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NÚM. 10/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 22 DE JULIOL DE 2021.

A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i tres minuts del vint-i-dos 
de juliol 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 Herrrero 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 Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Excusen la seva absència el regidor  Sr. Jordi Pradell Obiols i el regidor Sr. Marc 
Vives Solé

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 10/2021 de data 16 de juliol de 2021.

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

“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i 
amics de les dones assassinades, aquest 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.- Reafirar 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 i infants assassinats  durant el mes de juliol de 2021:

- Hasna, cognoms no coneguts. (Huesca, Aragón). 30/06/2021. Xifra oficial
- Cándida Soaje. (Pontevedra, Galicia). 03/07/2021. No és xifra oficial
- María Pilar Berrio Jiménez, (Murchante, Navarra). 07/07/2021. No és xifra oficial
- Mari Ángeles Guerrero (Màlaga, Andalusia). 15/07/2021. Xifra oficial
- Nom i cognoms no coneguts (Pozuelo de Alarcón, Comunitat de Madrid). 

22/07/2021. No és xifra oficial.
- Nom i cognoms no coneguts (Sabadell, Catalunya). 22/07/2021. No és xifra oficial”.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Presentador:
Les 6 de la tarda i pràcticament 5 minuts. Comencem a aquesta hora la retransmissió del 
darrer Ple d’aquest curs polític 2020/2021. És el Ple ordinari del mes de juliol, amb 22 
punts a l’ordre del dia. Un Ple que es preveu llarg, amb cinc mocions: una que presenta 
Esquerra Republicana; dues, la candidatura d’Unitat Popular, i dues més Molins en Comú i 
Molins Camina-Podem. El Ple en què es produirà la renúncia del regidor Josep Raventós, 
per part de la CUP, i la renúncia també de la regidora Núria Garriga. Ells dos són a la Sala 
de Plens amb l’Alcalde, Xavi Paz. Ple telemàtic, recordem, però estan a la Sala de Plens 
presencialment, com ens ha comentat la Núria Garriga aquest matí, i la resta de regidors i 
regidores, no tots, estan evidentment a casa seva o connectats, vaja, des d’on estiguin. Hi 
ha algunes absències: sabem la de Marc Vives, per part de la CUP; la de Jordi Pradell, per 
part de Junts. Si n’hi ha alguna més, l’alcalde evidentment ho comentarà tot just començar 
aquest Ple, on també es porta la tercera modificació del pressupost d’aquest 2021, amb 1 
milió d’euros aproximadament, que ja s’explicava, i ho explicàvem aquesta setmana, que 
aniran destinats a 5 grans aèries, que explicarà tot seguit el Jordi Enseñat, el regidor 
d’Hisenda i Finances.
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Comença el Ple l’Alcalde, Xavi Paz.

Sr. Alcalde: 
... s’acostuma a avançar una setmana i no es fa la darrera setmana de juliol, sinó 
l’antepenúltima, i en aquest sentit i, malauradament, hem de començar de nou amb la 
lectura d’una declaració institucional de rebuig als assassinats masclistes, que a més a 
més malauradament avui ha estat un dia molt dolent i és una declaració que des del Dia 
del Portaveus s’ha hagut de modificar pels assassinats de darrera hora. Segons Acord de 
Portaveus, el regidor a qui li toca llegir avui aquesta declaració és el regidor Miguel 
Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, per desgràcia, estem aquí una altra vegada i en 
tot cas passo a llegir el Manifest. 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 amb 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’eradicació de la violència masclista. I ara llegiré les dones i 
infants, que en aquest cas no n’hi ha, assassinats durant el mes de juliol de 2021: Hasna, 
d’Osca; Cándida Soaje, de Pontevedra; María Pilar Berrio, de Murchante; María Ángeles 
Guerrero, de Màlaga, i per desgràcia les dues dones que hem tingut coneixement avui, de 
les qual no tenim el nom, i que una és de Pozuelo de Alarcón i l’altra, de la localitat veïna 
de Sabadell.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  08/2021 de data 27 de maig de 
2021.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Començaríem ara sí el Ple tot deixant clar i saludant a tothom que ens 
estigui veient. Però també deixant clar que hem de justificar l’absència del regidor Marc 
Vives, del grup municipal de la CUP, i que a hores d’ara s’està incorporant el regidor Pep 
Puiggari i en breu esperem que es pugui incorporar el regidor de Junts per Molins, en Jordi 
Pradell.
Començaríem amb l’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 08/2021 de data 
27 de maig del 2021. Hi ha alguna observació? Alguna esmena possible?
Doncs si no hi ha cap qüestió ni cap consideració, donaríem per aprovada l’acta del Ple del 
mes de maig.
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S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Expedient núm. 12/2021/DCADC).

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
JUNY

Decret Data Concepte
793 01/06/2021 Contractació laboral
794 01/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
795 01/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
796 01/06/2021 Situacions del personal
797 01/06/2021 Modificacions de pressupost
798 01/06/2021 Situacions del personal
799 01/06/2021 Contractació laboral

800 01/06/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
801 01/06/2021 Nomenaments
802 01/06/2021 Ajuts socials
803 01/06/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
804 01/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
805 01/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
806 01/06/2021 Dessigna de lletrat i procurador
807 01/06/2021 Gestió de cementiri
808 01/06/2021 Preinscripció i matricula
809 01/06/2021 Gestió de cementiri
810 01/06/2021 Sancionador
811 01/06/2021 Sancionador
812 01/06/2021 Sancionador
813 01/06/2021 Sancionador
814 01/06/2021 Sancionador
815 01/06/2021 Sancionador
816 01/06/2021 Sancionador
817 01/06/2021 Sancionador
818 01/06/2021 Sancionador
819 02/06/2021 Regularització fiscal
820 02/06/2021 Contractació laboral
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821 02/06/2021 Situacions del personal
822 02/06/2021 Contractació laboral
823 02/06/2021 Nomenaments
824 02/06/2021 Nomenaments
825 02/06/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables

826 02/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
827 02/06/2021 Sancionador
828 02/06/2021 Sancionador
829 03/06/2021 Aprovació Despeses
830 03/06/2021 Aprovació Despeses
831 04/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
832 04/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
833 04/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
834 04/06/2021 Danys a béns municipals
835 04/06/2021 Danys a béns municipals
836 04/06/2021 Règim disciplinari
837 04/06/2021 Contractació laboral
838 04/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
839 04/06/2021 Comunicació prèvia d'activitats
840 04/06/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració

841 04/06/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
842 04/06/2021 Gestió de cementiri
843 07/06/2021 Recurs de reposició
844 07/06/2021 Sancionador
845 07/06/2021 Sancionador
846 08/06/2021 Sancionador
847 08/06/2021 Sancionador
848 08/06/2021 Sancionador
849 09/06/2021 Gestió de cementiri
850 09/06/2021 Gestió de cementiri
851 09/06/2021 Gestió de cementiri
852 09/06/2021 Gestió de cementiri
853 09/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
854 09/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
855 09/06/2021 Reserva d'espai a la via pública
856 09/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
857 09/06/2021 Ajuts socials
858 09/06/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
859 09/06/2021 Seguiment gestió econòmica
860 09/06/2021 Gestió de cementiri
861 09/06/2021 Gestió de cementiri
862 09/06/2021 Gestió de cementiri
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863 09/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
864 09/06/2021 Contractació laboral
865 09/06/2021 Nomenaments
866 09/06/2021 Contractació laboral
867 09/06/2021 Situacions del personal
868 09/06/2021 Contractació laboral
869 09/06/2021 Contractació laboral
870 09/06/2021 Designació o canvi nom via pública o espai públic
871 09/06/2021 Danys a béns municipals
872 09/06/2021 Processos de selecció
873 09/06/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
874 09/06/2021 Aprovació document cobratoris
875 09/06/2021 Aprovació document cobratoris
876 09/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
877 09/06/2021 Aprovació document cobratoris
878 10/06/2021 Aprovació document cobratoris

879 10/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

880 10/06/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda

881 10/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

882 10/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

883 10/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
884 10/06/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals

885 10/06/2021
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 

instal·lacions
886 10/06/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
887 10/06/2021 Contractació laboral
888 10/06/2021 Situacions del personal
889 10/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
890 11/06/2021 Contractació laboral
891 11/06/2021 Contractació laboral
892 11/06/2021 Contractació laboral
893 11/06/2021 Situacions del personal
894 11/06/2021 Danys a béns municipals
895 11/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
896 11/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
897 11/06/2021 Modificacions de pressupost
898 11/06/2021 Modificacions de pressupost
899 11/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
900 11/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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901 11/06/2021 Regularització fiscal
902 11/06/2021 Aprovació document cobratoris
903 11/06/2021 Modificacions de pressupost
904 11/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
905 14/06/2021 Sancionador
906 14/06/2021 Aprovació Despeses
907 14/06/2021 Aprovació Despeses
908 15/06/2021 Llicència d'obra menor

