
el dia 15 del mes anterior a la baixa efectiva . La baixa voluntària s’ha de sol·licitar 
mitjançant instància presentada al registre general de l’Ajuntament. 

Es podrà sol·licitar la devolució dels imports abonats amb posterioritat a la baixa voluntària, 
sempre i quan aquesta s’hagi presentat en temps i forma . 

5.- En cas d’absència del professorat, per baixa o per retard en la seva substitució, no es 
compensarà econòmicament ni es retornarà la quota corresponent. La direcció de Escola 
de Música intentarà, en la mesura del possible, recuperar i organitzar el màxim d’hores 
lectives que puguin compensar les hores d’absència

Article 3r. Tarifació social

L’import reduït de la taxa que hauran d’abonar els usuaris del servei s’estableix mitjançant 
un sistema de tarifació social, d’acord amb el nivell de renda mensual disponible per càpita 
de les famílies sol·licitants relatiu al darrer exercici fiscal.

Trams de renda mensual disponible 
per càpita

Import reduït per 
Tarifació Social

<219,00€ mensuals 75%
de 219,00€ a 278,00€ mensuals 60%
de 278,01€ a 343,00€ mensuals 40%
de 343,01€ a 405,00€ mensuals 20%
de 405,01€ a 470,00€ mensuals 10%

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 470,00€ abonaran l’import general.

En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir 
l’import fins al 100% del preu general.
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L’import que determini l’Ajuntament que ha d’abonar cada família en la resolució de la 
tarifació social, serà definitiu per a tot el curs escolar, llevat d’informe dels Serveis Socials 
municipals en un altre sentit.

Per tal d’acreditar la renda mensual disponible per càpita, s’haurà de presentar, amb la 
sol·licitud normalitzada de matrícula, la documentació següent:

- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de convivència, inclòs 
el full de resum final.

- Document d’autorització de consulta a l’AEAT de les dades tributàries de tots els 
membres de la unitat familiar de convivència.

- Declaració jurada de tots els membres de la unitat familiar d’altres ingressos que es 
perceben, tot indicant l’import, o bé de no rebre cap altre ingrés.

- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer, en cas de tenir-ne.
- Substitutivament a tota la documentació anterior, i a sol·licitud de la família, informe 

dels Serveis Socials municipals, si la família és coneguda pel servei.
Tota la documentació necessària  haurà de ser lliurada dins del període general de 
matrícula. En el cas de formalitzar la matrícula fora del període general establert (llista 
d’espera), la família tindrà 10 dies hàbils per lliurar la documentació, a partir de la data de 
liquidació. La no presentació de la documentació dins de termini suposarà que s’apliqui 
automàticament la tarifa general.

Fórmula de càlcul del nivell de renda:

-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C

On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels ingressos 
nets anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan 
referència al darrer exercici fiscal.
On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de 
l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual.
On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.

(*) Nota: Els ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència, s’obtenen a partir 
de la suma dels valors de determinades caselles de la declaració de la renda que tot seguit 
relacionem (s’han de sumar la declaració de tots els membres que conviuen en el domicili i 
que tinguin obligació de presentar declaració):

CONCEPTE
A - RENDIMENTS DEL TREBALL

Rendiment net del treball
B - RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Rendiment net del capital mobiliari
Rendiment net del capital mobiliari (rendiments generats en més de 
2 anys)

CASELLA (**) CONCEPTE
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C – BÉNS MOBLES NO AFECTES A ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EXCLOSA 
L’HABITATGE HABITUAL E IMMOBLES ASSIGNATS

Renda immobiliària imputada
Rendiment net d’immobles arrendats

E1 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN ESTIMACIÓ DIRECTA
Rendiment net d’activitats econòmiques en estimació directa

E2 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (excepte agrícoles, ramaderes i 
forestals) EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Rendiment net d’activitats econòmiques en estimació objectiva
E3 – RENDIMENTS D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS EN 
ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Rendiment net d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals en 
estimació objectiva

F - RÈGIMS ESPECIALS
Rendiment net de capital mobiliari atribuït per l’entitat (BG)
Rendiment net de capital mobiliari atribuït per l’entitat (BE)
Rendiment net de capital immobiliari atribuït per l’entitat
Rendiment net d’activitats econòmiques atribuït per l’entitat
Imputacions d’agrupacions d’interès econòmic i unions temporals 
d’empreses
Imputacions de rendes en el règim de transparència fiscal 
internacional
Imputacions de rendes per la cessió de drets d’imatge
Imputacions de rendes per la participació en institucions d’inversió 
col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals

G5 –INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS DE 
L’EXERCICI

Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials (BG)
Saldo net positiu dels guanys i pèrdues patrimonials (BE)

(**) En molts apartats de la declaració hi ha números de caselles que es poden repetir 
diverses vegades. S’han de sumar totes les que tinguin el mateix número.

Si en algun moment es produïssin canvis en la normativa de l’IRPF que poguessin afectar 
al còmput dels ingressos, s’aprovarà per Decret d’Alcaldia quines caselles s’han de tenir en 
compte per calcular els ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència.

Article 4t. Bonificacions 

1. No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, per 
la qual cosa, s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti ambdós 
conceptes simultàniament.

2. S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies 
monoparentals amb residència a Molins de Rei. Aquestes bonificacions no són compatibles 
amb altres bonificacions i exempcions regulades en aquesta taxa:

-25% de bonificació a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals.
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-50% de bonificació a la família nombrosa de 7 a 9 fills.

Per tenir dret a aquesta bonificació cal que la família que la sol·licita disposi de la condició 
de família nombrosa o família monoparental segons els criteris especificats en la Llei 
40/2003 de 18 de novembre de Protecció a les Famílies Nombroses, o el Decret 151/2009 
de desplegament parcial de la llei 18/2003 de 4 de juliol de suports a les famílies 
respectivament i tinguin la seva residència a Molins de Rei.

-Situacions especials: Titulars amb nacionalitats no homologables o no conveniades. 
Podran acollir-se sempre que tinguin vigent el permís de residència, i amb domicili a Molins 
de Rei. 

3. Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a l’EMM, i que tinguin la 
seva residència a Molins de Rei, que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa 
general segons el criteri següent:

-Dos germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €, bonificació del 
10%.

Aquesta bonificació tampoc és compatible amb altres bonificacions i exempcions regulades 
en aquesta taxa.

4 S’estableix una bonificació temporal , aplicable d’ofici i segons quadre adjunt, en el 
moment en què es faci el canvi de sistema en la prestació del servei, en cas de 
confinament total de l’Escola de Música, substituint classes presencials per telemàtiques 
en els programes que ho permetin. 

Aquesta bonificació s’aplicarà mentre es mantingui aquesta situació i els rebuts que s’hagin 
de girar es calcularan de forma ponderada entre els dies que s’ha prestat el servei de 
forma presencial, tarifa normal, i els dies que s’hagi prestat el servei telemàticament, tarifa 
bonificada.

PROGRAMA BONIFICACIÓ
ADAGIO 1,2 ,3 40%
ALLEGRO 1 40%
ALLEGRO 2,3,4 15%
VIVACE 1,2,3,4 15%
PRESTO 1,2,3,4 15%
NOMÉS LLENGUATGE MUSICAL 40%
NOMÉS CANT CORAL 100%
ORQUESTRA O GRUP INSTRUMENTAL 100%
NOMÉS INSTRUMENT 10%
INSTRUMENT SUPLEMENTARI 10%

Article 5è. Tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions i 
exempcions.

El tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions contemplades en aquesta 
taxa correspon al Negociat de Rendes de l’Ajuntament.
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SEGON: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, 
l’acord provisional , així com el text complert de l’Ordenança fiscal C-10 Annex 5 
modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació de l’ ordenança fiscal 
C10 Annex 5, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del 
Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora 
de les hisendes Locals , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

TERCER: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text modificat 
de l’ ordenança C-10 Annex 5 , condicionant-se la vigència de la modificació a dita 
publicació i al que disposi la disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-se.
 
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt sis, modificació de l’ordenança Fiscal C-10, Annex 5, reguladora de la taxa 
de la prestació de serveis a l’escola municipal de música Julià Canals pel curs 2021-2022 i, 
efectivament, següents i crec que fa la mateixa explicació el regidor de Finances. 
Endavant, Jordi.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Senyora Núria garriga, endavant.

Sra. Garriga:
Hola, bona tarda, regidores, regidors, alcalde i tots els que ens esteu escoltant. Potser 
repetiré alguna de les coses que ha dit el regidor ponent però el grup municipal d’Esquerra 
Republicana considerem que la modificació d’aquesta taxa, primer, respon a un canvi de 
pla d’estudis que contempla una visió més àmplia, més actual i més democràtica de la 
formació musical, amb una formació bàsica comuna i un doble itinerari posterior (un 
itinerari més generalista adreçat a alumnes interessats en un coneixement i gaudi de la 
música i un altre itinerari més específic adreçat a alumnes interessats en gaudir de la 
música i aprofundir-hi). Segon, contempla cinc trams de tarifació social d’acord amb els 
recursos econòmics de les famílies de l’escola de música Julià Canals i una bonificació per 
a les famílies nombroses i monoparentals. Celebro que, en algun moment, s’hagi 
incorporat les famílies monoparentals, també. Quan jo era mare de l’escola encara no era 
així i havíem de pagar com qualsevol altra família. Estem molt contentes de la 
professionalitat de l’equip docent de l’escola municipal de música i de la formació humana i 
musical que adquireixen els seus alumnes. Des de l’Ajuntament, hem de garantir el servei 
a tots els vilatans i vilatanes, tinguin els ingressos que tinguin. A Molins de Rei hem de 
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continuar vetllant i estimant la música i la nostra escola, adaptant-la, si cal, als nous temps 
sense que se’n ressenti el nivell i/o els resultats. Per tot el que hem manifestat, Esquerra hi 
votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara tindria la paraula la senyora Estefania, endavant, de la CUP.

Sra. Castillo:
Gràcies, alcalde. La CUP ja diem que votarem a favor i votarem a favor per dos motius i 
perquè Molins de Rei té una forta tradició musical arrelada a l’escola municipal de música 
Julià Canals i ha estat una peça important a tots els nivells. No obstant, l’equip directiu i 
l’empresa contractada ens han fet veure que cal un canvi de model pedagògic, 
d’aprenentatge en matèria d’educació musical i de tarifació i a la proposta que ens van fer 
a la reunió amb tots els grups de l’Oposició vam veure que era una proposta ambiciosa, 
que s’ha d’explicar bé a les famílies i que cal fer el canvi progressivament, tal i com ja ens 
van explicar. Però també vam veure altres qualitats com l’ambició i la predisposició de 
l’equip directiu, els professionals que treballen al centre per fer aquest canvi de model i tirar 
el nou projecte endavant, treballar des de l’oferta i no la demanda i així afavorir 
l’estabilització de la jornada laboral del professorat i que els infants i adolescents tinguin 
més...puguin accedir a aquesta formació. Tots aquests objectius s’aniran veient al llarg del 
temps a veure si s’han assolit o no. I el segon motiu és per la millora de forma de 
pagament, com ha dit el regidor Enseñat, el pagament estarà fraccionat en 10 fraccions i, 
també, la flexibilitat amb les baixes econòmiques que sabem que ara, actualment, és molt 
més difícil tot. I per això votarem a favor. 

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies a l’Estefania. Ara seria el torn del Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Moltes gràcies. Nosaltres el que entenem el que es vota aquí és la taxa, nosaltres vam 
estar a l’exposició del model que es volia implantar, ens ho va explicar un equip que estava 
molt ben preparat i entenem que l’avantatge d’aquest model és que hi haurà com dues 
línies, la línia més educativa, diem, reglada, i la possibilitat que les famílies i persones que 
tinguin interessos musicals puguin desenvolupar o puguin estar en una escola on se’ls hi 
ensenyin aquests interessos i puguin enriquir la seva persona i la seva formació en 
aquesta línia. Per tant, ens n’alegrem, era una demanda que feia molts anys que s’estava 
reclamant, que costava perquè entenc que la situació anterior no permetia sortir d’aquesta 
formació tan reglada i que, d’alguna manera, s’ha buscat una línia per poder-se fer. Per 
tant, cosa bona. Amb el que no estem tan d’acord és amb el tema de la tarifació social, ja 
saben que nosaltres entenem que la tarifació és una altra...va per una altra línia, ja els hi 
vam expressar en el ple de les taxes i, per tant, en aquest sentit, creiem que hem de 
treballar més el que seria una tarifació social. Entenem que bonificar amb un 75% a una 
persona o a una unitat familiar que té una renda resultant total de 219 €, doncs, si d’aquells 
219 € n’ha de dedicar 62€ a pagar la quota, evidentment, no sé si incentiva molt el fet de 
que dediquin aquest import a música. Crec que hauríem de fer una tarifació social més a 
escala i així els hi vam explicar. Per tant, resumint, ens agrada molt, ens agrada molt la 
proposta educativa de l’escola de música, tot i que vam demanar una informació més 
extensa i, de moment, el que tenim és un document de presentació de les línies, només, i, 
per tant, entenc que, a mesura que es vagi desenvolupant aquestes línies, coneixerem 
més l’oferta educativa i els resultats, però no aprovem la taxa perquè creiem que la 
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tarifació social s’ha de treballar més i ha d’anar en la línia del que els hi demanàvem al ple 
de taxes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo me n’alegro de que tothom estigui tan content amb el canvi de model, jo me’l 
miro amb més reserves perquè, al final, jo crec que els objectius, quan hi ha un canvi així, i 
no parlo d’estancar-nos, entenc que si tothom hi està d’acord i, sobretot, tothom relacionat 
amb l’escola i tot el claustre està d’acord amb el canvi du ser per algun motiu, no em ficaré 
en temes tècnics. Com a mare de l’escola, a mi, d’alguna manera, m’haurà de convèncer 
més, l’acceptaré, el viuré i m’haurà de convèncer més i, sobretot, és, al final, quan passa 
un temps d’una aplicació d’un canvi així, quan realment pots avaluar si el canvi ha estat 
positiu o no i, per tant, esperem que sí, esperem que sigui positiu. I, en tot cas, ja ho 
mirarem perquè, al final, i estic d’acord amb el Gerard, aquí estem debatent taxes i no 
ensenyament musical. Al final, un dels motius que sempre s’ha dit del canvi o que se’ns va 
explicar sobre el canvi era intentar que els nens i nenes acabessin el màxim de cursos 
possibles i és quelcom que puc compartir plenament però, en moltes ocasions, o gairebé 
tothom que conec que ha deixat l’escola de música no ho ha fet pel fet de que 
l’ensenyament fos més o menys reglat o més o menys divertit o avorrit sinó pel fet de que 
no podien triar l’instrument que volien. Aquesta és una realitat i jo no sé si, amb aquest nou 
canvi, això ho solucionem o solucionem que el nombre de places per cada instrument sigui 
variable any a any perquè va en funció de la disponibilitat dels professors i no d’altres 
coses. Per tant, al final, potser, malgrat que el canvi sigui positiu a nivell d’ensenyament, 
potser l’objectiu de que no hi hagi tan abandonament de nens i nenes no el complim 
perquè mantenim aquest criteri dels instruments i potser ens equivoquem per aquí no 
solucionant-ho. Però, bueno, com he dit al principi, això ja ho veurem i, davant d’un criteri 
tècnic acceptat per tot el professorat de l’escola de música, res més a dir. Pel que fa a la 
taxa, una mica d’acord amb el Gerard. Jo entenc que la taxa millora la taxa actual de 
moltes maneres però jo crec que l’escola de música de Molins de Rei continua essent una 
escola cara i crec que continua essent una escola cara i inaccessible per a molta gent, 
especialment quan vas avançant en anys, es fa més car la classe i comença a ser un 
ensenyament que, malgrat ser un ensenyament públic i municipal, és costós. Per tant, jo 
entenc que la tarifació social arriba a unes famílies però no arriba a tantes com hauria 
d’arribar si fos més escalada i crec que aquí encara tenim feina per davant per a repensar-
nos aquesta taxa i espero que arribi l’any en què jo pugui dir que estic plenament d’acord 
amb el càlcul d’aquesta taxa i com es gestiona econòmicament l’escola de música des de 
l’Ajuntament. De moment, ens abstindrem. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si volgués tancar el senyor regidor 
de Finances. Endavant.