909 15/06/2021
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 

instal·lacions
910 15/06/2021 Contractació laboral
911 15/06/2021 Contractació laboral
912 15/06/2021 Modificacions de pressupost

913 15/06/2021
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 

instal·lacions
914 15/06/2021 Llicència d'obra menor
915 15/06/2021 Contractació laboral
916 15/06/2021 Modificacions de pressupost

917 15/06/2021
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 

vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
918 16/06/2021 Processos de selecció
919 16/06/2021 Situacions del personal
920 16/06/2021 Situacions del personal
921 16/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
922 16/06/2021 Situacions del personal
923 16/06/2021 Contractació laboral
924 16/06/2021 Nomenaments
925 16/06/2021 Nomenaments
926 16/06/2021 Contractació laboral
927 18/06/2021 Nomenaments
928 18/06/2021 Contractació laboral
929 18/06/2021 Llicència d'obra menor
930 18/06/2021 Comunicació prèvia d'activitats
931 18/06/2021 Llicència d'obra menor
932 18/06/2021 Gestió de cementiri
933 18/06/2021 Gestió de cementiri
934 18/06/2021 Gestió de cementiri
935 18/06/2021 Gestió de cementiri
936 18/06/2021 Sancionador
937 18/06/2021 Sancionador
938 19/06/2021 Recurs de reposició
939 19/06/2021 Sancionador
940 21/06/2021 Gestió de cementiri
941 21/06/2021 Bases de concursos
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942 21/06/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
943 21/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
944 21/06/2021 Situacions del personal
945 21/06/2021 Situacions del personal
946 21/06/2021 Processos de selecció
947 21/06/2021 Recurs de reposició
948 21/06/2021 Aprovació Despeses
949 21/06/2021 Aprovació Despeses
950 23/06/2021 Convenis interadminisratius
951 23/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
952 23/06/2021 Subvencions i convenis amb entitats
953 23/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
954 23/06/2021 Contractació laboral
955 23/06/2021 Contractació laboral
956 23/06/2021 Contractació laboral
957 23/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
958 23/06/2021 Contractació laboral
959 23/06/2021 Cessió d'ús de béns
960 23/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
961 23/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
962 23/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
963 23/06/2021 Contractació laboral
964 23/06/2021 Contractació laboral
965 23/06/2021 Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
966 23/06/2021 Regularització fiscal
967 23/06/2021 Aprovació document cobratoris
968 23/06/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
969 23/06/2021 Danys a béns municipals
970 25/06/2021 Sancionador
971 25/06/2021 Sancionador
972 25/06/2021 Recurs de reposició
973 28/06/2021 Ajuts socials
974 28/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
975 28/06/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
976 28/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
977 28/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
978 28/06/2021 Nomenaments
979 28/06/2021 Sol·licitud actuacions/serveis a Generalitat i altres administracions
980 28/06/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
981 28/06/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
982 28/06/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
983 28/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
984 28/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
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985 28/06/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
986 28/06/2021 Contractació oberts de serveis
987 29/06/2021 Llicències, permisos i excedències

988 29/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

989 29/06/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
990 29/06/2021 Llicència d'obra menor
991 29/06/2021 Llicència d'obra menor
992 29/06/2021 Convenis interadminisratius
993 29/06/2021 Subvencions per a l'Ajuntament

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem així al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal, amb el punt 2: “Donar 
compte dels Decrets d’Alcaldia, l’expedient núm. 12/2021/DCADC)”. Alguna observació, 
demanda d’informació o aclariment? Doncs ens donaríem per assabentats.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les 
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del segon 
trimestre de 2021. (Expedient núm. 7/2021/SEECO).

DONAR COMPTE

“D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i  el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist l’informe signat pel Tresorer i l’Interventor accidental el dia 8 de juliol de 2021.

Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió 
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de 
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos, que s’adjunten 
i s’enumeren a continuació:

a) En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les 
obligacions

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
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0. Pagaments realitzats en el Segon Trimestre de l’exercici 2021
1. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Segon 

Trimestre de l’exercici 2021

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 8 de juliol de 2021.

Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):

2. Pagaments realitzats en el Segon Trimestre de l’exercici 2021

La Societat no té cap factura o document justificatiu pendent de pagament a final 
del Segon Trimestre de l’exercici 2021

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.

b) En relació al període mig de pagament

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Ràtio de les operacions pagades en el Segon Trimestre l’exercici 2021: 6,91 dies
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Segon Trimestre de 

l’exercici 2021: 24,70 dies
· Període mig de pagament del Segon Trimestre de l’exercici 2021: 10,91 dies

Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):

· Ràtio de les operacions pagades en el Segon Trimestre de l’exercici 2021: 14,32 
dies

· La Societat no té cap factura o document justificatiu pendent de pagament a final 
del Segon Trimestre de l’exercici 2021

· Període mig de pagament del Segon Trimestre de l’exercici 2021: 14,32 dies

Finalment, 

· Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del 
Segon trimestre de l’exercici 2021: 10,93 dies

S’adjunta comprovants de la signatura electrònica, de data 8 de juliol de 2021 de l’informe 
de morositat i del període mig de pagament del Segon Trimestre de 2021, en compliment 
de l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat amb el que 
s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.”
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem al punt 3: “Donar  compte  del  compliment  de  terminis  previstos  
en  el  pagament  de  les obligacions  i  del  període  mig  de  pagament  corresponent  a  
les  dades  del  segon trimestre de 2021 (expedient núm. 7/2021/SEECO)”. I com és 
costum faria l’explicació d’aquest punt el regidor de Finances, Sr. Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna consideració al respecte? Doncs ens donaríem també per 
assabentats.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de 
l’exercici 2020. (Expedient núm. 2/2021/CECOM).

DICTAMEN

La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 19 de maig de 2021, va informar 
inicialment de forma favorable el Compte General de l’exercici 2020.

Mitjançant  edicte publicat en el Butlletí oficial de la Província del dia 31 de maig de 2021, 
el Compte General de l’exercici 2020 ha estat exposat al públic per un termini de quinze 
dies, durant els quals i vuit dies més, no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació 
segons informe de la cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de data 9 de juliol de 2021.

Per tot el que ha estat exposat, i d’acord a l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es 
presenta davant de la Comissió Especial de Comptes  la present proposta a fi i efectes 
emeti informe previ perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

Primer.- Informar favorable i definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Molins 
de Rei corresponent a l’exercici 2020.

Segon.- Sotmetre al Ple de la corporació el Compte General de l’exercici 2020 per a la 
seva aprovació.

 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
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Sr. Alcalde:
Passem als Assumptes Dictaminats per les Comissions Informatives. En primer lloc, amb 
la Comissió Especial de Comptes, el punt 4 de l’ordre del dia, que és l’“Informe definitiu 
dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de l’exercici 2020”, que és l’Expedient 
núm. 2/2021/CECOM). I faria també l’explicació d’aquest punt el Sr. Jordi Enseñat. 
Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda de nou.
Presenta el punt 4.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Obrim el debat d’aquest punt, que en aquest cas sí que recordo 
que s’ha de votar. Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, nosaltres, en línia amb el que hem fet el darrer any, ens abstindrem en aquest 
punt, però sí que voldríem transmetre la nostra felicitació a tot l’equip econòmic de 
l’Ajuntament, perquè és una feina important. Cada any van incorporant millores en el 
retiment d’aquest compte general, que jo sempre defenso que ha de ser el més transparent 
possible i el més clarificador a l’hora que algú el pugui consultar. I, res més. És simplement 
donar-los les gràcies per la feina que fan i que en aquest sentit, la fan prou bé.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Ana. No hi ha cap paraula més demanada. No sé si volgués tancar el torn 
d’intervencions, Sr. Jordi Enseñat.
Sr. Enseñat:
Sí, simplement agrair les paraules de l’Ana i ratificar el que diu, que realment hi ha una 
feinada al darrere, que cada vegada hem de fer més coses i que tot l’equip està portant 
una feina excel·lent.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Entenc que hem de passar a votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 4
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), I C’s (1) i 4 abstencions de la CUP (2),  Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1).

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

5.- Aprovació de la proposta de designació del nom d'una plaça del barri d'el Canal 
de Molins de Rei. (Expedient núm. 2/2021/DNVIA).

DICTAMEN

Atesa la instància presentada per l’AV del Barri d’El Canal en data 26/03/2021 amb registre 
d’entrada 2021006214 (annex I) on sol·liciten iniciar els tràmits necessaris per donar el 
nom de Vicenç Fernández Jiménez a una de les places del barri d’El Canal, (plànol Annex 
II)

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei disposa del Reglament per a la concessió d’honors 
i distincions de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Atès el Decret d’Alcaldia número 870, de data 9 de juny de 2021, que designa com a 
instructora de l’expedient, la Sra. Jessica Revestido Romero, regidora de moviments 
veïnals de l’Ajuntament de Molins de Rei, designa secretari de l’expedient el Sr. Joan 
Montserrat Olivella, funcionari de l’Ajuntament de Molins de Rei, en qualitat de 
responsable de Serveis Generals de la Corporació; i ordena que un cop realitzades les 
actuacions oportunes, que l’instructora de l’expedient formuli una proposta de resolució a 
l’Alcaldia per, si s’escau sotmetre-la a consideració del Ple de la Corporació.

Atès la proposta de resolució formulada per l’instructora de l’expedient, la Sra. Jessica 
Revestido Romero, regidora de moviments veïnals de l’Ajuntament de Molins de Rei qui 
proposa a l’alcalde de la Corporació de Molins de Rei la designació del nom d’una plaça al 
barri del Canal de Molins de Rei.
 
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 emeti 
informe previ perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

Primer.- Aprovar la designació del nom d’una plaça al barri del Canal de Molins de Rei:

· Plaça de Vicenç Fernández Jiménez

Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a:
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· Als serveis tècnics municipals, per a procedir a la senyalització i numeració d’aquest 
espai.

· A l’Institut Nacional d’Estadística de Barcelona, de cara al cens electoral.
· Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu 

coneixement.

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:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant, en 
representació d’Esquerra Republicana.

Sra. Espona:
Bona tarda, Alcalde. Bona tarda a tothom, regidors, regidores, tothom qui ens escolta i ens 
segueix. Des del nostre grup d’Esquerra Republicana volem ressaltar la importància de la 
participació de les entitats en la vida social i cultural d’una població, que es veu 
perfectament reflectida en la figura d’en Vicenç Fernández, implicat sobretot i durant molts 
anys en la millora del barri d’El Canal i en tot allò que podia ajudar el veïnat. Però el seu 
interès anava molt més enllà del barri i s’oferia per tot el que tingués a veure amb Molins 
de Rei. La seva mort deia un buit inesperat i molt difícil d’omplir, però el nom de la plaça 
preservarà el record de tota la feina feta. Moltes gràcies per tot, Vicenç.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marta. Seria el torn de la Sra. Estefania Castillo, en nom de la, en 
representació de la CUP. Endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. Primer de tot, saludar tots els companys i companyes regidors, totes les persones 
que ens esteu escoltant des dels diferents mitjans i dir-vos que aquestes paraules que 
llegiré, hi posaré la veu però sí que és veritat que l’escrit és del nostre company i regidor 
del barri d’El Canal Asier, a qui nosaltres li vam demanar personalment que si podia 
escriure alguna cosa per al Vicent, i ell encantat ho va fer. Llavors, passaré a llegir el que 
ens ha escrit per al Vicenç.
Sempre és difícil escriure un comiat. De vegades no t’arriben les paraules. A mi no em van 
arribar el 2019, però la primera paraula que em ve al cap quan et recordo és “gràcies”. 
Vaig tenir l’honor de ser el cupaire que més va tractar amb tu entre el 2017 i el 2019, com a 
regidor de barri. Estic molt agraït i em va fer molta il·lusió quan els actuals regidors em van 
demanar escriure alguna cosa per recordar-te, Vicent. Va ser un plaer reunir-me amb tu i 
amb la resta de companys de l’Associació de Veïns d’El Canal. Tots sabem en aquest 
Ajuntament que, com a regidors, no totes les reunions són agradables, però els divendres 
de vesprada eren especials, no només per rebre crítiques i queixes, que això és habitual i 
necessari, sinó per poder aprendre de tots vosaltres. De tu, de la Rosa, del Gustavo, el 
Pedro, la Montse i tants altres companys que em deixo. Jo era un nouvingut a El Canal. 
Abans vaig viure a Les Conserves, però em vau acollir molt bé i també em vau advertir que 
no volíeu mentides ni falses promeses. Crec que ho vam fer tan bé com vam poder. El 
primer que em ve al cap són les ganes que tenies de millorar les coses per al barri. De fer 
activitat al carrer, de ser escoltat, sense demanar res per a tu ni fer ús de l’Associació com 
a plataforma per saltar a la política. Malauradament això avui és molt estrany i 
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[Inintel·ligible, 17:25]. Recordo anar al local de l’Associació per parlar d’alguna cosa breu i 
acabar allà al cap d’un parell d’hores ensenyant-me fotografies en blanc i negre, quan el 
barri no tenia ni els carrers asfaltats, tot ple de fang, el canal fent pudor i les rates corrent 
per allà. Explicant-me alguna anècdota de l’Àlex quan treballaves al Col·legi Sant Miquel o 
simplement escoltant uns poemes que havies escrit sobre el teu poble, Marbella, quan 
Marbella era encara un poble de pescadors. Andalús de naixement i català d’adopció, 
deies. A mi també m’agradava escoltar-te. El millor homenatge que se’t pot fer avui és 
recuperar els carrers quan acabi la pandèmia. Demanar un barri digne i viu, lluny de ser 
una ciutat dormitori més de Barcelona. Tenir cura de la gent gran, fer paelles, havaneres i 
ball per Sant Joan. Aficionat dels bolets com eres, sempre recordaré la nostra última 
conversa quan vaig marxar de Molins. Em vas dir que havies arribat a anar fins a Sòria a 
collir bolets i et vaig convidar al poble on visc, una zona boletaire per excel·lència a 
Navarra. Llàstima no haver pogut fer aquesta última eixida boletaire. Jo t’esperaré al bosc 
d’Iratxeta, cada tardor, amb un cistell ple de rovellons, camagrocs, ceps, galampernes i 
perrechicos. Una abraçada molt forta per a tota la família d’El Canal i per a la corporació 
municipal des d’Euskal Herria. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, jo, des de Molins Camina-Podem, que tenim molta relació també amb el barri 
d’El Canal, perquè tenim un gran nombre de companys i companyes que viuen en aquest 
barri. Per tant, hem tingut molt contacte també amb el Vicenç. I, bé, què podem dir d’ell? 
Una persona entranyable que sempre ha tingut cinc minuts per reunir-se amb tothom, que 
sempre ens ha escoltat, que sempre que ens ha volgut dir alguna cosa ens ha trucat i ens 
l’ha dit, i gent com ell en la lluita veïnal doncs es troben a faltar ràpidament, perquè era una 
persona molt activa, i era una persona que es desvivia pel seu barri i per millorar la vida de 
la seva gent. Per tant, de la gent del barri i de tot Molins, que ja ho ha dit alguna 
companya. Per tant, un nom d’una plaça molt merescut, una falta que va arribar molt 
d’hora. En Vicenç hauria d’haver-se quedat molt temps amb nosaltres fent aquesta feina 
tan i tan bona, i que des del dia u ja l’hem trobat a faltar i que segur que amb aquesta plaça 
potser no li fem tot l’homenatge que es mereix, però sí que jo crec que és quelcom bonic, 
tenir aquest record i que el teu municipi et reconegui d’aquesta manera. Gràcies, Vicenç.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Ana. És el torn del Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Hola a tots i totes les persones que segueixen el Ple per la ràdio i per YouTube o per on 
sigui. Bé, des de Molins en Comú i com a persona vinculada d’alguna manera a grups, 
diguem, polítics i, sobretot amb el tema de totes les associacions del barri, doncs també 
votarem a favor evidentment de la proposta de designació del nom de la plaça. Res, 
nosaltres només podem dir bones paraules del Vicenç. Jo personalment el vaig tractar 
primer com a tècnic municipal, que sempre ens perseguia i sempre ens requeria coses per 
al barri (enllumenat, clavegueram...). Tot sempre estava a les oficines de CID demanant 
sobretot millores per al seu barri, per a un barri que estimava, per a la gent que estimava i, 
per tant, ben merescut tenir aquest reconeixement a una feina feta i a una estima a un barri 
que el va acollir. I res més, només volíem dir això. Que ens alegrem molt que es faci 
aquesta proposta i que s’aprovi en aquest Ple. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. És el torn del Sr. Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Sí, gràcies. Donar la benvinguda a tots els regidors i regidores, també a les persones que 
ens segueixen a través del canal de YouTube i també de Ràdio Molins de Rei, com no pot 
ser d’una altra manera.
Bé, malauradament el mes de març ens va deixar el Vicenç, fa ja molt de temps, i aquell 
mes de març va ser un mes de març trist, és evident, la pandèmia ens va afectar a tots i va 
ser una notícia més que encara ens colpia a tots i a totes en aquells moments molt 
complicats i molt difícils per a tothom. El Vicenç és d’aquelles persones que sempre 
trobarem a faltar. Podem dir possiblement els que estem avui aquí a aquesta Sala de 
Plens, encara que sigui virtual, que vam tenir l’honor de conèixer-lo, que vam aprendre 
d’ell, que vam aprendre a ser millors persones i a lluitar més per defensar tots els veïns i a 
les veïnes, que en definitiva, quan un decideix ser regidor és el que ha de fer: defensar tots 
els veïnes i les veïnes, i aquesta lluita incansable és la que ha portat ell al llarg de la seva 
història. Era encoratjador veure’l quan parlava de com havia lluitat i com lluitava i 
continuava fent-ho perquè el seu barri fos un barri digne, fos un barri inclusiu, fos un barri 
que respectés tothom, i fos un barri en definitiva del qual se sentís orgullós. Però ell ho va 
fer i ho va portar de la millor manera tota la seva vida i va jo crec que ajudar també tots els 
molinencs a conèixer el barri d’El Canal. Malauradament, doncs, són d’aquelles persones 
que marxen, que ja no podem gaudir de la seva presència, però que el seu record històric 
ha de continuar sent present entre nosaltres, i aquesta dedicació, aquesta plaça que li 
dedicarem, crec que és el millor honor que li podem rendir com a poble per tota la seva 
activitat social i cultural que ha fet al llarg de tots aquests anys de vida. Per tant, una 
abraçada molt forta també a tota la família en record del Vicenç.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, si volgués tancar el torn d’intervencions, Sra. Jessica Revestido, 
ponent d’aquest punt.