Sr. Enseñat:
Sí, molt breument. Només comentar que la tarifació social que apliquem a l’escola de 
música és la tarifació social que apliquem a tota la resta de taxes, la renda mensual 
disponible per càpita, i que, també i no hem d’oblidar, que per aquelles famílies que 
realment tenen una situació complexa a nivell econòmic, amb la proposta de Serveis 
Socials, l’escola de música també pot ser una d’aquestes taxes que pot arribar a ser 
gratuïta. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la votació d’aquest punt. 
Votació punt 6.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 19 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), i C’s (1) i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1) i  MEC (1).

Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones

7.-  Aprovar la Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la 
prohibició de les armes nuclears

DICTAMEN:

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei formem part de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya que estan duent a terme la campanya “Construïm la pau, de les 
ciutats al món”.

Atès que s’ha demanat que aprovem la moció amb el text següent:
 
Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les 
Armes Nuclears

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens 
dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
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Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i 
Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.

Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el 
món continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat 
destructiva molt superior a les bombes de 1945.

Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció 
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, 
cap a la prohibició de les armes nuclears.

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i 
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., 
s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les 
Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener de 
2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver aconseguit la signatura i 
ratificació de 50 estats.

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi 
sumin activament.

I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i 
nuclearment desarmat.

Per tot això, l’Ajuntament de ...

1.expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per 
l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears

2.reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el 
desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment 

3. fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra 
ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes 
nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres 
ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús 
d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències 
catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per 
tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem 
els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo” 

4. insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de 
les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides

5.donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat 
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a 
FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

Per tot això es proposa:

Primer.- APROVAR la “Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la 
Prohibició de les Armes Nuclears”.
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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 Presidència del Govern de l’Estat espanyol, al 
secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a 
FundiPau (Fundació per a Pau),

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara passaríem...canviaríem de comissió informativa, passaríem a la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis a les Persones amb el punt set de l’ordre del dia que és aprovar la 
moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la prohibició de les armes 
nuclears i faria l’explicació d’aquest punt la senyora Jessica Revestido, regidora de 
Cooperació. Endavant.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Començaríem el torn d’intervencions amb la senyor Estefania, endavant, 
en representació de la CUP.

Sra. Castillo:
Gràcies. La CUP celebrem que s’hagi aconseguit l’adopció del Tractat sobre la prohibició 
de les armes nuclears, no obstant, el nostre municipi porta molts anys lluitant per la 
prohibició de les armes nuclears. L’any 1983-1984, Molins de Rei era considerat municipi 
[inintel·ligible, 01:07:03] i, durant anys, el mes d’agost es feia una ofrena floral per 
l’aniversari del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki. L’any 85, 
Molins de Rei va participar en unes jornades antinuclears de Còrdova, conjuntament amb 
altres municipis d’arreu de l’Estat espanyol i, al 86, el nostre municipi estava per la pau i va 
participar en la campanya del “No a l’OTAN” en el referèndum del 86. Tota la feina que ens 
precedeix, que ha sigut molta, no ha sigut suficient perquè cal recordar que no només les 
nuclears són un problema, sinó també les armes i que Espanya, en l’actualitat, és el setè 
exportador d’armes mundial que ha augmentat l’exportació amb el PSOE al govern i que, 
fins i tot, exporten a països amb conflicte bèl·lic. Lamentem que l’Estat espanyol governat 
per un govern d’esquerres encara no hagi signat aquest tractat i cal recordar que, amb tota 
la despesa que s’han gastat en armes militars i morts, s’hauria pogut eradicar part de les 
desigualtats del món. Esperem que l’aprovació d’aquesta moció no quedi en paper mullat 
en el nostre municipi i que aquest Govern adopti diferents mesures a favor de la cultura de 
la pau, com per exemple batejar els carrers de la ciutat amb noms de persones 
reconegudes pel seu compromís en el treball de la pau i resolució de conflictes i el 
desarmament, tant homes com dones, i fomentar la tasca d’educació per la pau a les 
escoles, tot oferint recursos a l’alumnat i facilitant la formació específica en pau i drets 
humans pel professorat. I, per tot això, votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn d’intervenció de la senyora Laia Juarros, endavant.
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Sra. Juarros:
Bona tarda a tothom que estigui escoltant, és un gust tornar a ser a un ple. D’entrada, la 
moció presenta una problemàtica que també ens preocupa com és la cursa armamentista 
per desenvolupar i crear armes nuclears cada vegada més destructives i potents. Com ja 
explica el text de la moció, diversos estats disposen d’armes nuclears encara més letals de 
les que es van utilitzar a Hiroshima i Nagasaki i això només els estats que ho reconeixen, 
n’hi ha d’altres que segurament també en tenen i ho mantenen en secret. Entenem, doncs, 
la necessitat de dur a ple aquesta moció però sí que ens sobta una mica el recorregut que 
ha seguit, tal i com es va dir a la Comissió Informativa de la SP, perquè era una oportunitat 
per fer-ne una declaració institucional però, igualment, tampoc entenem que, essent una 
moció, no s’hagin utilitzat els canals habituals que fem servir tots els regidors de l’Oposició. 
Dit això, hi votarem a favor però també estaria bé i recalcar a l’estat espanyol que deixés 
de lucrar-se amb la venda d’armes en general ja que és el setè exportador d’armes del 
món. I això és tot.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si, regidora, volgués 
finalitzar el torn.

Sra. Revestido:
Només agrair les intervencions i recordar que, des de Molins de Rei, fa molts anys que 
treballem amb educació per la pau. Des de l’Ajuntament de Molins de Rei, farà uns 20 anys 
que portem treballant en els tallers per l’educació per la pau a les escoles fent diferents, en 
els diferents cicles escolars, educatius. Aquest any, com és lògic, ho tenim encara aturat 
perquè els talleristes no poden anar in situ o han decidit, de moment, no entrar a les 
escoles però ja estem treballant per reprendre aquests tallers d’educació per la pau. I 
també tenim, per exemple, la Mostra de Cinema de Drets Humans que ja fa 15 anys que 
està treballant, en tots els cicles educatius, en la promoció dels drets humans, aprofitem 
també que som ciutats defensores de drets humans des de l’inici del projecte, que 
aquests...portem a Molins [Inintel·ligible, 01:11:22] activistes en promoció dels drets 
humans no només la vulneració de drets humans sinó també, en molts casos, han vingut o 
hem treballat el tema de desarmament o el que dèiem de la cultura de pau. Així que 
agraeixo els comentaris, prenc nota de l’històric que ens ha fet la companya de la CUP per 
si, en algun moment, poguéssim fer algun treball històric sobre això, sobre educació per la 
pau, promoció de cultura de la pau que fem a Molins de Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 7.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

8.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara ja, avui no hi ha cap punt sobrevingut a l’ordre del dia.

E – MOCIONS

9.- Moció del grup municipal CUP Molins de Rei, en nom de la plataforma Stop Tribut 
AMB de Molins de Rei, sobre la resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya 
respecte el tribut Metropolità de l’AMB.

MOCIÓ

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP MOLINS DE REI, EN NOM DE LA PLATAFORMA 
STOP TRIBUT AMB DE MOLINS DE REI, SOBRE LA RESOLUCIÓ EMESA PEL SÍNDIC 
DE GREUGES DE CATALUNYA RESPECTE EL TRIBUT METROPOLITÀ DE L’AMB

Antecedents:

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió del 18 de 
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut 
metropolità per l’any 2019, que per primera vegada incorporava a la totalitat dels 36 
municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en conseqüència, 
comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona corona tarifària de 
transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la que en forma part el nostre 
municipi, paguessin aquest tribut.

El tribut metropolità està sustentat en les normatives sobre hisendes locals i la llei de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec sobre l’import dels béns 
immobles. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor cadastral de cada bé 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/03/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 41/73

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

immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall fixat en la mateixa 
ordenança.

Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB 
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació al conjunt dels 36 municipis, es varen 
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats amb 
el govern de l’AMB, entre els quals es trobava la del nostre municipi.

Durant els primers mesos de l’any 2019, l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que 
s’incorporaven a la tributació metropolitana, la documentació necessària per a calcular 
l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en l’ordenança.

Entenem que l’Ajuntament de Molins de Rei va actuar incorrectament en no facilitar les 
dades del cadastre de 2005 i, per tant, s’han passat uns rebuts amb imports incorrectes, ja 
que han tingut en compte el valor cadastral de 2019 però per recuperar el valor cadastral 
del 2005 no s’han contemplat els coeficients d’increment del valor cadastral de Molins de 
Rei i s’han utilitzat uns coeficients genèrics.

Igualment, entenem que l’AMB ha actuat de forma incorrecte en aplicar uns coeficients 
d’increment del valor cadastral que no corresponen als coeficients de Molins de Rei.

I tot això ho considerem perquè constatem la nul·la informació detallada, explicativa i un 
evident desinterès administratiu que hauria d’haver rebut la ciutadania per part de l’AMB i 
de l’Ajuntament:

● A hores d’ara, no coneixem les propostes ni calendaris respecte dels diferents 
acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que 
s’incorporaven al tribut metropolità ni la fórmula de càlcul dels anys 2019 i 2020.

● La ciutadania s’adreça a l’Ajuntament cercant informació detallada sobre els 
interrogants que li genera el tribut i no l’obté de manera clara i detallada, rebent 
com a resposta un silenci administratiu.

● Els ciutadans dels nostres municipis que pertanyen a la segona corona estan 
reclamant trobar unes altres fórmules més justes i equitatives de finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb l’article 31.1 de la Constitució 
Espanyola.

● Molins de Rei té un valors cadastrals molt superiors als diferents pobles de l'antiga 
segona corona metropolitana i, per tant, la seva contribució al Tribut Metropolità és 
del tot sobredimensionada.

● És un tribut basat en el valor cadastral dels habitatges, sense tenir en compte la 
renda, el que implica un greuge comparatiu entre els ciutadans de Molins de Rei i 
un greuge comparatiu amb la resta dels pobles que conformen l’Àrea 
Metropolitana amb càlculs i valors cadastrals diferents.

Entenem que aquest impost no s’ha de basar únicament en el valor cadastral, ja que el 
terreny i l’habitatge són valors que es veuen afectats per un mercat especulatiu que ningú 
controla i que dispara a l’alça en poc temps el seu valor per sobre dels salaris, pensions, 
etc., quedant subordinades a futures revisions del cadastre que implicarien uns augments 
molt alts. Entenem que el Tribut Metropolità ha de ser just, equitatiu i sostenible per a 
tothom.
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Atesa l’aparent manca de voluntat política de l’Ajuntament de Molins i de l’AMB de 
gestionar la problemàtica plantejada, la Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de 
Rei, altres plataformes i ciutadans dels pobles de l’antiga segona corona 
metropolitana (sumant un total de 319 queixes), vàrem adreçar-nos el Síndic de 
Greuges de Catalunya, el qual ha emès la resolució de l’expedient AO-00215/2019 
relativa al tribut metropolità.

Aquesta resolució, a tall introductori, manifesta que:

“En matèria de fiscalitat, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya va defensar el dret a 
una fiscalitat justa, com a dret i deure de contribuir a la realització per tothom dels drets 
econòmics, socials i culturals d’acord amb els principis de capacitat econòmica i justícia 
tributària, esdevenint una eina necessària per la lluita contra la desigualtat, la pobresa i 
l’exclusió social”.

“La ciutadania té dret a una fiscalitat justa. Per això, el sistema fiscal ha de ser: solidari; 
basat en la contribució d’acord amb el principi de capacitat econòmica; progressiu; 
redistributiu, igualitari i equitatiu; no confiscatori, suficient i eficient; participatiu, accessible i 
transparent; basat en la cooperació, el foment del compliment i amb vocació de servei; 
segur jurídicament; no arbitrari i ambiental”.

La resolució del Síndic fa les següents consideracions / recomanacions a 
implementar amb la finalitat de donar compliment al dret a una fiscalitat justa:

1.- El tribut com a recurs:

El Síndic considera que cal cercar altres vies que configurin un sistema de finançament 
més just, igualitari, equitatiu, eficient i suficient. Així, l’AMB ha de revisar, millorar o 
reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu d’aconseguir que compleixi tals 
caràcters.

Alhora, el legislador estatal ha de fer les modificacions oportunes en el TRLHL a efectes de 
dotar a les àrees metropolitanes de més capacitat d’obtenir recursos i més eines de política 
fiscal.

2.- El tribut com a recàrrec sobre l’IBI

. Caldria incloure criteris de capacitat econòmica en la seva configuració, per tal que la 
càrrega tributària se n’adaptés, protegint les economies familiars més desfavorides i 
l’habitatge habitual; fer tributar la riquesa per fer un sistema més progressiu i redistributiu; 
regular les bonificacions i recàrrecs com a instruments de polítiques públiques en matèria 
d’habitatge, protecció i suport a la família i sostenibilitat ambiental.

3.- La pressió fiscal sobre l’habitatge habitual

. Valorar la tributació sobre l’habitatge habitual i disminuir-ne la pressió fiscal. I valorar 
també la imposició del tribut en funció de la càrrega fiscal que suporten els ciutadans en el 
conjunt de tot el sistema fiscal.

4.- Les persones obligades a contribuir
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. Configurar el tribut en compliment dels principis de solidaritat i generalitat establerts en 
l’article 31.1 de la Constitució, ja que tothom està obligat a contribuir al sosteniment de les 
despeses públiques.

5.- Quant a la forma de càlcul

a) La base imposable

. Es valori una configuració del tribut des de bases imposables que puguin ser més 
homogènies o bé que s’apliquin mesures correctores en el càlcul que permeti garantir la 
igualtat tributària.

b) El mètode de càlcul

.Que es recalculi l’impost si el càlcul s’ha fet erròniament o si en aplicació del mètode de 
càlcul establert en l’article 7.d.2) de l’Ordenança en surt més beneficiós. I fer-ne la 
devolució de l’import satisfet indegudament, per tal de garantir els principis de legalitat i no 
confiscatorietat.

. Que s’informi abastament a la ciutadania sobre el seu dret a sol·licitar el recàlcul, així com 
proporcionar tota la informació necessària i fer les explicacions oportunes perquè puguin 
conèixer per ella mateixa com calcular l’impost.

. Que es resolguin de forma expressa les sol·licituds de recàlcul de la quota i les 
devolucions d’ingressos indeguts fetes per la ciutadania.

6.- Beneficis fiscals

. Que es revisin els beneficis fiscals perquè serveixin com a instruments efectius de política 
fiscal, per la lluita contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social.

7.- La tarifació social

. Que s’apliquin els títols de tarifació social als municipis de la segona corona 
metropolitana, en igualtat de condicions que els municipis de la primera corona.

8.- Les notificacions de l’alta en el padró.

. El Síndic considera que no es poden aplicar els recàrrecs de la via executiva si 
l’administració no acredita que ha fet la notificació individualitzada d’alta en el padró, i 
caldrà garantir el dret de defensa, tot qualificant els recursos que se’n puguin presentar i 
atorgant terminis oportuns a l’efecte.

9.- La implementació del tribut

. Atorgar a la ciutadania una informació i assistència adequada, àmplia, clara, entenedora, 
accessible i transparent sobre tots els elements del tribut, els seus drets i obligacions. És 
imprescindible per garantir un sistema tributari just que generi confiança i garanteixi la 
seguretat jurídica dels contribuents.
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. Garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu amb la ciutadania 
i les agrupacions veïnals en l’escolta de peticions i la cerca consensuada de solucions.

. Se’n garanteixi la cooperació i col·laboració de les administracions implicades en la gestió 
del tribut per garantir una administració eficient, eficaç i amb vocació de servei a la 
ciutadania.

10.- Les deficiències en el transport públic

. L’administració ha de tenir escolta i actituds proactives per intentar donar una solució a 
les problemàtiques exposades i garantir una mobilitat suficient i de qualitat.

. Cal que es concreti i calendaritzi les millores en infraestructures i serveis en ordre a 
pal·liar les deficiències i desequilibris entre municipis.

Aquest Ajuntament no pot bandejar, en matèria de fiscalitat, l’Estructura de Drets 
Humans de Catalunya que defensa el dret a una fiscalitat justa, com a dret i deure de 
contribuir a la realització per tothom dels drets econòmics, socials i culturals d’acord 
amb els principis de capacitat econòmica i justícia tributària i que el Síndic de Greuges de 
Catalunya així ho ha palesat amb la seva resolució.

Per tot el que s’ha exposat, la CUP Molins de Rei, en nom de la Plataforma STOP TRIBUT 
AMB de Molins de Rei, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Demanar un posicionament clar i inequívoc a l'Ajuntament de Molins de Rei pel 
que fa a la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya.

SEGON.- Instar a l'AMB a revisar, millorar o reformar el seu sistema de finançament amb 
l’objectiu d’aconseguir que compleixi els caràcters de justícia, igualtat, equitat, eficiència i 
suficiència. En particular, instar-la a modificar la base de càlcul del tribut metropolità per tal 
de què no sigui únicament el valor cadastral, sino que inclogui també criteris de capacitat 
econòmica, de manera que tothom contribueixi de manera justa i igualitària al sosteniment 
de les despeses públiques, tal i com preveu l'article 31.1 de la Constitució.

TERCER.- instar a l'Estat espanyol a la modificació del Text Refòs de la Llei d'Hisendes 
Locals i de qualsevol altra normativa en matèria de fiscalitat local per tal de poder fer 
efectiu allò requerit a l'acord anterior.

QUART.- Sol·licitar a l'AMB el recàlcul de l'impost que s'ha fet erròniament i la facilitació de 
tota la informació necessària.

CINQUÈ.- Instar a l'Ajuntament de Molins de Rei a què es comprometi a facilitar i explicar 
als vilatans i vilatanes de Molins de Rei les bases de càlcul del 2019 i 2020, seguint la 
resolució del Síndic de Greuges de Catalunya.

SISÈ.- Demanar a l’AMB que gestioni les devolucions d'ingressos indeguts fets a la 
ciutadania del Tribut del 2019 i, si s'escau, del 2020, d’acord amb allò dit a la resolució del 
Síndic.

SETÈ.- Fer arribar aquest acord al Govern i al Consell Metropolità de l'AMB, a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda 
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del Govern espanyol, així com difondre i comunicar aquests acords mitjançant les eines de 
difusió de l'Ajuntament i els mitjans de comunicació locals i comarcals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, ja passaríem a les mocions. En primer lloc, la moció del grup municipal CUP 
Molins de Rei, en nom de la plataforma Stop Tribut Àrea Metropolitana de Barcelona de 
Molins de Rei, sobre la resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya respecte el 
tribut Metropolità de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. I faria l’exposició d’aquest punt el 
senyor Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Entenc que és la senyora Aroca, “bona nit i 
paraula” ha dit. Per tant, endavant.

Sra. Aroca:
Bona nit li deia a l’interventor que ha marxat.

Sr. Alcalde:
M’ho suposo, m’ho suposo, sí, sí.

Sra. Aroca:
S’acomiada. A veure, és que no sé per on començar amb aquesta moció, de veritat que 
em costa perquè, sabeu què passa? Costa molt...com explicar...costa molt no votar a favor 
d’una resolució que vingui del Síndic de Greuges perquè és una figura que jo crec que és 
molt respectuosa i que té la funció que té i que és necessària i que està present a l’Estatut 
de Catalunya i a la Constitució espanyola i que té una finalitat molt bona que és defensar a 
la gent de lo indefensable. Però és que d’una persona que és un Síndic de Greuges o un 
defensor del poble jo espero més, la veritat, espero més d’una resolució que faci que no es 
dediqui a dir coses que són obvietats ignorant la realitat dels ens locals de com ens 
financem i a quins problemes ens hem d’enfrontar. A mi em costa i, llavors, de...com dir-
ho...de resolucions del Síndic que podria haver fet la meva filla de vuit anys, doncs, surten 
mocions com aquesta, mocions com aquesta que, a més a més, o hi ha esmenes que 
s’accepten o nosaltres no li podrem donar suport. Crec que és l’acord cinquè que parla 
“d’afany confiscatori de l’impost”, si us plau, de què estem parlant? Algú dels que està aquí 
en aquesta sala pensa que el tribut metropolità té un afany confiscatori o és l’eina que té 
l’AMB per nodrir-se d’ingressos tal i com diu la Llei de Parlament que és la que acorda el 
seu finançament i la seva creació? Afany confiscatori? Jo m’he llegit per sobre l’informe del 
Síndic, dubto molt que el Síndic hagi dit que el tribut metropolità té un afany confiscatori. El 
tribut metropolità finança l’Àrea Metropolitana i l’Àrea Metropolitana fa moltes coses. No 
estem davant d’un preu públic ni una taxa, no estem davant d’un servei prestat, estem 
pagant el finançament d’un ens local i estem pagant el finançament d’un ens local que ni 
decideix l’AMB ni decidim nosaltres. Podem entrar a fer millores en el tribut, en 
l’Ordenança fiscal, com també tenim atribucions petites en els ajuntaments amb les nostres 
ordenances fiscals, però no podem regular un tribut. Jo crec que això ho sé jo, ho saben 
vostès i ho sap el Síndic de Greuges. I tampoc crec jo que el Síndic de Greuges li faci cap 
favor als ens locals, amb tot el que tenim a sobre, posant en dubte el nostre tribut principal 
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és l’IBI i com es calcula l’IBI i com obtenim l’IBI, i és el que fa el Síndic de Greuges quan 
parla de què s’ha de tenir en compte per posar un tribut en aquest país. Home, jo, 
sincerament, espero més d’un Síndic de greuges, no només pel sou que té, que Déu n’hi 
do, sinó per a funció que té que és més important que el que fa, per exemple, en aquest 
informe. A mi em sap greu. Jo demano explícitament que es retiri la paraula “confiscatori” 
de l’acord cinquè. Nosaltres no podem votar, no podem donar suport a una moció que 
deixi...per una altra banda, dir coses que són òbvies i que tots sabem aquí i que jo crec 
que tots defensem però que no està en la nostra mà canviar. No està en la nostra mà 
canviar la Llei d’Hisendes Locals ni com ens financem els ens locals. No està en la nostra 
mà ni està en la nostra mà, com dir-ho, deixar, canviar la política cadastral d’aquest país 
que és un desastre i que posa els municipis a competir uns amb altres injustament, i tenim 
municipis del Baix Llobregat com El Prat, que no ha modificat els seus valors cadastrals 
des dels anys 80, i en tenim altres com nosaltres, que els vam modificar l’any 2005, en el 
pitjor moment. I això ho pagarem tota la vida però no amb el tribut metropolità que és una 
nimietat comparat amb l’IBI que és el tribut més important que paguen els molinencs i les 
molinenques a Molins de Rei. I això és el que tenim i aquestes són les nostres eines. El 
Síndic ens faria un favor més gran si aquestes resolucions les dirigís al Govern espanyol 
perquè introduís canvis que necessitem molt i molt els municipis per a finançar-nos, i els 
ens locals, però no a nosaltres que nosaltres, què podem fer nosaltres amb el tribut 
metropolità? Molt poca cosa per no dir res. Explicar a la ciutadania? Sí, sí. Podem explicar 
a la ciutadania, tampoc no és el nostre tribut, però podem fer més. Mira, jo, aquest matí, 
parlava amb un regidor, no ho vam fer de la millor manera la introducció a la primera 
corona. Jo crec que ho hauríem pogut haver fet millor, més explicat, amb més consciència, 
amb més lentitud, no calia córrer tant —avui no es podia i, dos mesos després, ja es 
podia—, ens vam saltar passos, jo crec, i això ho pagarem. Però, al final, si posem en una 
balança això amb els beneficis que estar en primera corona li comporta a moltíssim agent 
que agafa el transport públic cada dia i li surt per la meitat, el gruix d’aquesta gent, no ho 
oblidem, són classes més populars, Déu n’hi do. Si jo poso a la balança això, benvinguda 
sigui la primera corona. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap paraula més demanada o sí? Sí, perdó, senyora Núria 
Garriga, endavant.