Sra. Revestido:
Bé, jo ho deixaria, no tindria gaire més a afegir, només agrair les paraules de totes els 
companys i companyes del consistori, també de l’exregidor de barri, perquè, com a veïna 
del barri també hem trobat o seguim trobant a faltar el Vicenç i bé agraïda de poder tenir 
aquest record que, com bé deia, és una forma que el municipi li torni al Vicenç el que ell va 
fer per a tots nosaltres. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, passaríem ara a la votació de la designació del nom d’una plaça al barri del Canal 
com a plaça Vicenç Fernández Jiménez.
I a mi ara, si em permeten, i abans de donar veu a la persona en representació de 
l’Associació de Veïns, el Sr. Gustavo Vigo, que s’ha incorporat i ara li donarem la paraula, 
sí que m’agradaria afegir i primer de tot agrair a tots els regidors i regidores les seves 
paraules també en tant que institució, en tant que elogi i que és el millor tribut que podria 
rebre una persona com el Vicenç Fernández, diríem que, i el tret comú que definiria i el que 
ha dit cadascú des de la seva sensibilitat és que si alguna manera defineix la persona del 
Vicenç Fernández és altruisme, és lluita, és voluntarisme, és treball per al seu veí, és 
entrega per als altres. I és evident que el món veïnal de Molins de Rei té molts noms, però 
un d’ells és el del Vicenç Fernández. I és evident que aquesta pandèmia ens ha tret moltes 
coses, malauradament també ens ha pres una persona com el Vicenç Fernández de 
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forma, totes les morts són injustes, però diríem que aquesta és molt injusta des de la 
perspectiva que segur que ell (i ho explicava) tenia encara moltes lluites per fer, moltes 
reivindicacions per aconseguir, molt de treball i entrega a la resta de veïns i molinencs i 
molinenques, i el mínim que podem fer avui és tenir aquest record per a ell, haver 
acompanyat els representants de l’Associació de Veïns i la resta de veïns de les 
associacions del barri a l’homenatge que l’Associació li va fer el mes de setembre de l’any 
passat, i evidentment, a partir del nomenament que hem aprovat tots avui de forma 
unànime, començar a preparar el que serà un segon homenatge quan puguem disposar 
d’aquesta placa en aquest espai del barri d’El Canal. Per tant, ja des d’aquesta invitació 
que treballem tots conjuntament doncs evidentment aquest acte també, Sr. Gustavo, que 
ho farem evidentment amb l’Associació de Veïns esperar que ben aviat ens puguem trobar, 
que ho puguem fer ja sense restriccions, que serà el millor senyal, i que per tant puguem 
un (no dic un últim), un següent tribut de record a la memòria del Sr. Vicenç Fernández.
Per tant, ara sí que, Sr. Gustavo, li volgués adreçar-nos algunes paraules, és el seu torn. 
Endavant.

Sr. Gustavo:
[Inintel·ligible: 27:39] S’escolta bé?

Sr. Alcalde:
Una mica fluixet, Gustavo, endavant.

Sr. Gustavo:
Bona tarda a tothom. A veure... Agrair a tots les paraules que han tingut, que han recordat 
tan sanament el Vicenç i aquest és un trosset molt curtet:
En representació de l’Associació de Veïns del barri d’El Canal, agraïm els presents i els 
signants d’aquesta petició. El reconeixement merescut al Vicenç Fernández Jiménez, veí 
de la nostra vila des de l’any 1963, i des del naixement de la nostra associació, el 1975, 
involucrat en la problemàtica quotidiana i vida en general del nostre poble. Durant els 
darrers vint anys, ha sigut l’ànima de la nostra entitat. Hem compartit tots plegats projectes, 
il·lusions i alguns desenganys. I per acabar no us vull dir les baralles que entre tots teníem 
per fer-lo callar. Gràcies a tothom.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gustavo.

Sr. Gustavo:
A vostès.

Sr. Alcalde:
Doncs continuem amb el Ple i emplaçant-nos, Sr. Gustavo, per veure’ns ben aviat per anar 
preparant aquests actes.

Sr. Gustavo:
Molt bé, merci.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

6.- Modificació del pressupost de l’exercici 2021. Suplement de crèdit 3/2021 i crèdit 
extraordinari 3/2021. (Expedient núm. 53/2021/MOPRE).

DICTAMEN

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021. Al no 
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici 2021 es considera aprovat definitivament mitjançant la 
publicació del mateix al BOP del dia 14 d’abril de 2021.

Tanmateix, i mitjançant DA núm. 204 de data 12/02/2021 es va aprovar la liquidació de 
l’exercici 2020, la qual, entre d’altres magnituds, estableix que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals disponible és de 3.617.238,84 €.

Vistes les instruccions de l’Alcaldia per tal d’incoar un expedient de modificació del 
Pressupost General de l’exercici 2021 per donar resposta a diferents necessitats de 
consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

Vistos els informes tècnics obrants en el expedient.

Vistos els informes emesos pel Cap de Negociat de Control de Gestió i l’Interventor 
accidental.

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 
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aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.

Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a  com a òrgan competent, la següent  
PROPOSTA:

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2021 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 3/2021 126.838,95 € 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2021 810.580,86 € 

 
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:
I passem ara al punt 6, que és la “Modificació del pressupost de l’exercici 2021, amb el 
suplement de crèdit 3/2021 i el crèdit extraordinari 3/2021”. I faria l’explicació d’aquest punt 
també de nou evidentment el Regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde.
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Sr. Enseñat, està tenint problemes de connexió avui. Entenc que no soc l’únic que els té. 
L’hem perdut ja. Per les cares d’assentiment dels companys, veig que no. Sr. Enseñat?
Bé, doncs, esperem que es recuperi. Un segon, si us plau.

Sr. Enseñat:
Sí? Em sentiu?

Sr. Alcalde:
S’ha tallat, tenies problemes d’imatge i hem perdut el fil de l’explicació.