Sra. Garriga:
Bona tarda una altra vegada. El grup municipal d’Esquerra Republicana Acord Municipal 
ens hem reunit diverses vegades amb membres de la plataforma Stop Tribut. A finals del 
2019, el nostre grup municipal va plantejar que es recalculés l’impost, cosa que, més tard, 
es va aprovar a l’AMB a proposta d’Esquerra. L’última reunió amb membres de la 
plataforma, el senyor Joan Borràs i el senyor Íñigo Enterría de l’AMB, la vam tenir el 29 de 
gener d’aquest any. Conscients de la problemàtica a l’últim ple del mes de febrer, jo 
mateixa vaig formular la pregunta següent: què farà el Govern amb la resolució del Síndic 
relativa al tribut metropolità? La moció que avui presenta la CUP desplega l’adopció de set 
acords en què cada administració té una feina a fer. Considerem que per justícia, per 
equitat i per transparència s’ha d’esmenar allò que no s’ha fet bé i, si la plataforma demana 
informació, l’ha de poder rebre. L’Ajuntament té dos representants a l’AMB, en forma part, 
oi?, per tant, no li és un organisme aliè. Com no pot ser d’altra manera, Esquerra Molins de 
Rei hi votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Senyor Gerard Corredera, endavant.
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Sr. Corredera:
Bona tarda un altre cop. Jo estic totalment i quasi, quasi que subscric totes les paraules 
que ha comentat la senyora Ana Aroca. Crec que el punt aquest de la confiscalització 
l’hauríem de modificar o treure i el que m’agradaria una mica és, en aquest ple municipal, 
ja es va presentar una moció el novembre del 2019 que, bàsicament, recollia tots els punts, 
tots els punts d’aquesta moció que presentem avui. Vull dir que...la llegiré una mica, la 
llegeixo una mica per sobre, allà ja manifestàvem la queixa a l’AMB pel dèficit en relació a 
la informació, li demanàvem que modifiqués el procés de notificació del rebut metropolità 
que estava mancat de transparència [Inintel·ligible, 01:29:18] la justificació del pagament, 
informació insuficient a la ciutadania, ja sol·licitàvem en aquell moment que es procedís a 
la revisió o rectificació, si calia, dels rebuts que resultaven de la mateixa sota el principi de 
la unitat de criteris de càlcul, ja demanàvem que l’AMB estudiés la possibilitat d’incorporar, 
en l’articulat de l’ordenança del tribut metropolità, criteris en la tributació del tribut 
metropolità no residencial, diferenciant serveis i comerç de proximitat amb d’altres 
industrials-comercials, ja demanàvem que prenguessin en consideració o que prengués en 
consideració l’AMB que fes estudis, estudis pertinent per tal d’aprofundir en instruments de 
finançament cap a una fiscalitat justa i sostenible, ja demanàvem que complís amb els 
acords adoptats amb els alcaldes de 18 municipis per incorporar la tarifació social a la 
Zona 1, assumir el participar dos terços en el cost del finançament del transport públic, que 
en dos mesos ens presentés un calendari d’actuacions d’aquesta millora, expressàvem en 
aquell moment la necessitat de mantenir polítiques metropolitanes que milloren serveis i 
actuïn en el conjunt del territori de l’Àrea Metropolitana, vale? Al final, la moció o l’informe 
del Síndic i la moció de la CUP va en la línia del que ja vam aprovar en aquest ple, crec, 
per unanimitat. I, per tant, el que estem fent és aprovar una altra vegada una altra moció 
que diu quasi, quasi, si voleu dir-ho d’una manera, el mateix que ja demanàvem en aquell 
moment. Jo, evidentment, anirem en aquella línia, matisant o modificant aquells articulats 
que creiem que no es poden escriure, tal i com comentava l’Ana Aroca.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara és el torn del senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Bona tarda a tothom que ens escolta [Inintel·ligible, 01:31:14] a través de les 
xarxes socials. Jo crec que és una moció que, com ha dit el Gerard, ja n’hem parlat en 
diferents ocasions, és un debat i jo crec que sempre he expressat clarament quin era el 
posicionament envers aquest tribut metropolità, de com estava fet, de com s’estava 
pagant, cobrant. Nosaltres sempre hem defensat, des del primer dia, i crec que vam ser 
dels primers que vam dir-ho, jo crec, amb la veu ben alta, que l’Ajuntament de Molins de 
Rei havia d’instar a l’Àrea Metropolitana a que instés al Parlament i que instés a l’Estat i 
que aquest instés a l’Estat a [Inintel·ligible, 01:31:58] a reformular la Llei d’Hisendes Locals 
per tal de trobar una fiscalitat diferent per cobrar el tribut metropolità. Nosaltres és el que 
sempre hem defensat. Hem dit sempre que aquest era l’argument per trobar tota aquesta 
sèrie de reguitzells de [Inintel·ligible, 01:32:15], sobretot, accions que es poden fer per tal 
de poder ajudar a la gent que pitjor ho està passant o que pitjor [Inintel·ligible, 01:31:26] a 
l’hora de pagar el tribut metropolità però entenent, i sempre ho hem dit, que aquest tribut 
metropolità era necessari a l’hora de tenir aquests serveis mancomunals que tenim 
[Inintel·ligible, 01:32:37]. En aquest sentit, nosaltres sempre hem defensat que aquest era 
un exercici que havíem de treballar i, ho hem dit sempre, des de tots els partits polítics, 
aquest és l’únic punt, possiblement, que som tots conscients que, possiblement, hauríem 
d’anar tots a la una per poder-ho defensar en aquells estaments o al Congrés per tal de 
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poder canviar aquesta Llei d’Hisendes locals, pràcticament, [Inintel·ligible, 01:33:02] a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, n’hi ha alguna més però la que realment té un impacte 
molt més gran és a la nostra, per tant, hauríem de ser tots els grups (els de la primera 
corona, els de la segona), tots els grups del Parlament els que hauríem d’instar que hi 
hagués aquesta [Inintel·ligible, 01:33:21]. Nosaltres aquí hi hem vist, també, [Inintel·ligible, 
01:33:24] el que diu el Síndic que, precisament, va molt en la línia de protegir, sobretot, les 
situacions més vulnerables [Inintel·ligible, 01:33:32] aprovar una sèrie de mesures per tal 
d’ajudar a les persones que ho han passat malament i que, per tant, tenen més dificultats 
[Inintel·ligible, 01:33:43] les persones que no tenen per poder pagar el tribut metropolità és 
evident que hem de fer esforços perquè puguin fer front a aquest tribut o, si més no, que 
l’Àrea Metropolitana faci aquestes excepcions per aquestes persones. Nosaltres el que sí 
demanaríem i aquest dematí també hem estat parlant amb la portaveu de la plataforma per 
tal de fer-li veure que, en el punt cinquè, on diu “instar a l’Ajuntament de Molins de Rei que 
es comprometi a facilitar i explicar als vilatans i vilatanes de Molins de Rei les bases de 
càlcul del 2019 i 2020”, nosaltres ja hem dit que les bases de càlcul no les fa l’Ajuntament 
de Molins de Rei, les fa l’Àrea Metropolitana i, en tot cas, on diu “Ajuntament de Molins de 
Rei”, el que hauria de dir és “instar a l’Àrea Metropolitana a que [Inintel·ligible, 01:34:39]” i 
en això estem absolutament d’acord. Bé, aquesta proposta no ha estat acceptada 
[Inintel·ligible, 01:34:49] realment aprova i realment fa aquestes bases de càlcul és l’Àrea 
Metropolitana, doncs, que sigui ella qui doni la cara. El que hem demanat no ha estat 
admès per la plataforma però el que sí demanaríem al partit polític de la CUP és que, en 
aquest punt, demanaríem votació separada perquè [Inintel·ligible, 01:35:11]. I, en tot cas, 
sí que és veritat que [Inintel·ligible, 01:35:15] segons quina terminologia que jo crec que és 
[Inintel·ligible, 01:35:19] jo crec que fa un flac favor al que és la moció que, en alguns 
punts, està prou bé però sí que és veritat que jo crec que el que fa el Síndic és ficar molt 
l’accent en totes aquelles persones que, sobretot, tenen dificultats per poder pagar 
[Inintel·ligible, 01:35:36] més justa, més equitativa, en reformar, en definitiva, el que diu, 
precisament, el punt tercer que és modificar el text refós d’Hisendes Locals on sempre hem 
estat d’acord, no ens n’hem amagat en cap moment. Aquest és el punt en el que realment 
nosaltres sempre hem defensat [Inintel·ligible, 01:35:56] que era el que havíem de fer tots 
per tal de trobar un valor que equiparés a diferents municipis i que, com molt bé deia l’Ana, 
no pugui ser que com que El Prat, per exemple, no ha fet reforma del valor cadastral, tingui 
uns [Inintel·ligible, 01:36:16] baixos que la nostra i, per tant, entenc que hi hauria d’haver 
aquesta equitat per part de tots els municipis i aquí és on hauríem de treballar de forma 
conjunta. Però hi ha una sèrie de punts en aquesta moció que creiem que realment no 
s’ajusten a la realitat perquè, en definitiva, les [Inintel·ligible, 01:36:41] amb les ordenances 
fiscals que s’aproven dins l’Àrea Metropolitana i, per tant, hi som tots, les aprovem 
[Inintel·ligible, 01:36:51] i, per tant, és aquí on nosaltres hem de continuar treballant 
perquè, en aquest sentit, hi hagi aquesta renovació de la Llei d’Hisendes Locals perquè es 
pugui dur a terme [Inintel·ligible, 01:37:08] nosaltres demanaríem aquest canvi del punt 
cinquè on puguem votar de manera separada.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies. Jo seré molt breu perquè crec que hi ha...estic al 100% gairebé d’acord amb dues 
intervencions que m’han precedit, la de la companya Ana que, clar, al final, quan estàs 
llegint l’exposició de motius, més enllà de que hi ha algunes afirmacions amb les que no 
podem estar d’acord però que nosaltres no hi entrarem a les valoracions de les...d’aquesta 
part, però tornem a caure i sap greu que sigui el mateix Síndic que torni a caure en l’error 
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d’explicar què significa el tribut metropolità centrant-lo només en un tema que és el tema 
del finançament del transport públic. Per cert, que tenim una llei de finançament de 
transport públic que diu exactament això, com s’ha de finançar, que no està aplicada i que, 
en un dels seus punts, també hauríem de modificar perquè parla també de l’IBI o dels 
impostos que aquí fan esment. A més, és una llei aprovada per unanimitat pel Parlament 
de Catalunya. Mireu, és que hem aprovat, com diu el Gerard, mocions en aquesta línia. 
Clar, és que, al final, estem donant-li voltes a coses...és evident que es fa difícil votar en 
contra d’aquesta moció, és molt difícil però el que no pot ser és dir coses que no són veritat 
o no entrar en declaracions en aquesta moció amb afirmacions complicades, com 
comentaven en el punt quatre de la confiscatorietat. Tu, quan després parles amb els 
alcaldes que estan fora de l’Àrea Metropolitana, diuen “hòstia, quina sort teniu de l’AMB, 
quina sort teniu”, perquè nosaltres, aquí, mes rere mes anem explicant programes d’ajuts 
de serveis socials, de plans d’ocupació, de gestió del medi ambient, de la gestió de 
l’aigua...per cert, ja en parlarem perquè avui s’ha parlat de l’aigua, ja en parlarem de la 
gestió de l’aigua, la que ens ve, del transport públic, de la gestió del territori, d’urbanisme... 
Tot això, nosaltres ho fem mancomunadament i és evident que portem anys reclamant una 
millor fiscalitat, si som els mateixos ajuntaments que ho demanem, ho hem demanat per 
activa i per passiva, si us plau, per activa i per passiva i ens hem d’inventar fórmules que, 
avui, abans ho comentaven en l’aprovació de la taxa de l’escola municipal de música, que 
nosaltres, com a ajuntament, hem sigut “novedosos”. I, després, el que comentava el 
company Ramon, nosaltres podem intentar fer tot el que vulguem però no el que no ens 
toca. És evident que no és un motiu per votar en contra però és que no es podrà fer allò 
que marca la resolució cinquena, és que és impossible perquè és competència de l’Àrea. Li 
podem instar, li podem demanar que ho expliqui però de facto no és competència 
municipal, no ho podem fer perquè l’impost és metropolità. Vostès s’imaginen que aquest 
impost, per cert, que hauria d’entrar en marxa sobre els vehicles contaminants l’haguessin 
d’explicar els municipis? Que haguéssim de demanar cada vegada que un impost i hi ha 
algú que pensa que no és just...jo també penso que l’impost de vehicles no està ben parit i 
que s’hauria de modificar i que hauria d’anar en la línia del que parla a l’impost de vehicles 
contaminants que va aprovar la Generalitat que, per cert, els que governaven, Esquerra i 
Junts, van suspendre perquè, de moment, no s’aplicava quan s’havia d’aplicar aquest any. 
Bueno, pues, no, és a dir, hi ha coses que li toca a cadascú i nosaltres hem d’instar i hem 
de demanar, evidentment, i no obviar que la posada en marxa d’aquest impost va ser en 
any electoral, la posada en marxa de l’entrada a la segona corona va ser en any electoral, 
és a dir, en el mandat anterior, l’últim any, i que l’impost va venir just després de les 
darreres eleccions municipals. Ja sabem, jo crec que l’Ana ho ha explicat molt bé, quan es 
fan les coses així, mal explicades, tenen les seves conseqüències. Jo crec que cal una 
mica una reflexió de tots plegats. No podem anar aprovant coses sistemàticament que no 
estiguin ben argumentades, que no estiguin ben posades. Nosaltres ens sumem a la 
demanda que ha fet el Ramon però és evident que, amb una resolució com aquesta, 
home, nosaltres, difícilment, però que algú s’ho faci mirar, també, quan fan determinades 
resolucions o quan fan determinats dictàmens, per cert, que no són vinculants...el Síndic 
de Greuges el que fa, com sempre ens comenta a nosaltres, és comunicar i ens fa 
suggeriments, però no ens obliga, no és d’obligat compliment. Nosaltres podem fer tot i 
més amb l’Àrea, buscant, però reclamem i reclamem aquí que això sigui també per la 
nostra fiscalitat i que treballem conjuntament per canviar aquesta fiscalitat.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que ara seria el torn de finalitzar per part del grup ponent. 
Endavant, senyor Marc Vives. 
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Sr. Vives:
Sí, molt ràpid. Gràcies per les intervencions de tots i totes. Respecte del punt quatre que 
és l’apartat on apareix el tema de la confiscatorietat, no hi ha cap problema per eliminar la 
darrera frase, és a dir, que l’acord quedi “Sol·licitar a l'AMB el recàlcul de l'impost que s'ha 
fet erròniament i la facilitació de tota la informació necessària”. Eliminem tot el que ve 
darrere d’això. I, respecte al punt cinquè, d’acord també en [Inintel·ligible, 01:43:10].

Sr. Alcalde:
Perdó, estava silenciat. Doncs, llavors, entenc que s’accepten aquestes propostes per part 
dels grups, de la resta de grups. Passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació punt 9.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 1 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 10 
vots a favor de JxM (1- Sra. Carme Madorell),  ERC (4), MEC (1), MOLINS CAMINA-
PODEM (1)  la CUP (3) i 11 abstencions PSC (7), JxM (3- Sr. Ramon Sánchez, Sr. 
Jordi Enseñat, Sr. Jordi Pradell), i C’s (1).

10.- Moció conjunta  dels Grup Municipals d’ERC Molins, Molins en Comú i Molins 
Camina Podem a favor del ple reconeixement dels drets de les persones Trans* i en 
suport d’una llei estatal.

MOCIÓ:

El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat, però les 
persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions 
quotidianes que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament 
vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al 
mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o l'esport, optar a un habitatge 
digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. En l'actual marc normatiu, les 
persones trans* estan permeses, però no plenament incloses en la societat.

Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara com 
un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana. 
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Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal, 
la Llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al 
Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de 
disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos anys a tractaments hormonals. 
Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura 
per reparar i reduir les greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa 
fora menors i persones migrades, i perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal 
Constitucional, en sentència 99/2019, ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és 
inconstitucional.

Durant anys, els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la 
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada Llei 03/2007, garantir 
plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute històric de 
la nostra societat envers les persones trans*.

Gràcies a la seva lluita, el Govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans, 
així com una llei contra la discriminació de les persones LGTBI, tal com va recollir l'acord 
de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els 
esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de Igualdad i fruit 
del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers anys.

El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres 
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la Llei 03/2007 i del seu 
marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les persones 
podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, 
lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només serà necessària 
l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar condicionada, en 
cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o tractaments 
hormonals de cap tipus.

En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha 
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i 
garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, fins i tot, a qüestionar els consensos 
existents, fins i tot la mateixa Llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de 
la vicepresidenta primera del Govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a 
afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la resta de 47 milions 
d'espanyols” (sic) i ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat d'escollir el gènere 
“sense més que la seva voluntat o desig”. Unes declaracions que contrasten amb la 
proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any 2017 (amb una ponència posterior al 
2019), molt similar a la presentada recentment pel Ministerio de Igualdad.

Aquest posicionament sorgeix ara i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també 
neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin dones i 
els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats per sectors 
d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones trans que, amb un discurs 
que recorda la xenofòbia aplicada al gènere, són culpabilitzades de ser origen del 
masclisme, quan en són, sense cap dubte, víctimes.

Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de la 
legislació internacional dels Drets Humans en relació amb l'orientació sexual i la identitat 
de gènere, presentats a les Nacions Unides el 2007 per la Comissió Internacional de 
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Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta els estats a adoptar totes 
les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per respectar 
plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva identitat de 
gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte.

També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia 
de la Comissió Europea presentada el mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat 
del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat el juny del 
mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte en 
la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que 
l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones 
trans* i que els procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense 
tuteles mèdiques, judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i 
reconèixer la identitat d'aquestes persones, són els adequats per preservar la dignitat, el 
respecte a la vida personal i, en definitiva, el respecte als Drets Humans.

A Catalunya, el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la Llei 
11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei 
impulsada per les entitats que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels drets 
del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les 
identitats trans* i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix les persones 
trans* com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà fonamental, que 
forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per abordar la discriminació i 
garantir la igualtat de les persones trans. La recentment aprovada Llei 19/2020, per a la 
igualtat de tracte i no discriminació, igualment estableix la tramitació d'una futura llei trans 
catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de gènere.

Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació 
LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències 
autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o gènere 
i el nom en els documents administratius dependents de l'Administració autonòmica, no 
permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el Document 
Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones trans* i genera 
desprotecció i discriminacions.

El mateix   Tribunal   Constitucional,   el   mes   de   juliol   de   2019,   va   estimar   la   
qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la Llei 03/2007, i ho 
va fer en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure 
reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del 
Constitucional posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu 
espanyol pel que fa a la identitat de les persones trans*.

Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és 
només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de 
drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la 
discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en l'àmbit 
sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit, les 
propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad, amb la participació dels 
col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar el deute històric que 
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té la societat amb les persones trans*: poder garantir plenament els seus drets i aconseguir 
acabar amb les discriminacions.

Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la 
formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni 
tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions 
mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda socialment la diversitat en 
el gènere que superi el binarisme de gènere. Finalment, també és urgent la implementació 
de mesures per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans*, també menors i 
persones migrades, particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i 
de prevenció de les violències.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana- Acord Municipal a 
l'Ajuntament de Molins de Rei proposa al Ple els següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una 
llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per 
a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i 
reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de 
gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals 
que encara pateixen les persones trans.

SEGON.- Reivindicar públicament el paper de l’Ajuntament de Molins de Rei i del 
Parlament de Catalunya com a referents en matèria de drets trans.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i els departaments competents 
en la matèria, a dotar de recursos els municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’Atenció 
Integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir, a les 
persones trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o 
discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

QUART.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al 
Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, a 
les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, a la Xarxa de Municipis LGTBI de 
Catalunya, a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i al 
Parlament de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 10 que és la moció conjunta dels grups municipals d’Esquerra Molins, 
Molins en Comú i Molins Camina Podem a favor del ple reconeixement dels drets de les 
persones trans* i en suport d’una llei estatal. Endavant, no sé qui fa la presentació però 
vosaltres mateixos.

Sra. Espona:
D’acord, gràcies. Bona tarda una altra vegada. En tot cas, faig una prèvia molt ràpida 
perquè la regidora Jessica Revestido ens ha fet arribar una proposta de modificació de la 
moció i creiem que hauríem de respondre, en tot cas, en opinió nostra, la proposta que ella 
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ens feia. Per una banda, la seva proposta anava en la línia de suprimir pràcticament cinc 
paràgrafs de la introducció de la moció i, en aquest aspecte, ens sembla que no ho podem 
admetre perquè això és un text redactat per representants i membres del col·lectiu trans* i, 
per tant, plenament coneixedors de la situació que viuen, per una banda, i per la situació 
per la qual estan lluitant. De manera que ens sembla que això s’hauria de respectar. Per 
altra banda, hi ha un paràgraf on ens deia que no és cert una definició d’inconstitucionalitat 
pel que fa a la tria dels menors de veure reconeguda la seva identitat de gènere. Jo ho he 
buscat i diu que els menors...que és constitucional perquè són menors amb suficient 
maduresa i “que se encuentren en una situación estable de transexualidad”. És a dir, no és 
que no completament sinó que el que és inconstitucional és que ells no puguin decidir. 
Posa, és cert, un matís, “con suficiente madurez y que se encuentren en una situación 
estable de transexualidad”, però no podem dir tampoc que tot aquest paràgraf no sigui cert. 
Per tant, ens sembla que la introducció creiem que no s’ha d’esmenar i l’altra proposta que 
ens feia la regidora era un canvi molt important en el primer punt. El primer punt d’aquesta 
moció insta al Govern espanyol a iniciar tràmit d’aquesta proposta de projecte que ja està 
elaborada i el que ens demana la regidora és que ho canviem tot per “donar suport a la 
tramitació i aprovació de la llei quan arribi al Congrés de Diputats”, aquest matís és molt 
important perquè una cosa és instar i, per tant, pressionar perquè les coses es facin i una 
altra cosa és donar suport el dia que arribi. Aquesta moció va en la línia, precisament, 
d’empènyer, de forçar que un aturador que s’ha produït en el sí del Govern espanyol, 
doncs, surti aquest tap i es pugui debatre aquesta llei i tan de bo que sigui aprovada. 
Presenta el punt 10.

Sr. Corredera:
Cal, en aquest punt, recordar els principis de [Inintel·ligible, 01:52:08]

Sr. Alcalde:
Una qüestió de la forma perquè ja hi tornem a ser, portem set minuts d’exposició, set 
minuts d’exposició de la moció.

Sra. Espona:
Disculpa.

Sr. Alcalde:
Recordo que són cinc minuts.

Sra. Espona:
D’acord, però, en tot cas, em semblava que s’havia de respondre la iniciativa d’una 
regidora i, per això, he fet la justificació del principi. Si no hauria de ser així, doncs, ho 
lamento.

Sr. Alcalde:
I per això he estat generós, perquè portem set minuts, ja, però veig que encara, si hi ha 
dos regidors més que han d’explicar...

Sra. Espona:
No, no, no. No estan explicant, el Gerard està continuant llegint la moció, no estem 
explicant res més.

Sr. Alcalde:
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Per això ho dic, si encara hi ha dos regidors que han d’acabar de llegir la moció, se 
n’aniran a més de 10 minuts.

Sra. Espona:
Tots teníeu la moció, la moció és llarga. 

Sr. Alcalde:
I per això hi ha un acord de Portaveus de que el temps són cinc minuts i s’ha de fer un 
esforç de síntesi perquè, evidentment, com ja la tenim, això és un déjà vu un ple rere un 
altre. Saben per acord de Portaveus que es pot ser generós però l’exposició de la moció ha 
de ser a l’entorn de cinc minuts.

Sr. Corredera:
Va que la faig, vaig saltant-me paràgrafs per fer-la més curta, d’acord?

Sra. Aroca:
L’exposició de la moció ha començat molt més tard, que la Marta ha fet una explicació de 
per què...

Sr. Alcalde:
Senyora Aroca, precisament, ja estic contemplant que són més de set minuts que es 
porten fins ara, amb el que quedarà, ja estic dient que va molt més enllà. No he parat en 
els cinc minuts atenent aquest motiu que exposa vostè ara, atenent, sóc generós en 
aquest sentit però, quan veig que encara han de parlar dos regidors més per la moció, veig 
que, evidentment, ens n’anirem a molts minuts més, només faig aquesta constatació que 
infringeix un acord de Portaveus. Endavant.

Sr. Corredera i Sra. Aroca:
Presenten el punt 10.

Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Endavant.

Sra. Revestido:
Bona nit, ja, bon vespre, bona nit a tothom. Nosaltres havíem fet una sèrie d’esmenes en 
aquesta moció, sobretot, a la part expositiva per no estar d’acord en alguns comentaris que 
ja ha explicat la regidora ponent, la Marta Espona, en la seva explicació, en alguns no 
estaré d’acord, no només hem fet, hem suprimit sinó que hem fet algunes aportacions o 
matisacions però, bueno... Val a dir que el que es presenta en aquesta moció és instar al 
Govern a iniciar un tràmit d’un projecte de llei que ha de seguir per sí sol una sèrie de 
tramitacions, valgui la redundància, i de passos i el que s’aprovarà no serà en cap cas el 
text que ens estan instant a aprovar perquè, en un Govern i en una coalició, ha de seguir 
una sèrie de passos i de treballs previs a que estigui en el Consell de Ministres, per això 
nosaltres li donàvem el suport a la tramitació i aprovació al Congreso de los Diputados 
aquesta llei que defensi la igualtat plena de les persones transgènere i transsexual. En 
segon punt, i el tercer punt de la moció, no podem estar en contra donat que tenim un 
servei de SAI i donat que, com en molts casos hem dit i hem fet, reclamem també a les 
administracions el suport, sobretot, de dotació econòmica. Des del grup municipal 
Socialista expressem aquí el nostre compromís continuat en defensa dels drets de les 
persones LGTBI i, particularment, volem manifestar tot el nostre suport a les persones 
transsexuals en la defensa dels seus drets i el nostre reconeixement en la seva lluita. Com 
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dèiem, aquest debat d’aquesta futura llei s’ha de produir en les cambres del Congrés i del 
Senat i entenem, també, la importància de portar-ho en aquest ple, donat que el món local, 
com a escenari, la vida de les persones es desenvolupa i la realitat ens interpel·la en 
relació i aquestes altres temàtiques. Jo, de moment, ho deixaria aquí. Com deia, les 
nostres aportacions estaven emmarcades en poder votar a favor aquesta moció però farem 
una abstenció.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara és el torn de la senyora Estefania. Endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. Doncs, nosaltres sí que votarem a favor d’aquesta moció. Al 2020, a Catalunya, 
s’han registrat un total de 173 denúncies per agressions a persones LGTBI. A més a més, 
hi ha hagut un augment del 41% d’agressions homofòbiques registrades durant els últims 
dos anys. Exigim a l’Estat espanyol, concretament al PSOE, que deixi de bloquejar i posar 
pals a les rodes perquè la Llei Trans pugui ser presentada i aprovada al Congrés dels 
Diputats i, també, demanem al Govern de la Generalitat comprometre’s a desenvolupar la 
Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones gais, lesbianes, intersexuals, bisexuals i 
a mobilitzar tots els mitjans i recursos necessaris per efectuar-la. I, sobretot, el que no 
permetrem és blanquejar els discursos d’odi de l’extrema dreta que només serveixen per 
justificar les agressions LGTBIfòbiques. Aquests ens hi trobaran de cara sempre. A nivell 
municipal, també recordem que, quan estàvem al Govern la CUP, vàrem iniciar el Pla 
Local LGTBI que es va aprovar al ple del maig 2020 i ens agradaria saber què s’ha fet des 
de llavors perquè som conscients que el Pla de Seguiment d’Igualtat sí que s’està fent, el 
seguiment, però ens agradaria que es pogués activar el Pla de Seguiment del Pla Local 
perquè, com a administració pública, pugui garantir a les persones trans que pateixen o es 
troben en risc de patir qualsevol tipus violència el dret a rebre algun ajuda. I també ens 
sembla importantíssim, sabem que el pla ja ho inclou en les seves accions, que els cossos 
policials i totes les treballadores municipals rebin formació sobre com acompanyar episodis 
d’agressió o discriminació envers aquest col·lectiu. I també demanem, això ja la regidora 
de Feminisme ho ha fet saber fa un moment, que a la pàgina web de l’Ajuntament, a la 
pàgina principal, hi hagi el SAI i el SIAD perquè les persones que necessitin fer servir 
aquest servei tinguin, sigui més fàcil accedir perquè, ara mateix, és molt complicat poder 
accedir-hi. I ja està, simplement, que votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Nosaltres, des de Junts per Molins, votarem a favor, també. Estem absolutament 
d’acord amb [Inintel·ligible, 02:03:19], per tant, agraïm als grups ponents que hagin 
presentat la moció i sembla que, realment, hi hagi una voluntat per part del Govern de 
Madrid, [Inintel·ligible, 02:03:33] que desenvolupin aquesta Llei Trans per la millora de la 
vida [Inintel·ligible, 02:03:40]. El món evoluciona, hi ha gent que no evoluciona, hi ha gent 
que encara [Inintel·ligible, 02:03:45] abans del règim del 78 o [Inintel·ligible, 02:03:50] però 
és veritat que la societat, gràcies a Déu, va evolucionant i, per tant, cada vegada més 
[Inintel·ligible, 02:03:57]. Hem de continuar treballant perquè encara ens queda molta lluita, 
una lluita que [Inintel·ligible, 02:04:14], és una lluita que és el dia a dia, que molts nens i 
nenes que, malauradament, pateixen des de ben petites aquesta discriminació, haurem de 
garantir amb aquesta llei que els seus drets quedin ben regulats i tinguin realment una 
sortida que, realment, la societat vagi evolucionant i s’hagin de fer polítiques des del món 
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educatiu perquè, en aquest sentit [Inintel·ligible, 02:04:39]. Per tant, felicitar els grups 
ponents per la moció i, per tant, sumar-nos [Inintel·ligible, 02:04:52].

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, perdó perquè ara veig...val, no hi ha cap paraula més demanada. Per tant, 
si volguessin acabar els grups ponents la defensa de la moció, endavant.