Sr. Enseñat:
Val. Torno una miqueta enrere si voleu. Si veieu que no se’m sent bé, m’aviseu i trec un 
moment la imatge i així se’m sentirà millor, d’acord?
Continua la presentació del punt 6.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions d’aquesta tercera incorporació com a 
annex de l’any 2021. Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Espero que se’m senti bé, perquè veig que m’avisa de tant en tant que la 
connexió tampoc no la tinc bé. Per tant, espero poder arribar fins al final amb claredat.
Bé, doncs, som davant un nou moviment en les partides del pressupost amb la 
incorporació de romanents. El regidor Enseñat ha adjuntat tots els moviments en una 
exposició molt detallada, però jo ara en concret em referiré a les intervencions 
corresponents a aquest punt, que votem ara, que són aquests 937.419 euros repartits 
entre prop de 127.000 de crèdit extraordinari i de prop de 811.000 com a suplement de 
partides. En altres Plens, ja vam expressar la nostra preocupació quan es va tractar la 
segona incorporació de romanents que s’estaven gastant amb força rapidesa. La 
justificació sempre és que cal fer aquests pagaments ara i que són qüestions urgents, però 
discrepem en la qualificació de la urgència que ens van explicar en algunes de les partides 
de les anteriors modificacions, perquè no en veiem encara el resultat. Ara tenim un 
increment important en ajuts d’assistència social i d’habitatge social que entenem que són 
producte de les conseqüències de la COVID. Per tant, res a dir en aquest aspecte. També 
hi apareixen aquestes aportacions al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic. És obvi que 
cal fer intervencions que disminueixin els efectes de les nostres actuacions en l’entorn i 
que també cal posar-se al dia del que no es va fer l’any passat. Estem d’acord també en 
incrementar els ajuts a la part de la població que més els necessita en aquest moment i 
obrir aquelles partides que encara estaven sense consignació, però ens preocupa la 
partida d’avançament per a la piscina, sobretot sense tenir la certesa que no en calgui cap 
més abans d’acabar l’any. En un altre Ple, ja vam expressar la nostra disconformitat amb el 
sistema de finançament que seguim amb la piscina. Fa pocs dies ens van presentar 
l’auditoria dels comptes corresponents a l’any 2020, feta al Club Natació, i malgrat que tot 
sigui correcte, creiem que s’hauria de revisar el paper de l’Ajuntament si no es poden 
compartir les decisions d’intervenció econòmica i no queda clarament diferenciat el que 
correspon al club privat i a la piscina municipal. Per tot plegat, el nostre sentit de vot serà el 
d’abstenció, si bé volem posar un èmfasi especial per recordar que amb aquesta nova 
modificació els romanents es quedaran en poc més  de 700.000 euros, però amb la que es 
proposa en el proper punt la quantitat ja es rebaixarà a poc més de 570.000 i això ens 
continua preocupant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Marta Espona. No hi ha cap paraula més demanada al xat. Entenc 
que sí, ara sí, Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Bé, bona tarda. Gràcies, Sr. Jordi Enseñat, per totes les explicacions. Jo crec que és una 
exposició en la línia dels altres pressupostos, basat en els cinc eixos que explica ell. 
Nosaltres així com a Molins en Comú en termes generals aquestes modificacions de 
pressupost, crèdits extraordinaris o suplements de crèdits no ens semblen malament. De 
fet, es van apropar una mica al que plantejàvem. Tanmateix, encara trobem a faltar 
algunes propostes que us plantejàvem al debat de pressupostos inicials, que tot i que 
almenys en aquell Ple ens vau dir que hi estàveu d’acord en el fons, però potser no en el 
finançament, doncs encara no es tradueixen del tot en aquestes modificacions. I bé van 
passant els mesos i no sé quan entraran. Però, bé, per altra banda, i com debatíem l’any 
anterior, l’any passat, amb el tema de la piscina, doncs encara per poder votar o per poder 
decidir si l’import és el que correspon, ens manca una valoració del Servei Municipal. I ho 
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expressàvem en la reunió que vam tenir el dilluns, que una cosa és tenir una auditoria 
comptable de la piscina, que digui que això és el que s’ha gastat i, per tant, això és el que 
s’ha de pagar, i l’altra és determinar si la piscina està amb els imports o està demanant els 
imports adients que correspondrien a l’equilibri econòmic financer en base a la concessió 
que té el Club Natació Molins de Rei en concepte de gestió d’un equipament municipal. Dit 
tot això, a veure, nosaltres també en termes del PLACC, que és veritat que s’estan 
incorporant partides, ja ho dèiem que estaven computades inicialment, el que ens 
preocupa realment és el compliment d’aquestes accions, perquè una cosa és posar diners 
a les partides i l’altra és executar-ho. Em sembla que l’any, si no recordo malament de la 
liquidació del pressupost del 2020, només es va executar un 35 % de les inversions 
previstes. Potser vaig errat, potser m’equivoco, ja m’ho rectificaràs, eh, Jordi? En tot cas, 
perquè he vist documents i els he vist una mica per sobre, però ens preocupa realment 
l’aplicació. És veritat que el tècnic que signa l’informe d’algunes de les accions previstes al 
PLACC les comptabilitza amb dues anualitats; és a dir, que aquest any el que fem és 
començar algunes actuacions, que acabaran l’any que ve i, per tant, doncs, bé, anem tard, 
ja ho vam explicar l’any passat, jo crec que ja ho sabem que anem tard amb el PLACC, 
però en tot cas ens alegrem que almenys se segueixin dotant i que realment s’iniciïn els 
expedients. A veure, dit tot això, i per aquests motius, i entenent que aquesta modificació, 
sí que incorpora moltes ajudes socials i algunes accions previstes, per minimitzar el nostre 
impacte ambiental, i havent explicat que encara que no estem d’acord amb el tema, o no 
és que no hi estiguem d’acord, sinó que no tenim prou informació per votar a favor de tot el 
tema de la piscina, doncs ens abstindrem. El que sí que farem és que tornarem a demanar, 
i ho hem fet en cada debat de pressupostos, és la convocatòria d’una taula de cohesió 
social i territorial per elaborar almenys el pressupost de l’any 2022, o crear una taula per 
fer un pacte vila per a la recuperació econòmica i social de Molins de Rei bàsicament per 
tenir la foto de tot plegat i poder decidir en conjunt les necessitats de dotació 
pressupostària i d’execució de polítiques municipals en base a la foto genètica de tot 
plegat. Si no, ens sembla que el que estem fent és anar dotant partides a mesura que creix 
la demanda i no es fa un estudi real del que està succeint, del que necessita el nostre 
municipi. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí, em sembla, si no m’equivoco, que la següent persona seria la Sra. 
Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Sí, gràcies, Alcalde. Bé, jo crec que estem davant, ja ho han dit els companys tant 
d’Esquerra com de Molins en Comú, d’una modificació de pressupost que incorpora, al 
nostre parer, coses molt positives. Algunes creiem que arriben tard, com tota inversió que 
es fa en matèria d’habitatge, en personal de suport. Tant de bo que hagués arribat aquesta 
consignació pressupostària abans a l’exercici i s’hagués pogut començar a treballar més 
intensament des de molt abans. Molts complements importants pressupostaris a les 
partides relacionades amb l’emergència social i els serveis socials, que també valorem 
molt positivament, i després en línia amb el que ja han dit també els companys ens trobem 
la partida de la piscina. Sempre ho diem: les modificacions de crèdit que planteja el Govern 
tenen de tot, i algunes coses ens agraden menys i altres ens agraden més i al final 
intentem sempre agafar un sentit de vot que agafi una mica el conjunt de tot plegat. 
Nosaltres també ens abstindrem en aquesta modificació, però no voldria deixar d’explicar 
el motiu. Amb el tema de la piscina jo crec que, en línia amb el que ja vam expressar a la 
reunió el passat dilluns, i sense buscar culpables i sabent i sent conscients que hem de 
rescabalar econòmicament la piscina en moments com aquests, quan la situació és la que 
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és, sí que estem a l’espera d’aquest informe, que s’havia demanat, que encara no ha pogut 
arribar, que tenim moltes ganes de veure’l, perquè ajudarà segurament molt a entendre la 
situació d’aquest contracte i, per tant, i som conscients, i crec que ja ho vam parlar també 
el dilluns, que probablement caldrà una altra modificació relacionada amb la piscina perquè 
segurament les despeses encara seran més grans de les que ara mateix es contemplen, 
perquè no estem parlant més enllà d’una bestreta per al mes d’octubre i, per tant, 
segurament hi caldrà veure les xifres d’estiu, caldrà fer algun complement més de partida. I 
segurament ja tindrem aquest informe, perquè segons ens van informar des del Govern, 
doncs ja segurament a principis de setembre com a molt tard ja el tindríem. Doncs 
esperarem en aquest moment a veure què passa, però, bé, dit això, també valorem 
positivament les coses que es fan en línia amb el PLACC, i especialment (i torno a reiterar) 
les partides d’habitatge, que ens semblen una molt bona notícia i que malgrat que arribin 
tard, benvingudes siguin, perquè jo crec que és la línia que ha d’agafar el Govern en 
matèria d’habitatge. És anar incrementant aquestes partides i anar sobretot posant mitjans 
per poder fer més coses, perquè fins ara semblava difícil poder fer més enllà només posant 
diners en allò o en allò altre si no posàvem personal, doncs igual segurament aquests 
diners es perdrien, però complimentant la plantilla que estarà encarregant-se de tot allò 
relacionat amb l’habitatge jo crec que és un punt molt guanyador que té avui el Govern i jo 
crec que, en aquest sentit, ho hem de valorar molt positivament. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Ara és el torn de la Sra. Laia Cassauba. Endavant.