Sra. Aroca:
La tancaré jo i, si de cas, si la Marta vol fer algun matís, doncs, bé. Jo, agrair, Ramon, se’t 
sent molt malament avui, se’t sent molt malament, molt malament avui i, per un discurs 
maco que estaves fent, em sap greu que ens n’hem perdut la meitat. Dit això, agrair a tots 
els grups que voten, que donen suport a la moció. Jo crec que és una moció que avui era 
molt necessària i, Jessica, sap greu, com tantes coses que, al final, saben greu amb 
vosaltres, amb el vostre grup, amb el vostre grup a l’Ajuntament, amb el vostre grup al 
Parlament, amb el vostre grup a l’Estat. Al final, mira, jo puc entendre que, des del Govern 
del Pedro Sánchez, es bloquegin certes coses perquè el partit Socialista té certs deutes, 
però que els militants de base també les bloquegin sap més greu perquè t’esperes una 
altra cosa. El Miquel ho ha dit abans a la moció del tribut metropolità, no entraré a valorar 
l’exposició de motius perquè aquí el que votem són acords i arribem a acords. Per tant, 
estàs d’acord amb els acords o no estàs d’acord amb els acords, independentment de 
l’exposició de motius perquè, al final, no deixa de ser un discurs polític dels grups ponents? 
No estàs d’acord amb els acords perquè tenim bloquejada la llei, la tenim bloquejada al 
Consell de Ministres i aquesta és una realitat, com tantes altres coses. Jessica, no és nou, 
els acords amb els que Pedro Sánchez va ser investit president amb el suport de Podemos 
no s’estan complint, cap d’ells i estan bloquejats. Jo sé que Pedro Sánchez estaria més 
còmode governant amb uns altres, ja ho sabem tots, i no et preocupis que segur que està 
fent tot el possible per buscar altres suports per poder continuar governant el mandat. Jo 
ho entenc, no està còmode, no s’aprova això, no es deroga la Llei Mordassa, no es deroga 
la Reforma Laboral, no es regulen els preus del lloguer... No és nou, no és nou, però això 
que ho faci Pedro Sánchez a Madrid i la Calvo, però no ho feu vosaltres, no ho facis tu, 
Jessica, que ets la regidora d’Igualtat i d’LGTBI. Però, bé, sabem que la moció tirarà 
endavant i que tindrà el suport de la major part dels grups municipals i nosaltres ens sentim 
molt, molt satisfets. Agraïm a Esquerra la generositat d’haver-nos deixat participar, d’haver 
acceptat les nostres aportacions i espero que ens puguem trobar en moltes més 
d’aquestes en el futur.

Sra. Espona:
Puc dir només una cosa, un minut, és un minut, Xavi, ho prometo. Senzillament, que el 
mes de febrer vam votar tots a favor d’un manifest de l’Associació Trans* Baix Power de 
Sant Feliu i, en definitiva, tot el que demanava aquest manifest és el que es pretén posar 
en pràctica en una llei que, com a mínim, es debati, tant de bo que s’aprovés però, com a 
mínim, que es debati, que per això s’ha de desencallar. La intenció era aquesta. La 
intenció era que, en tot cas, fóssim també coherents amb un manifest al qual li vam donar 
suport tots plegats. En tot cas, gràcies als que hi heu votat a favor o hi votareu.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, jo ara m’agafo la paraula que sí que tinc el dret i, després d’un ple que no 
ho he fet, i sí que faré dues consideracions perquè, quan fan exposició de motius en una 
moció, discurs polític, també aquest discurs polític es pot encarar més per aconseguir 
l’acord o per buscar el desacord. També podríem entrar en això i, per tant, hi ha 
determinats discursos polítics que, de vegades, estan molt bé fer-los a les assemblees del 
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partit però, si el que es vol és un acord de tots els grups municipals, potser cal rebaixar-ho i 
posar el focus, precisament, en els acords dispositius, no, per tant, l’exposició. Si partim de 
la base que no es pot bellugar res de la moció, escolti, doncs segurament ja hi ha aquí una 
primera idea de quin acord volen. Però, en qualsevol cas, també li diré, senyora Aroca, no 
sé qui està bloquejant res, bloquejar és votar en contra. Fer una abstenció, precisament, és 
permetre que s’aprovi la moció. Jo crec que aquí té un error de base important. Vostè pot 
continuar dient el que sigui però estem fent una abstenció que vol dir que no ens oposem a 
que es tramiti però tampoc ens demani que estiguem 100% d’acord si no fan vostès cap 
canvi de la moció que proposen. Això no és bloquejar, això és fer èmfasi en el nostre 
posicionament, que no és exactament el mateix en aquest com en tants d’altres temes del 
Govern de l’Estat, que no ho descobrirem ara. Per tant, quan hi ha un desacord de socis 
del Govern de l’Estat, doncs, no és només responsabilitat d’un soci, normalment poden ser 
responsabilitat dels dos, però no és el que estem parlant aquí. Ara bé, no digui el que no 
és veritat. Nosaltres, avui, no bloquegem cap moció, fem una abstenció que és, 
precisament, permetre la seva aprovació. I ara passaríem a la votació. Votació punt 10.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 14 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 14 vots a 
favor de JxM (4), ERC (4), la CUP (3),  MEC (1), C’s (1), Molins Camina-Podem (1) i 7 
abstencions de PSC (7).

11.- Moció del Grup Municipal CUP Molins de Rei, per l’adhesió de Molins de Rei a 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La transició energètica s’està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els 
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle són argument 
suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; 
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el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de 
les persones molt elevats.

En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a 
l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de 
cooperatives, petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, 
distribuïdes i properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del 
consum de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, 
a la transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a 
desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva.

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets 
pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el 
Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, 
que ens afectarà molt directament.

Ciutadania, entitats, cooperatives, petites i mitjanes empreses i administracions tenen un 
paper clau en aquest procés. Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a 
consumidors d’energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de 
productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en 
la distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.

Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment 
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar 
amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de 
transparència. A tall d’exemple, recentment hem vist amb indignació com empreses del 
sector com Endesa o Iberdrola, pujaven els rebuts als usuaris en plena onada de fred i en 
situació de pandèmia. En conseqüència, a principis de 2021, anunciaven a bombo i 
plateret l’augment dels beneficis milionaris que els genera la gestió de l’energia elèctrica. A 
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació amb la producció d’energia, és 
molt necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 
l’administració pública pugui participar en les activitats de transport d’energia i operació de 
tot el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures 
que afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal 
com es fa en altres països d’Europa.

L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una 
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local ha patit 
recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments advertint de 
tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una part del deute des 
dels ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món local respecte la 
manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les mateixes administracions locals, 
i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del 
subministrament.

En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir l’Associació 
de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat difondre i 
promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia 
elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més 
de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, 
democràtic i sostenible.
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L’AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica d'àmbit territorial català.

Amb la finalitat anteriorment descrita, l’associació desenvoluparà accions i realitzarà 
activitats per a la creació d’una línia comunicativa pròpia, l’organització de jornades, 
seminaris i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre 
municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre i 
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica, i impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les 
finalitats de l’associació.

Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en les 
polítiques públiques relatives a l’energia. Finalment, l’associació crearà un centre de 
recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis, realitzarà serveis 
d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i 
podrà sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats.

A Molins de Rei el compromís de la lluita contra l'emergència climàtica i l'impuls d'un model 
energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. Tant és així 
que en el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, s'ha programat acomplir algunes 
actuacions en aquest sentit: Campanyes de sensibilització en l'ús eficient de l'energia i l'ús 
de les energies renovables, Continuació de mesures d'estalvi, de lluita contra la pobresa 
energètica o vulnerabilitat energètica..., És d'interès municipal adherir-se a l'AMEP, ja que 
és una eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i 
aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment 
aquella relacionada amb la distribució d'energia elèctrica i l'autoconsum d'energia 
renovable.

La participació en l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i 
en assolir una comercialització justa i equitativa. Avui dia, molts processos, assumptes i 
problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, territorial com ambiental es desenvolupen a 
una escala que supera la capacitat i l’abast dels municipis, o almenys d’aquest de forma 
individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, fins a polítiques molt diverses 
que tenen una importància vital per la ciutat real, com és el cas de la producció, distribució 
i comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis tenen eines per 
fer política en una escala superior i amb nous models de governança: mancomunitats, 
consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models basats en la 
cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i intercanviar coneixements 
i experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar 
conjuntament amb administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que 
individualment no són a l’abast, etc.

L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals, 
creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que 
localment es poden obtenir. Permet que el municipi es posicioni dins el país en la transició 
energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i crear una 
xarxa de contactes dels quals també es poden generar sinergies en altres àmbits.
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Les quotes ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per aquest 
any 2021 la quota és l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall 
màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. Donat que la població de la Vila, segons 
dades de l’Idescat és de 25.940 habitants, la previsió de despeses serà doncs de 
1.297,00€.

Així doncs,

ATÈS que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el 
text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, 
així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III 
del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones 
jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions;

Vista la proposta d’estatuts de l’associació que s’acompanya, i pels motius exposats, el Ple 
adopta els següents:

ACORDS

PRIMER.- REALITZAR en el termini de 3 mesos els tràmits necessaris per tal de completar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP), incloent-hi la designació dels representants municipals que hi 
participaran, amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als 
municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar 
una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

SEGON.- SOL·LICITAR a l’AMEP que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei 
com a membre de ple dret de l'associació.

TERCER.- NOTIFICAR els presents acords a l’AMEP i als serveis municipals que n’hagin 
de tenir coneixement.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem ara a la darrera moció, la moció del grup municipal CUP Molins de Rei per 
l’adhesió de Molins de Rei a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública 
(AMEP) i faria l’exposició de motius el senyor Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Bona nit. Seré breu en la defensa de la moció. Primer de tot voldríem fer una autoesmena, 
encara que soni una mica estrany, voldríem retirar del primer acord que la consignació 
pressupostària hagi de sortir de romanents, en tot cas, no demanem que surti de 
romanents, si surt, bé i, si no, també. Ens sembla més important que surti que no que surti 
de romanents. Presenta punt 11.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula la senyora Ana Aroca. Endavant.
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Sra. Aroca:
Gràcies. Companys de la CUP, aquesta moció té quelcom que a mi em fa ràbia i és que la 
presenteu vosaltres i no l’haguem presentat nosaltres. M’hagués agradat que fóssim 
nosaltres els que haguéssim presentat aquesta moció amb la qual estem totalment 
d’acord. Ens sembla molt intel·ligent l’autoesmena que us heu fet perquè, al final, lo 
important és que els diners surtin i d’on surtin entenc que hi ha un equip de professionals a 
l’Ajuntament que tenen més capacitat de decidir d’on han de sortir els diners que no pas 
nosaltres que només som regidors. Ens sap greu, ens sap greu perquè, a Barcelona, si no 
estic equivocada, és en aquest plenari que es vota ja per fi l’adhesió, és un expedient que, 
a més, hem preparat en el nostre departament. Precisament, l’Ajuntament que té un 
operador públic d’energia, que és Barcelona Energia, que jo soc clienta de Barcelona 
Energia des de fa temps i he de dir que estic encantada, és de les que no puja els preus al 
gener i de les que, a més, t’envia un correu cada tres dies de què t’està passant, a veure 
com arregles l’augment de consum que tens a casa. Soc molt partidària de pertànyer a 
aquestes associacions que el que fan és mancomunar esforços, idees i ajudar-nos entre 
municipis a poder arribar a millors solucions quant a energia, tenim l’experiència de 
l’Associació de Municipis per l’aigua pública, i jo crec que aquestes associacions són de les 
quotes millor invertides que podem tenir en un ajuntament pel que fa a aquestes coses. 
Per tant, nosaltres votarem a favor. us agraeixo que hagueu portat aquesta moció. Jo no 
sé si els membres del Govern us diran que tres mesos igual són pocs amb els tràmits que 
es tenen per preparar una adhesió però jo crec que lo important és que, al llarg d’aquest 
any 2021, l’Ajuntament de Molins de Rei s’acabi incorporant en aquesta associació i, 
realment, veiem que és més necessari ara que mai que hi hagi operadors públics d’energia 
per evitar, precisament, el que ens trobem, per desgràcia, molts mesos de gener de molts 
anys de pujades perquè hi ha bens que no poden estar en mans privades i un d’ells és 
l’energia.

Sr. Alcalde:
Molt bé. La senyora Laia Juarros també ha demanat la paraula. [Inintel·ligible, 02:16:38]

Sra. Juarros:
Sí? Bona tarda. Seré breu, només per dir que, per part d’ERC, ens sembla una bona 
iniciativa, ens agradaria adherir-nos a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública, tal com ja han fet en altres municipis com Sant Quirze del Vallès o Sant Cugat del 
Vallès, ambdós amb ERC al Govern, i a més afegiríem que es podria crear una comissió 
de seguiment per anar revisant la feina que es fa cap a la transició per aconseguir que 
l’energia sigui realment pública. I, per tot això, hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Una mica, com deia l’Ana, també ens fa una miqueta d’enveja que hagueu 
presentat la moció els de la CUP. Nosaltres, també, evidentment, donarem, sense cap 
mena de dubte, suport a la moció. També l’Eloi Badia, que és la persona que ostenta 
actualment la Secretaria, és membre de Catalunya en Comú, també forma part del Govern 
de l’Ajuntament de Barcelona en Comú i és un dels principals impulsors de les polítiques 
ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la creació o, al menys, de la 
potencialització de Barcelona Energia, com deia l’Ana, una comercialitzadora elèctrica 
pública que ofereix energia 100% renovable i té, com ha dit l’Ana, molta transparència i 
proximitat al client. Jo, de la part d’intervenció del regidor de la CUP, del Josep, em quedo, 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/03/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 63/73

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

a part d’apostar per energies renovables i apostar per energia verda i neta, crec que també 
és molt important, com deia ell, apostar per les mesures de conservació de l’energia i això 
vol dir invertir en equipaments, invertir en minimitzar el consum o la despesa o el 
malbaratament de les energies que poc en parlem i, de vegades, fent actuacions més o 
menys acceptables econòmicament, es poden arribar a estalviar molt de consum i, 
evidentment, després, molta despesa en les factures elèctriques. Per tant, enhorabona, 
companys i, evidentment, espero que l’Ajuntament i que l’Equip de Govern accepti aquesta 
moció i ens adherim a l’associació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Jo, miri, jo els diria que ens hagués agradat que això, en comptes d’entrar com a moció, 
ens vingués discutit i parlat. Vostès abans s’han omplert la boca de parlar de portar les 
coses tancades o diferents propostes i jo ara els dic que no és que no ens agradi la 
proposta, és que no la tenim clara, la volem estudiar amb calma. Precisament, alguns dels 
promotors o de les persones que lideren, pues, tampoc tenim molt clar que tinguin 
experiència, en aquests moments, d’algunes de les coses que han tirat endavant que 
estiguin fructificant, amb lo qual, nosaltres amb això som molt recelosos perquè d’invents 
n’hem de fer els justos. Ens agradaria que aquestes coses es parlessin abans i no 
vinguessin com una proposta al ple, tenint en compte que l’Equip de Govern que ho ha 
d’assumir som nosaltres. Vostès abans ens demanaven un cert consens i jo ara el que els 
dic és que, quan hagin de proposar coses d’aquesta mena, ens tinguin a nosaltres en 
compte abans de presentar-les, no només entrant la moció i discutint-la sinó entrant en el 
fons. Volem aclarir, volem veure coses, no ho tenim clar. No descartem en un futur que 
aquest Ajuntament es pugui adherir a aquesta plataforma però, ara mateix, ens hagués 
agradat que vostès utilitzessin una fórmula diferent, que s’haguessin sentat, haguessin 
parlat amb nosaltres i que haguéssim pogut posar sobre la taula tots els nostres dubtes 
que crec que no es resolen ni en tes ni en quatre ni en cinc dies, d’acord? Això, podem 
estar d’acord, no descartem en un futur poder fer-ho, però avui no la recolzarem.

Sr. Alcalde:
Molt bé. I ara és el torn del senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Nosaltres aniríem, una miqueta, —no sé si se’m sent millor o no ara— nosaltres 
[Inintel·ligible, 02:21:14] al final, és una decisió del Govern. Jo crec que és d’aquests punts 
que podem parlar de manera, jo crec, com saps, Josep, que sempre estem oberts a parlar-
ne, que després tu presentis la moció i te la puguis fer teva perquè has sigut tu l’impulsor, 
nosaltres, amb això, mai cap problema, però creiem que, igual que hem sentit i hem 
escoltat notícies positives en aquest sentit, també hem sentit notícies negatives. 
[Inintel·ligible, 02:21:44] jo crec, encetar un debat més intens, poder-ne parlar de manera 
més serena, què significa tota aquesta gestió, com es realitza, com es dur a terme 
[Inintel·ligible, 02:21:57] possiblement, igual ens manca el coneixement que, possiblement, 
teniu, no diem que no. Per tant, nosaltres en pro una miqueta també del que hem de fer 
que és tenir la responsabilitat [Inintel·ligible, 02:22:09] treballar-ho més endavant, fer les 
reunions que pertoquin per poder-ho desenvolupar i que [Inintel·ligible, 02:22:20].

Sr. Alcalde:
Ara seria el torn de tancar aquest segon torn, senyor Josep Raventós. Endavant.
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Sr. Raventós:
Agrair les intervencions i les paraules de suport dels grups de l’Oposició. Podria fer-me el 
sorprès per l’actitud del Govern però ja sabem que a aquest Govern li agrada que les 
propostes només les portin ells i, si no les porten ells, doncs, no tal, bueno, és legítim i 
nosaltres, en tot cas, no hi estem d’acord. En tot cas, esmenar el que ha dit el regidor 
Sánchez, no és el Govern qui decideix a quines organitzacions forma part l’Ajuntament de 
Molins de Rei, es decideix en el ple, amb la votació de tots els regidors i regidores, i vostè, 
evidentment, hi pot votar en contra, tan legítim com que nosaltres hi votem a favor que, 
evidentment és el que farem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 11.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per  11  
vots en contra de PSC (7), JxM (4) i 10 vots a favor del ERC (4), la CUP (3), Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1) i C’s (1).

12.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal ERC-AM:

Pregunta 1:

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. 
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Tenint en compte que el Negociat d’Educació encara està despullat de personal, perquè 
des de fa una colla de mesos hi ha mitja tècnica a Educació, 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 ha previst per resoldre totes les preguntes que puguin formular a 
l’Ajuntament de Molins de Rei els alumnes i les famílies afectades pel procés de 
preinscripció? 

Resposta 1:

La pregunta va ser resposta durant el Ple anterior per l’Il·lm. Sr. Xavi Paz, alcalde de 
Molins de Rei. 
Cal afegir com informació complementària que s’ha creat un apartat específic al web 
municipal on s’hi pot trobar informació sobre la preinscripció escolar: preguntes 
freqüents, relació de centres educatius amb els seus corresponents dies de portes 
obertes, guia d’oferta educativa de Molins de Rei actualitzada a 2021, consells per 
triar escola, etc.

Pregunta 2:

A Molins de Rei tenim una plataforma ciutadana molt activa que és molt crítica amb la 
manera de calcular el tribut metropolità. Entre les accions que han pres, ha estat adreçar-
se al Síndic de Greuges de Catalunya. El Síndic ha emès la resolució de l’expedient 
AO00215 de 2019 on fa constar una sèrie de consideracions i 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.

Resposta 2:

La pregunta va ser resposta durant el Ple anterior per l’Il·lm. Sr. Xavi Paz, alcalde de 
Molins de Rei.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT SOBRE UNA CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ RESIDU ZERO.

Sr. Alcalde:
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I ara passaríem al torn de Precs i preguntes. Entenc que les preguntes, ara mateix, se’ls 
passaran també i, per tant, s’obriria el torn de preguntes. Senyor Marc Vives, endavant

Sr. Vives:
Hola, què tal? Bon vespre. Jo tinc una pregunta, serà rapideta. Ens ha arribat una proposta 
que l’empresa Go Zero Waste ha fet als ajuntaments de Catalunya. És una campanya de 
promoció de residu zero i del comerç local a través de la gamificació i l’assoliment d’una 
sèrie de reptes a través d’una app. Des de fa uns dies, ja s’ha implementat al Masnou, Teià 
i Alella; aquesta setmana, comencen a Menorca de la mà d’una fundació local i tenen 
avançades les converses amb Igualada, Argentona o mercats de Vilanova i la Geltrú. Fa 
un temps, aquesta empresa va enviar una proposta inicial al Jordi [Inintel·ligible, 02:24:37] i 
a l’Àlex Herrero però no van rebre resposta i ens agradaria saber els motius pels quals no 
se’ls hi ha donat resposta i si es té previst donar-los-en una a curt termini. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Marta Espona, endavant.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM SOBRE EL TANCAMENT DE PART DEL 
CENTRE VILA PER LA CIRCULACIÓ DURANT ELS CAPS DE SETMANA.

Sra. Espona:
Gràcies. És molt breu. Certament, pertany a un debat més ampli però no pretenc encetar el 
debat aquí. Només voldríem preguntar, des del nostre grup municipal, si hi ha alguna 
previsió per part de l’Equip de Govern pel que fa a les tanques que tanquen, valgui la 
redundància, el pas des del carrer Verdaguer cap a la plaça de la Vila i El Molí, perquè, de 
fet, són l’únic trosset del centre vila que queda tancat el cap de setmana, mentre que per 
tota la resta de la vila es pot circular amb normalitat. Va ser, si no recordo malament, una 
mesura temporal quan tots vam poder sortir del confinament perquè la gent caminés amb 
més tranquil·litat pel carrer, més distanciada i demés, però les circumstàncies han canviat 
i, potser, si és que ens plantegem tancar carrers, potser, aleshores, s’hauria de fer d’una 
altra manera o preveient altres solucions. Si més no, era preguntar què teniu previst 
respecte de les tanques que hi ha tancant aquesta entrada cap al centre vila. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS CAMINA –PODEM SOBRE LES 
TRANSCRIPCIONS DE LES ACTES DEL PLENARI

Sra. Aroca:
Més que un prec és que, si recordeu, vaig fer una pregunta, el mes de desembre, que 
m’havia demanat un amic que deia, que es queixava que les actes del plenari no tenien les 
transcripcions i recordo que l’alcalde va respondre que no era tasca del Govern, que no era 
competència vostra solucionar-ho ni canviar-ho però veiem que s’ha canviat i que les 
actes, darrerament, inclouen les transcripcions dels debats. I, per tant, el que voldria, de 
part del meu amic, és agrair al Departament de Secretaria aquest canvi que la veritat és 
que facilita molt fer memòria de les coses i consultar coses del passat i acords que s’han 
arribat i intervencions del debat que creiem que són interessants. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, no hi ha cap pregunta més. Si li sembla, senyor Vives, jo mateix respondré 
la primera pregunta. Ha explicat tot de municipis que són de fora de l’Àrea Metropolitana, 
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tots, i, per tant, nosaltres, aquesta estratègia, l’estem fent dins del sí de l’Àrea 
Metropolitana, aquesta que de tant en tant critiquem però que, properament, segur que els 
podrem donar explicació de campanyes que van, també, cap a la política de residus per a 
determinats sectors, per la part comercial, i determinats sectors de l’àrea comercial i 
nosaltres mateixos per la domiciliària. Per tant, aquí també l’Àrea Metropolitana està fent 
un esforç molt important. El fonament nostre no és respondre una empresa o no. Si es fixa, 
insisteixo, perquè jo crec que és molt simptomàtic, tots els municipis que ha dit, tots, són 
de fora de l’Àrea Metropolitana, per alguna cosa serà. I, per tant, des d’aquest punt de 
vista, nosaltres ho estem treballant conjuntament amb qui té aquestes competències, 
també, que és l’Àrea Metropolitana. Si el regidor de Mobilitat volgués afegir una resposta, 
senyor Àlex Herrero.

Sr. Herrero:
Amb el sentit de la pregunta, del prec que ha fet la regidora Marta Espona, alcalde?

Sr. Alcalde:
Sí, sí.

Sr. Herrero:
És un dels temes que, ara per ara, com deia la regidora Marta, hem de posar a la taula. És 
a dir, continuarem amb aquest tancament que tenim fins ara provisional, amb la intenció de 
posar sobre la taula el debat de si ha de ser un tancament...ampliar aquest tancament a 
més carrers del centre o no. Ara per ara, és el que tenim sobre la taula. 

Sr. Alcalde:
En qualsevol cas, també afegir que, evidentment, la provisionalitat del tancament que 
s’està fent no és el que més ens agrada, tampoc a nosaltres, i, per tant, en més d’una 
ocasió ja hem parlat de mirar de trobar un sistema molt més digne a l’hora de fer aquest 
tancament o no i, per tant, no tenir les quatre tanques que, només que hi hagi una mica de 
vent, ja queden afectades. Per tant, és evident que des de, jo diria, la bona acceptació de 
la mesura, s’està estudiant com fer la forma més digne per la qualitat de l’espai públic.

13.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:
D’acord, si no hi ha cap pregunta més, ara seria el torn obert de paraules. Ara mateix és 
quan, no tinc la petició d’entrada, hauria d’entrar [Inintel·ligible, 02:29:24]

Veu:
Ara ho està fent, alcalde.

Sr. Alcalde:
Exacte. Molt bé. Com saben i a Portaveus es va explicar, hi havia una petició, també, en el 
torn obert de paraules, per parlar representants del Sindicat d’Habitatge que just ara s’està 
incorporant. [Inintel·ligible, 02:29:44] Bona nit.

Intervenció públic:
Bon vespre. Se m’escolta?
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Sr. Alcalde:
Sí, però no se’t veu, Martín. Si poguessis obrir la càmera...ara. Recordeu, tal i com havíem 
parlat amb l’Adrià, Martín, que teniu un temps determinat. Endavant.

Intervenció públic:
Sí, és clar. Llavors, començo, com deia, bon vespre a tothom, soc en Martín i parlaré en 
nom del Sindicat d’Habitatge de Molins. Abans de començar, volem agrair poder tenir un 
espai, encara que sigui breu, per a ser escoltats en aquest ple ordinari de l’Ajuntament de 
Molins. Volem reivindicar i animar a qualsevol entitat o organització o persona a utilitzar 
aquest espai per tal de tenir veu per poder denunciar problemàtiques socials o culturals. 
Som un grup de veïns i veïnes de Molins que volem impulsar un sindicat fort a la vila per la 
defensa del dret a l’habitatge i unes condicions de vida assequibles, estables, segures i 
dignes. El Sindicat neix com una iniciativa transversal però amb una clara consciència 
política i col·lectiva que pretén ser un espai de suport mutu que pugui atendre les 
necessitats bàsiques construint alternatives gràcies a la cooperació i al compromís de les 
persones, un lloc on ajuntar les lluites de totes les generacions, per empoderar-nos a 
través de la col·lectivització dels nostres problemes socials i habitacionals. Volem ser un 
dispositiu que no adquireix, que no intenta representar les lluites sinó expressar-les en les 
seves diferents formes per millorar les condicions de vida de totes les persones. Les males 
decisions polítiques i el desinterès per la qualitat de vida de les persones per part de les 
institucions han portat el panorama de l’habitatge a Catalunya a una situació extrema i la 
nostra vila no n’és l’excepció. Molins de Rei és, de fet, un exemple clar de com 
l’especulació i el negoci de l’habitatge, un dret que hauria d’estar garantit per tots i totes, 
ens allunya cada vegada més de poder viure en pau al poble on hem crescut. Ja fa anys 
que l’Ajuntament de Molins està capficat en emmascarar aquesta situació, amagar el 
conflicte social, la pobresa i, sobretot, la seva voluntat especulativa i empresarial. Ara, 
l’Ajuntament s’enorgulleix de la construcció de nous habitatges —perdó, si no us importa, 
[Inintel·ligible, 02:32:00]— Segueixo. Ara, l’Ajuntament s’enorgulleix de la construcció de 
nous habitatges de protecció oficial al nou barri de Les Guardioles, com tots sabeu, però la 
realitat és que en la primera fase de la construcció, dels 56 pisos oficials construïts, només 
quatre seran de lloguer, els 52 restants són de compra i qui podria permetre’s la propietat 
d’un pis estant en situació de vulnerabilitat econòmica? La gravetat de l’assumpte no es 
queda aquí sinó que els preus de venda dels 52 pisos oscil·len entre els 140.000 i els 
250.000 €, aquí és on es fa palesa la poca preocupació de l’Ajuntament envers la 
problemàtica de l’habitatge. Som conscients que un dels primers problemes que té Molins 
en clau d’habitatge és la manca de recursos de l’Oficina d’Habitatge però això són excuses 
que es podrien solucionar amb voluntat política, per exemple, municipalitzant el servei de 
gestió dels lloguers socials que és una iniciativa que s’ha dut a terme a altres pobles o 
ciutats de Catalunya. Volem denunciar també que sovint hem tingut complicacions per 
poder accedir a dades d’habitatge municipals que haurien de ser públiques —perdoneu no 
era jo, crec. [Inintel·ligible, 02:33:16] sí— així que aprofitem per a reclamar més 
transparència i voluntat real de garantir uns drets mínims bàsics a persones en situació de 
vulnerabilitat, que no són més que víctimes d’un sistema que premia especuladors i que 
només criminalitza i posa sota el punt de mira a persones pobres que no es poden 
permetre la propietat d’una casa, que cada cop en són més. És per això que volem lluitar 
per a mantenir els pocs drets que ens queden i, sobretot, recuperar drets ja perduts per a 
tots els habitants, abans que el capitalisme ferotge i el neoliberalisme ens escanyi encara 
més. Però, ara sí, deixo tota aquesta “jerga” política i social i passo al tema d’actualitat que 
és un dels casos més urgents dels que tenim ara mateix al Sindicat que és el del Najib i la 
Safaa. Són una parella víctima d’una estafa. Feia temps que buscaven qualsevol habitatge 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/03/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 69/73