Sra. Cassauba:
Gràcies, Alcalde. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo más o menos en la línea de lo 
que han dicho mis compañeros, yo creo que este presupuesto es muy elevado y al fin y al 
cabo los presupuestos tan elevados al final siempre asustan, se leen y se estudian 
muchísimo. En lo que iba diciendo en la línea de mis compañeros, creo que es una 
propuesta que tiene muchísimas cosas positivas, que sobre todo no son solo de presente, 
sino que son muy positivas para el futuro que tendrá Molins de Rei, que vienen para 
quedarse. El tema de las viviendas es algo superpositivo que al final son puntos que hacen 
que, como oposición, no se pueda votar en contra de estos presupuestos. Algo muy bueno 
que al final estamos muy contentos y sé que se ha puesto en marcha, que es la ayuda de 
búsqueda de trabajo para jóvenes e iniciativas que se están teniendo de ayuda a darles 
oportunidades laborales, así como todas las ayudas sociales y la reactivación económica, 
con la que estamos muy de acuerdo. Sin embargo, también hay puntos como el de la 
piscina que no nos permitirán votar a favor de este presupuesto, perdón, que me estoy 
liando, pero votaremos, nos abstendremos en este punto. Gracias.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Cassauba. Ara és el torn del Sr. Josep Raventós.
[Inintel·ligible: 56:58]

Sr. Raventós:
Carai, quin efecte més espectacular.
[Inintel·ligible: 57:09]
Bé, bona tarda, gràcies. Nosaltres votarem en contra d’aquesta modificació pressupostària, 
també de la modificació pressupostària que es presenta al Punt 7. En tot cas, farem una 
única intervenció. Trobem que és una modificació significativa, però poc ambiciosa, i en tot 
cas la nostra argumentació la basarem en dos dels eixos que ha explicat el regidor, a qui 
en tot cas i independentment del nostre sentit de vot, li agraïm l’extensió i el detall de la 
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seva intervenció, perquè sempre ajuda a situar el tema i s’agraeix que un s’estengui en 
temes importants com són aquests. Per una banda, amb el tema de la piscina, nosaltres 
hem votat o estem d’acord i creiem (i més enllà de si hi estem d’acord o no hi estem 
d’acord), hem de fer l’aportació econòmica, perquè així ho recull el contracte de concessió 
del Club Natació Molins. El Club Natació Molins fa molts anys que està perdent socis. Ja 
s’ha posat la qüestió sobre la taula en moltes ocasions. Evidentment, com que 
contractualment aquesta aportació s’ha de fer, s’ha de fer i no pretenem discutir-la, però en 
tot cas en la presentació de la documentació que se’ns va fer dilluns creiem que ara com 
ara ens estem basant en qüestions que són de l’àmbit tècnic i trobem a faltar decisions 
polítiques. Aquesta sagnia de pèrdua de socis s’ha d’aturar amb decisions polítiques i ja fa 
massa temps que dura la pèrdua de socis i creiem que aquesta situació s’ha de revertir 
amb una decisió política. 
I per altra banda, amb el tema del PLACC. Irònicament, nosaltres hem demanat 
incorporació de diners al PLACC en l’aprovació inicial dels pressupostos i un argument que 
compartíem llavors, se’ns va dir que no es podia posar l’aportació que tocava perquè no hi 
havia recursos tècnics per desenvolupar les inversions, i ens trobem a 22 de juliol amb una 
inversió no sé si igual a la del pressupost que vam aprovar a principis d’any, per 
entendre’ns, o fins i tot superior. No ens consta, perquè no se’ns ha explicat a cap comissió 
informativa que hi hagi hagut un increment de personal en les àrees responsables de 
desenvolupar aquestes inversions i, per tant, sincerament, una cosa que al gener no es 
veia factible per part del Govern, no creiem que ho sigui el juliol, amb el mateix personal. I, 
per tant, votarem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Raventós. No em consta cap paraula més demanada, per tant ara seria 
el moment de tancar el primer torn d’intervencions, si no vaig errat, amb el regidor de 
Finances. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Doncs, mirin, abans de començar amb la discussió de partides concretes, 
m’agradaria fer dues reflexions tant als regidors de la CUP, i començaré per ells, perquè 
són els que han començat el torn, com als regidors d’Esquerra Republicana. Començo pels 
regidors de la CUP i, Josep, t’ho dic amb el cor a la mà, que no entenc, no entenc que en 
aquesta modificació de pressupost voteu en contra. O sigui, no entenc el sentit del vostre 
vot. Penso que... has comentat només dues partides, que són la piscina i el PLACC, tot i 
que el PLACC portem 217.000 euros més, però és que hi ha molts altres partides, i puc 
entendre que en algunes partides no coincidim perquè això forma part del diàleg polític i 
dels diferents punts de vista, i això segur que enriqueix, però votar en contra d’aquesta 
modificació de pressupost significa que no veieu cap de les partides que estem proposant? 
És que hi ha partides que són molt potents. Hi ha partides que milloren molt Molins de Rei. 
I votar en contra; és a dir, jo penso que hem de ser molt conscients de la responsabilitat 
del vot de cada grup municipal. Votar en contra significa que, si fos per vosaltres, no 
podríem incorporar aquests diners per portar a terme totes aquestes propostes. Però és 
que estem parlant de propostes com són, per exemple, la que explicava abans, que és 
aquesta partida bàsica i essencial d’emergència social, aquests 135.000 euros que posem 
en aquesta partida d’emergència social, que va destinada a les famílies amb una situació 
més precària, més delicada, més complexa econòmicament, on la dotació d’aquesta 
partida ja s’està exhaurint i, per tant, hem de posar-ne més, i vosaltres voteu en contra 
d’això! O sigui, de veritat és que no entenc, què els direm a aquestes famílies quan hagin 
d’anar a la farmàcia, o hagin de pagar els subministraments o ens vinguin a demanar ajuts 
per pagar el lloguer? Que no dotem la partida? Que no hi ha més diners? Però és que 
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tampoc no entenc que voteu que no en les partides que incrementen aquests tres pisos 
socials nous. Passem de cinc pisos socials a vuit. Escolteu, aquests pisos socials són 
aquells que han de servir per acolliment residencial d’urgència, i aquí estem barrejant 
serveis socials i habitatge. I amb el nostre “no” el que esteu dient és que no voleu que 
incrementem aquestes partides per activar aquests tres pisos nous socials! O els 31.000 
euros de l’Oficina d’Habitatge. O sigui, no entenc, veieu que està prou dotada l’Oficina 
d’Habitatge? Penseu que no fa falta dotar-la de més treballadors? O els horts urbans, o els 
17.000 euros dels plans d’ocupació per a joves. No esteu d’acord amb els plans 
d’ocupació? No veieu que podem fer coses per reduir l’atur juvenil, que és un dels 
segments de la població de Molins de Rei que més alt té l’atur? No voleu que posem diners 
per als casals d’estiu municipals? Les famílies que volem portar els nostres fills a fer casals 
han d’anar a casals privats? No esteu d’acord amb la partida de 40.000 euros de mobilitat 
sostenible? No hem parlat més d’una vegada de fer un carril bici a Molins? No hem parlat 
més d’una vegada de posar senyalització als carrers principals de Molins per donar 
preferència als ciclistes? Clar, és que són moltes partides, en aquesta modificació de 
pressupost concretament que em costa d’entendre el vostre “no”. Jo us pregaria que 
reflexionéssiu i canviéssiu el sentit del vostre vot, que sortíssiu (ja ho hem comentat alguna 
vegada) d’aquesta zona de confort de votar que no perquè no esteu d’acord amb tot, que 
entenc que entra dins de la normalitat política no estar d’acord amb tot, però que votar que 
no a totes aquestes partides sincerament no ho acabo d’entendre.
I, per altra banda, i passant ara als regidors d’Esquerra Republicana, quant a aquestes 
reflexions que els deia d’inici, a mi personalment, regidors d’Esquerra, ja em va sorprendre 
a la segona modificació del pressupost que hi hagués poca crítica com ha estat en aquest 
cas també, com ha estat en aquesta tercera modificació del pressupost a partides 
concretes perquè la crítica és molt minsa, coses molt per sobre, amb molt poques partides 
i en canvi el que més ens preocupi és que ens estem gastant els diners del romanent. 
Perquè, mirin per una banda, la regla de despesa, la suspensió de la regla de despesa, 
permet que els ajuntaments que han tingut una molt bona gestió econòmica en els darrers 
anys, com és el de Molins de Rei, tingui superàvit, i que pels efectes de la pandèmia, 
perquè no oblidem que estem patint els efectes pandèmics amb una crisi sanitària, amb 
una crisi social, amb una crisi econòmica, puguem destinar aquests superàvits d’aquesta 
bona gestió d’anys anteriors al que més necessiten els molinencs. I en canvi vostès estan 
més preocupats de si ens gastem tants diners o tants altres o si ja en portem la meitat, o si 
ara en portem tres quarts... Escoltin, que és que el romanent està per disposar-ne, per 
atendre les necessitats dels molinencs, i a nosaltres no ens preocupa tant això de si ens 
gastem una mica més o una mica menys, el que ens preocupa és donar resposta als 
molinencs, donar resposta en el sentit que les partides i les dotacions econòmiques arribin 
i que baixin a peu de carrer, que ajudin els molinencs. La pandèmia l’estem patint ara. 
L’any que ve no sé si la patirem o no, però ara l’estem patint. I per tant el que estem fent 
com a govern és anticipar-nos i actuar davant dels efectes de la pandèmia. Hem de poder 
ajudar les famílies que no arriben a final de mes. Hem de poder ajudar les famílies a pagar 
el seu lloguer o la seva hipoteca. Hem de poder ajudar els botiguers, les petites empreses, 
els restauradors per tal que les seves activitats comercials arribin vives al final de la 
pandèmia, que no es morin. I és el que estem fent. Per tant, està clar que quant a les 
prioritats pel que fa a la gestió d’aquest moment de pandèmia, de crisi de pandèmia, estem 
molt allunyats. Vostès estan més preocupats de si ens gastem tant cosa o tant altra cosa, i 
el que a nosaltres ens preocupa és que els diners arribin als molinencs i ajudar-los a sortir 
de la pandèmia.
I, després, per altra banda, lligo també perquè hi ha hagut algun altre regidor d’algun altre 
grup municipal que ho ha comentat, el tema de l’executabilitat. Escolteu, no hi ha cap 
regidor en aquesta sala virtual que estigui més preocupat i que es preocupi més sobre 
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l’executabilitat del pressupost, perquè a més ja vam explicar-ho al pressupost d’inici. És un 
dels eixos clau que tenim en compte a l’hora de posar dotacions econòmiques a les 
partides. No volem que les dotacions econòmiques es quedin mortes en partides sense 
utilitzar. Volem posar les dotacions econòmiques a les partides perquè arribin a tots els 
molinencs a peu de carrer. I, per tant, és un tema que ens preocupa i ens ocupa, però 
sense anar més enllà tenim un exemple molt proper, que és l’execució del 2020. 2020, any 
COVID, amb 2 mesos i mig d’estat d’alarma aturats, on vam posar a teletreballar la majoria 
de treballadors municipals i el grau d’execució del pressupost està per sobre del 93 %. Per 
tant, és un tema que tenim molt present i les dotacions de les partides les dotem amb les 
partides amb la part econòmica que creiem que podem executar. I també en el PLACC, 
perquè això també ha sortit del PLACC, i això crec que ho deia el regidor Corredera, el 
PLACC, com bé deies, Gerard, en el tema d’inversions hem fet un pla bianual, un pla 
bianual de 517.000 euros aproximadament, on s’aplicarà el 2021 i el 2022 i, perquè us feu 
una idea, el 2021 portarem a terme un 40-45 % d’aquest pla i el 2022, el 50-55 %. I 
justament aquests 217.000 euros que apliquem en aquesta tercera modificació del PLACC, 
que se sumen els 322.000 d’inici, aquests 217.000 no estan posats a l’atzar, estan posats 
perquè són els diners que pensem que podem executar al PLACC. Previ a les actuacions 
del PLACC, hem fet una feina, o crec que una molt bona feina, des de la Regidoria de Medi 
Ambient d’endreçar i posar criteri a aquestes actuacions. Endreçar i posar criteri, i després 
el que hem estat mirant és quines actuacions podem fer i per quin valor, i això és el que 
recull el pla bianual. D’acord? 
Sobre el tema de la piscina. El tema de la piscina. Bé, el tema de la piscina, com heu dit 
molts o alguns de vosaltres, és una bestreta, però nosaltres el que sí que tenim clar, 
perquè m’ha semblat que algun regidor ho posava en dubte, és que nosaltres tenim clar 
que volem seguir oferint als molinencs i a les molinenques el servei de la piscina. Nosaltres 
ho tenim clar. No sé si tots els regidors d’aquest Ple ho tenen clar, nosaltres sí que el tenim 
clar, eh, aquest concepte. I mirin, regidors, com sabeu i com crec que deia l’Ana, això es 
tracta d’una bestreta, no és un reequilibri, és una bestreta. I això significa que el que fem 
és aportar 136.000 euros per pagar despeses ordinàries fins a final del mes d’octubre. 
Com sabeu, es tracta d’una concessió municipal. Estem parlant d’un servei públic, que 
com d’altres serveis públics poden ser deficitaris. Tenen tota la informació disponible amb 
total transparència. Per altra banda, que és una miqueta el que heu comentat, estem 
complint allò a què ens vam comprometre a principis d’any, i que és que ja s’està treballant 
en aquest encàrrec amb una consultora externa, per fer aquest control financer del 2020 i 
aquesta consultora, si segueix el seu cronograma, tindrà aquesta feina enllestida a finals 
de juliol o principis de setembre. I, per tant, aquí estem fent una bestreta de 136.000 euros 
a un servei públic d’una concessió municipal que ha patit reducció d’ingressos per la 
COVID. Repeteixo, ha patit reducció d’ingressos per la COVID, amb tots els controls 
financers i amb total transparència.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies pel tancament d’aquest primer torn. Hi havia dubtes; és evident que 
aquest punt té dos torns d’intervencions. Per tant, Sra. Marta Espona, per algun matís, o 
pel que sigui, té el dret d’exercir el seu segon dret al torn d’intervencions. Endavant.