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

a Molins o als voltants que es poguessin permetre però, quan van comprar el seu pis 
actual, no sabien que era un pis que ja feia un parell d’anys que estava en procés de 
desnonament i que no era un lloguer legal. Se’ls va notificar per carta ordinària que 
s’efectuaria el primer llançament de desnonament el dia 17 de març i la família, que té 
dificultats per entendre tant el català com el castellà, no van poder entendre què els 
notificava la carta. El 16 de març, un dia abans del desnonament, a l’escola d’adults els 
van poder traduir el comunicat. Es va contactar amb personal de l’Ajuntament però no es 
va trobar cap alternativa i l’única opció perquè no es quedessin al carrer va ser aturar el 
desnonament. Aquell dia vam poder aturar-lo però tan sols els van donar 15 dies més, el 
que ens porta a la situació actual, un nou desnonament amb més violència el dia 31 de 
març. Hem contactat amb advocats i procurador i hem interposat recursos però, per ara, no 
ens han permès parar-lo legalment. A més, com passaré a explicar ara, les institucions no 
estan oferint una alternativa habitacional. Repeteixo, si el desnonament s’efectua, 
passaran a viure al carrer i, per ara, les institucions no han ofert cap alternativa. Volem 
denunciar també el doble discurs que es fa des de l’Administració a l’hora de parlar 
públicament sobre la gestió d’aquest cas. Ja és usual que, en qualsevol cas de 
desnonament, es faci un discurs simplista de la situació de la família i, com a norma 
general, es criminalitza la família vulnerable en qüestió o els suports que aquesta pugui 
tenir, com per exemple el Sindicat o altres col·lectius socials i de barri. Hem estat en 
contacte amb Xavi Paz, el regidor Josep Maria i Serveis Socials que ens asseguren que es 
coordinen per ajudar-nos a trobar una solució. La realitat és que, al menys per ara, les 
paraules que ens han adreçat no s’han acompanyat de fets per ajudar la família. Només 
hem tingut dues reunions a Serveis Socials. La primera, sense intèrpret, de manera que 
pel Najib va ser impossible comunicar-se. Se’l va tractar sense consideració i se’l va 
convidar a abandonar Molins, com si tinguessin cap possibilitat habitacional. A la segona, 
no ens van deixar entrar per acompanyar-los, malgrat que el Najib i la Safaa volien que els 
assessoréssim legalment. En aquestes reunions, Serveis Socials no s’ha mostrat 
col·laborador i vam haver de pressionar-los molt perquè comencessin tràmits tan 
primordials i necessaris com el padró i algunes ajudes per necessitats bàsiques i ni parlem 
ja de l’informe de vulnerabilitat habitacional que necessitem per intentar parar el 
desnonament legalment. A més, se’ns va dir que el propietari del pis era un petit tenidor 
però, investigant, hem descobert que no només es tracta d’un gran tenidor sinó d’un de 
molt gran, només a Molins té 10 pisos i també en té a Barcelona, Hospitalet i Cambrils. El 
senyor en qüestió té al seu nom dues empreses, una de les quals valorada en 7 milions 
d’euros. Des del Govern municipal s’ha dit obertament que hi ha solucions temporals, com 
per exemple que se’ls doti d’alguna habitació però a Serveis Socials no se’ns en va 
comunicar cap, al contrari, se’ns va assegurar que no existien per aquesta situació. És per 
això que denunciem que des de les institucions no s’està donant una solució a la família i, 
per tant, ningú, excepte nosaltres, està assegurant que el dia 31 una família no es quedi al 
carrer. No se’ls ha permès per ara optar a les opcions d’emergència habitacionals que 
l’Ajuntament diu oferir. Tant el Xavi Paz com el Josep Maria i Serveis Socials han posat 
molt èmfasi en què les ajudes de Serveis Socials només es donen quan la família està 
disposada a seguir un pla de treball i mostrar-se recíprocs, que ho entenem, però això és 
com si ells, el Najib i la Safaa, no estiguessin disposats a fer-ho o com si el que nosaltres 
demanéssim per a ells fos un pis gratis. Res més lluny de la realitat. Només volem 
assegurar que no es quedin al carrer sense alternativa habitacional. I recordem que la 
família està absolutament disposada a trobar qualsevol solució, començar un pla de treball, 
en Najib, de fet, ja està anant a l’escola d’adults per aprendre la llengua. Justament va ser 
Serveis Socials qui ens va dir que no era possible començar un pla de treball donada la 
seva situació irregular. Se’ns acusa, a més, de polititzar aquesta situació, com si deixar 
una família al carrer perquè un milionari tingui un pis més per les desenes que ja té no fos 
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una decisió política. No només és una decisió política sinó una decisió èticament incorrecte 
i antihumanitària i enfront aquestes decisions ens trobaran al davant per a defensar els 
drets de tothom. En definitiva, no volem ser una vila que sigui un paradís per a 
l’especulació urbanística ni tampoc volem que viure a Molins de Rei sigui un privilegi 
excloent i selecte. Volem una vila per a les persones i, sens dubte, ser un municipi obert i 
d’acollida a la nova ciutadania. Remarquem altre cop que no pretenem que la nostra 
intervenció o acció social esdevingui una batalla dialèctica sinó que serveixi per donar peu 
a la cerca de solucions reals i col·lectives per tota la població, no només per l’elit. 

Sr. Alcalde:
Martín.

Intervenció públic:
Sí, ja acabo.

Sr. Alcalde:
Hem d’anar acabant.

Intervenció públic:
Gràcies. Com bé sabem per la llarga història que tenim en aquest país de lluita veïnal i 
col·lectiva, els drets es reclamen, es lluiten i es guanyen, mai es regalen i també sabem 
que la unió fa la força. És per això que convidem a tothom a venir dimecres 31 de març a 
les vuit i mitja al desnonament amb violència, amb aquesta terminologia ho va notificar 
oficialment el jutjat. Seguirem lluitant per a garantir un sostre a tota persona que visqui a la 
nostra estimada vila. Força Sindicat. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara em sembla que s’ha al·ludit tant des d’un punt de vista d’Habitatge com 
de Serveis Socials, per tant, regidors d’Habitatge i de Serveis Socials, endavant.

Sr. Puiggarí:
Hola bona tarda. Hola, Martí, què tal? 

Intervenció públic:
Hola, bona tarda.

Sr. Puiggarí:
Veure’t i posar-nos cara finalment. Primer de tot, jo crec que des de la regidoria d’Habitatge 
fem una lectura positiva que hi hagi un moviment a la vila per a defensar el dret a 
l’Habitatge, o sigui, jo crec que això ha sigut positiu. Jo, anys enrere, també vam tractar, 
quan hi havia una plataforma d’afectats de la hipoteca activa, i crec que això només fa que 
beneficiar el moviment a la vila, el moviment al país i el moviment, en general, a tot l’estat. I 
també jo crec que és positiu que en aquests moviments s’incorpori gent jove, gent amb 
ganes de canviar socialment i evolucionar culturalment. Això per un cantó. El futur de 
Molins de Rei en l’Habitatge és cert que té molts reptes, que són reptes que fa molt temps 
que estem treballant, que teníem unes herències grans de moment i d’altres polítiques que 
ens ha costat molts anys solucionar i crec que estem en disposició d’assegurar que el futur 
en l’habitatge a Molins de Rei va molt més alineat amb la demanda que explicaves que no, 
segurament, amb el que s’ha estat o els resultats que hem tingut fins ara. Això, al final, les 
accions d’aquest Govern municipal en els propers anys parlaran per sí soles però amb això 
crec que podrem estar alineats i podrem coincidir. No entraré aquí a explicar, perquè ja 
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tenim una reunió agendada per fer, explicar una mica la història de l’habitatge a Molins de 
Rei perquè sapigueu d’on venen les coses i com fan, això no vol dir que estiguin ben fetes 
o que siguin correctes o que ho haguem d’acceptar; simplement, saber la història d’on ve, 
crec que ens aporta un bé a tothom perquè ens permet canviar el futur. I, el segon tema 
que explicaves una mica, la situació d’aquest cas de desnonament, per desgràcia, no 
m’estendré molt políticament. Jo crec que has fet acusacions greus i crec que molt 
equivocades. No farem política d’això, ni des de la regidoria d’Habitatge ni des de la 
regidoria de Serveis Socials ni des del propi Govern. Són temes molt delicats. Per 
desgràcia, tenim molta experiència en això, o sigui, per vosaltres potser és un cas o és el 
cas però per nosaltres no és el cas, són els casos. Heu de tenir en compte que tot el temps 
que hi hem dedicat a aquests senyors de forma urgent aquests últims dies a Serveis 
Socials l’hem tret d’altres persones que feia temps que estaven fent cua, per exemple, o 
sigui, no només és aquest cas, tingueu-ho en compte, si us plau, en com ataqueu la 
situació d’en Najib i la Safaa perquè n’hi ha d’altres. Per desgràcia, tenim els recursos 
limitats, les competències municipals que tenim en aquest aspecte són les que són i estem 
treballant per evolucionar. Insisteixo, no vull entrar en el debat públic de la situació. Jo crec 
que des de la regidoria de Serveis Socials estem donant solucions o les solucions que hi 
ha. Sí és cert, hi ha plans de treball perquè nosaltres busquem solucions a curt, a mig i a 
llarg termini, no només a curt, perquè això està demostrat que no funciona i això és una 
cosa que heu de tenir molt important. I aquí sí que em permeto fer-vos un avís, “ojo” amb 
les exigències que això no és un joc”. Hi ha gent que si els assessoreu malament tenen el 
risc de quedar-se al carrer, “ojo” amb les exigències que feu, deixeu treballar als tècnics, 
no als polítics, en aquest cas, no és un tema, a vegades, polític. Aquí és un petit avís que 
us faig amb la confiança que em permeto, per això també a vegades no se us permet o no 
se us ha permès l’espai, igual que no se’ns permet de vegades políticament perquè els 
tècnics han de fer la seva feina en el seu espai i ells posen les condicions, no les posem 
els polítics en alguns casos en això, perquè la seva experiència mana. A partir d’aquí, crec 
que tenim futur, crec que tenim més punts a coincidir que no i crec que la vostra presència 
a la vila és positiva. Insisteixo, per part meva, ja ho hem parlat aquests últims dies, portes 
obertes, braços oberts, espero que tinguem una relació llarga. Nosaltres, des de la 
regidoria d’Habitatge i Serveis Socials, us ajudarem amb tot el que puguem. No estem en 
“bandos” contraris, jo no ho visc així, no tinc aquesta sensació i, escolta, animar-vos a 
seguir fent la feina, hi haurà coses que evolucionaran i podrem fer i n’hi haurà altres que 
no, segurament, però estic convençut que el resultat final serà molt millor amb un sindicat 
fort que sense un sindicat.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Jessica, si volguessis afegir alguna cosa.

Sra. Revestido:
Sí, jo volia comentar, com a regidora de Serveis Socials i entenedora o coneixedora 
d’aquest cas, parlo en concret del tema del desnonament, recolzo les paraules que ha 
comentat el regidor d’Habitatge respecte a que tenim molts més casos, etcètera. Jo, primer 
de tot, el que m’agradaria dir als companys i companyes del Sindicat és que tot...el primer 
que hem de fer quan siguem coneixedors d’un cas d’aquest tipus és adreçar aquestes 
persones a Serveis Socials, Habitatge i Serveis Socials, perquè el que es fa quan rebem 
una notificació de desnonament és començar a treballar des del minut 1 en aquestes 
persones, no en el desnonament o aturar el desnonament, que sí, que es fa un informe de 
vulnerabilitat, —s’ha fet un informe de vulnerabilitat, el jutjat té aquest informe de 
vulnerabilitat i per això es va aturar el desnonament, s’hagués fet abans però no teníem 
coneixement d’aquesta notificació— i el que s’està intentant treballar amb aquestes 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 25/03/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 72/73

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

persones és donar-los totes les solucions i alternatives possibles perquè el dia 31 no 
estiguin al carrer, sigui per habitacions, sigui per buscar allotjament amb familiars, com es 
fa amb tothom que està en la mateixa situació, no per la procedència ni per la situació 
de...o com estan vivint en aquest pis. Tothom que està en una situació d’aquestes es 
busca aquestes alternatives habitacionals amb el suport de Serveis Socials, sigui a Molins 
o sigui fora. És a dir, aquestes persones poden anar a un altre municipi i seguir rebent 
recolzament de Serveis Socials de Molins de Rei, temporalment, seguint un pla de treball, 
etcètera, per poder tenir un lloc on viure. No és l’únic cas de desnonament que s’ha tingut 
a Molins o amb notificació de desnonament i les persones afectades no estan al carrer, 
això vol dir que el sistema funciona i que estem treballant de la manera correcta, com bé 
diu el regidor d’Habitatge. L’exigència d’un pis no farà, no ajuda a aquestes persones a 
poder solucionar al seva situació i és aquí on hem de treballar tots plegats i plegades en 
què hi ha alternatives habitacionals per aquestes persones a partir del dia 31, n’hi ha i les 
estem treballant i per això hem de sumar tots i totes, les persones afectades i també el 
Sindicat. No sé, tenim...no sé si, alcalde, crec que...és que no vull entrar en més dades 
personals perquè no hi hauríem d’entrar i...

Sr. Alcalde:
Crec que ja estaria respost i, per tant, donaríem per finalitzat aquest torn de paraula.

Sra. Revestido:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Martín. Ens emplacem a continuar veient-nos.

Intervenció públic:
No puc, llavors, contestar o...

Sr. Alcalde:
Normalment, no, és un torn únic d’intervenció, Martín.

Intervenció públic:
Ah, vale.

Veu:
Xavi, una consulta. Pot fer una intervenció menor, encara que sigui un grup de...

Sr. Alcalde:
No, no, el torn obert de paraules és pel grup del Govern, és pels membres del govern no 
és per fer un debat entre les...

Veu:
No, no, ho pregunto, ho pregunto...

Sr. Alcalde:
Jo estic responent. Segur que tindrem ocasió de parlar-ne tots plegats en els propers dies, 
d’acord? Molt bé, doncs, hem arribat al torn obert de paraules, ja l’hem fet. Agraeixo a 
tothom la participació en aquest ple municipal. També, Martí, a vosaltres, evidentment, en 
aquest torn obert de paraules. I finalitzem aquí el ple del mes de març. Molt bona nit i fins 
el següent.
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Veus:
Bona nit.

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

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,



L'Alcalde

28/05/2021  18:11:20

Xavi Paz Penche
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