Sra. Espona:
Gràcies per l’aclariment, però a vegades encara em perdo una mica de si en tenim més o 
si en tenim menys. Senzillament deia això del matís, perquè entenc perfectament que el 
regidor Enseñat defensi la seva gestió amb aquesta vehemència i, bé, entusiasme. És 
obvi. És producte seu, per tant, endavant. Només m’agradaria fer un matís: en cap moment 
no hem criticat des d’Esquerra que es facin aquestes aportacions o aquests moviments 
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cap a necessitats social productes de la pandèmia. Per tant, no fem tampoc un resum tan 
ràpid del que hem dit i si en tot cas ens hem centrat a vegades, o segons ell sempre, a 
comptar què és el que ens queda és perquè d’alguna manera també ens preocupa el futur 
i, per tant, doncs, ja hem dit en la intervenció aquesta que de vegades s’han justificat 
moviments d’incorporacions de romanents per a actuacions que eren indispensables, 
encara que siguin partides petites n’hi havia una que era per a comunicació, per fer més 
butlletins i encara no n’hem vist cap. És a dir, n’hi ha que a vegades doncs es defineixen 
com a molt urgents i que després acaben no sent-ho importants. Per tant, l’única cosa que 
hem fet és qüestionar el criteri d’aquesta urgència, donar suport a les necessitats que hi 
hagi de tota la població, tan socials com econòmiques, i som els primers que hem demanat 
incorporar ajuts per al sector comercial i de la restauració des de fa molts mesos. Per tant, 
no ens quedem al marge de totes aquestes propostes que esteu fent. Si més no ens 
preocupa el futur i ens preocupa que puguem realment arribar a tot. Res més, gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No em consta cap intervenció més, per tant ara sí que estaríem en 
disposició... No sé si vol afegir alguna cosa més, Sr. Enseñat, també és l’oportunitat de 
tancar el segon torn d’intervencions per part seva.

Sr. Enseñat:
Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Començaré tal com he acabat, que és agraint tota la bona feina 
portada per l’equip de la Regidoria de Finances.

Sr. Alcalde:
Doncs moltíssimes gràcies. Ara sí que passarem a la votació d’aquest punt.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 2 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), 2  vots en contra de la CUP (2), i 7 abstencions d’ERC (4), 
MEC (1) I C’s (1),  Molins Camina-Podem (1).
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7.- Modificació del pressupost de l’exercici 2021. Crèdit extraordinari 4/2021. 
(Expedient núm. 59/2021/MOPRE). 

DICTAMEN

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021. Al no 
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici 2021 es considera aprovat definitivament mitjançant la 
publicació del mateix al BOP del dia 14 d’abril de 2021.

Tanmateix, i mitjançant DA núm. 204 de data 12/02/2021 es va aprovar la liquidació de 
l’exercici 2020, la qual, entre d’altres magnituds, estableix que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals disponible és de 3.617.238,84 €.

Vistes les instruccions de l’Alcaldia per tal d’incoar un expedient de modificació del 
Pressupost General de l’exercici 2021 per donar resposta a diferents necessitats de 
consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

Vist l’informe tècnic obrant en el expedient.

Vistos els informes emesos pel Cap de Negociat de Control de Gestió i l’Interventor 
accidental.

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.

Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a  com a òrgan competent, la següent  
PROPOSTA::

Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 2021 següent:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2021 295.379,64 € 

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
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Sr. Alcalde:
I ara passaríem als punts 7è i 8è. Jo els proposo (no ho vam parlar concretament amb 
Portaveus), però si no tenen res en contra faria una explicació conjunta del punt 7è i del 
punt 8è. Si no tenen res en contra, perquè al final és el mateix mecanisme tècnic pel qual, 
si em permeten l’explicació...

Sr. Raventós:
Votacions separades, per això?

Sr. Alcalde:
Sí, sí, a això hi estem obligats. El Sr. Raventós feia l’aclariment sobre el tema de si la 
votació es fa per separat. És evident que són punts diferents i la votació serà per separat. 
Només és el debat i l’explicació dels punts. Per tant, entenc que ningú més diu... que 
estaria d’acord en això, per tant explicaria aquests dos punts: el punt 7è, que és la 
“Modificació del pressupost de l’exercici 2021. Crèdit extraordinari 4/2021”, per un import 
de 295.379,64 euros, i el que seria l’“Aprovació del restabliment de l’equilibri patrimonial de 
la Societat Municipal Molins Energia, SLU, que és l’expedient núm. 2/2021. I, escoltin, jo 
mateix, en tant que president del Consell d’Administració de Molins Energia, faria 
l’explicació d’aquest punt. Si em permeten, una explicació que segurament no sé si 
acabarà (ja els ho dic d’entrada), si acabarà satisfent la curiositat d’algú de vostès. Espero 
satisfer-la, tinc els meus dubtes.
Presenta els punts 7 i 8.
Donaria ara sí... obriríem el torn d’intervencions. Ja hi ha una regidora que ha demanat la 
paraula. Sra. Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda. Ja avanço que el grup municipal d’Esquerra de Molins 
votarem a favor del restabliment del patrimoni de Molins Energia i a favor de la modificació 
del pressupost que hi anava lligava. Confiem en el projecte d’empresa municipal i creiem 
que la provisió de serveis, com el de jardineria, ha d’establir un precedent de cara a la 
municipalització d’altres serveis. Entenem que aquesta ampliació de capital és necessària 
perquè la nova empresa faci front a despeses imprescindibles per començar el seu 
funcionament. Això sí, vetllarem per la correcta gestió de l’empresa i estarem pendents de 
tot seguiment que se’n pugui fer.

Sr. Alcalde
Moltes gràcies, Sra. Laia. El Sr. Raventós demana la paraula aquí mateix també. 
Endavant.

Sr. Raventós
Gràcies. Bé, abans de res, aclarir que m’he equivocat en la meva intervenció anterior i que 
el vot en contra només era del punt 6. Ha sigut un error meu i, per tant, corregeixo i 
votarem favorablement tant el punt 7 com el punt 8. No descobreixo res si dic que el 
projecte de Molins Energia ens el sentim nostre, ens sentim part activa de la revitalització 
del projecte d’aquesta empresa ara 100 % municipal per absorbir serveis. Entenem i 
compartim la necessitat de fer l’operació que se’ns ha explicat i, com a conseqüència, 
votarem a favor del punt 7 i del punt 8.

Sr. Alcalde
Moltes gràcies, Sr. Raventós. Més intervencions? Sra. Aroca, endavant.
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Sra. Aroca:
Gràcies, Alcalde. Bé, nosaltres, suposo que ja no és sorpresa, perquè en línia amb el que 
vam votar al pla de viabilitat, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Sempre hem 
defensat que no acabem de veure aquesta operació molt clara. Ja ho vam comentar en el 
seu moment. Veient els informes també que hi ha a l’expedient, doncs, l’operació està ben 
explicada, però no acabem de veure tot el transvasament de números. Sí que agraïm la 
informació que se’ns ha fet arribar i que ja havíem demanat a Comissió Informativa referent 
a com quedaran els balanços de l’Ajuntament i de Molins Energia amb posterioritat a 
aquesta operació i, bé, entenem també que aquests serveis de què s’està parlant es 
comencen a prestar des d’aquesta societat. Per nosaltres, que en el seu moment vam 
defensar que ens mantingués oberta, que mantinguessin activa aquesta societat, perquè 
cada cop és més difícil poder crear ens dependents dels ajuntaments per a qüestions 
relacionades amb la Llei d’estabilitat principalment. Doncs, ara ja tenim aquí dos serveis 
que es començaran a prestar, però sempre posem a ... 
[Veus inintel·ligibles, 1:23:50] 
Perdó? Sobre que no és una gestió directa com pensem o com estem acostumats, és una 
gestió directa mitjançant un ens instrumental, un ens instrumental sobre el qual no tenim el 
mateix control per part de la intervenció ni el mateix control que tindríem si es prestés 
directament per l’Ajuntament, i per tant aquí ens trobareu en la nostra labor més 
fiscalitzadora, però entenent que, com a oposició, tampoc no serà una tasca fàcil per a 
nosaltres. Poca cosa més a afegir. 
Esperem que al final tot plegat es pugui posar a funcionar i que surti bé, però tenim certes 
reserves, sobre tota aquesta operació que és al voltant d’un milió d’euros, que tindrà un 
efecte important en els comptes de l’Ajuntament i que, si bé la situació de Molins Energia 
avui està en una situació de liquidació, és cert, de dissolució, estem preparats perquè cada 
any haurem de posar diners també per intentar que aquests comptes es tanquin de la 
millor manera possible per tal de no tornar a caure en situacions de dissolució futures que 
ens facin replantejar-nos tot plegat, fins i tot els serveis que s’estan destinant a aquesta 
empresa. Per tant, donarem aquest mig vot de confiança, ens abstindrem i esperarem a 
veure com comença a caminar tot plegat i, bé, a partir d’aquí anirem parlant de l’evolució 
d’aquesta nova (bé, no nova), però sí d’aquesta manera, que és Molins Energia, que seria 
una empresa municipal que fins ara no l’hem tingut. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Ara sí que no em consta cap paraula més. Per tant, si no hi ha cap 
paraula més tancaria evidentment jo mateix aquest punt, agraint les intervencions. Jo crec 
que està tot dit, per tant anirem explicant també... Potser m’he deixat, si no recordo 
malament, m’he deixat un punt d’explicar també, que és la modificació dels estatuts, que 
és una altra fase del procés que haurem de portar aquí també. Perquè saben que hi ha un 
compromís conjunt, de manera que a l’assemblea ordinària de Molins Energia hi hagi 
representació del conjunt de forces polítiques. Per tant, des d’aquest punt de vista també 
és una altra tasca que ara mateix el gerent de Molins Energia està fent, és la revisió 
d’aquests estatuts per tal de donar compliment també a aquest compromís i a aquesta 
nova voluntat d’aquesta nova etapa com seria de Molins.
Per tant, si els sembla, passaríem a la votació d’aquest punt.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 17 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 17 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), la CUP (2), i C’s (1), i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1).

8.- Aprovació del reestabliment de l’equilibri patrimonial de la Societat Municipal 
Molins Energia, SLU. (Expedient núm. 2/2021/APPAB).

DICTAMEN

Vist que l’Ajuntament és el soci únic de la empresa pública Molins Energia, slu des del 14 
de gener de 2021.

Vist que el capital social de la societat és de 506.246’49€ dividit en 122.571 participacions, 
número 1 al 122.571, ambdós inclosos, de valor nominal cadascuna de 4’130230642., i 
que es troba totalment subscrit i desemborsat.

Vist que segons els comptes formulats de l’exercici 2020 la societat va tenir unes pèrdues 
de 21.688,38 € que s’acumularien als resultats negatius d’exercicis anteriors que eren en 
l’esmentat exercici de 1.050.483,48 €, de forma resumida les pèrdues acumulades serien:

Vist el Balanç provisional de la societat a data 31/3/2021, del que resulten les següents 
dades:

Resultat exercicis anteriors = -1.050.483,48
Resultat exercici 2020 = -21.688,38
Resultat acumulat = -1.072.171,86
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Aquest patrimoni net de -103.203’13 € fa que la societat Molins Energia, sl estigui a data 
31.03.2021 en causa legal de dissolució, d’acord amb l’article 363.1.e de la Llei de 
Societats de Capital que diu així:

“Artículo 363 Causas de disolución 
La sociedad de capital deberá disolverse: 
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y 
siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.”

Aquesta és la situació patrimonial de la societat a 31.03.2021 que cal corregir o reequilibrar 
atenent a que l’únic soci i creditor principal de la societat és l’Ajuntament.

I.- Anàlisi del balanç de l’empresa i de diferents partides per reequlibrar la societat

Segons informe de CETEB, obrant a l’expedient hi ha diverses que a la vista dels seus 
antecedents poden ajudar a reequilibrar la situació patrimonial de Molins Energia.

(1).- Compte 118 Aportacions de socis

Pel que fa el compte 118 correspon a aportacions de socis realitzades durant la vida de la 
societat. Aquestes aportacions són totes del soci únic, Ajuntament de Molins de Rei. 

Aquesta aportació prové de l’Acord de Junta General Extraordinària de 10 de març de 
2003 derivat de la voluntat de compensar les pèrdues.

El saldo d’aquesta partida és de 207.000 €, quedaria com a saldo positiu dins del patrimoni 
net.

(2).- Compte 5133 altres deutes a curt termini amb empreses del grup

Aquest compte recull el préstec participatiu de data 31 de desembre de 2020, que va 
atorgar l’Ajuntament de Molins de Rei a Molins Energia S.L.U., per aquest import total de 
145.000 €. 

Compte Concepte Import
100 Capital social 506.246,49 €
121 Resultats negatius d'exercicis anteriors -1.050.483,48 €
129 Resultats de l'exercici 2020 -21.688,38 €
118 Altres aportacions de socis o propietaris 207.000,00 €
6 Compres i despeses -14.565,69 €
7 Vendes i ingressos 6.996,93 €

130 Subvencions oficials de capital 263.291,00 €
TOTAL PATRIMONI NET: -103.203,13 €
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(3).- Compte 130 Subvencions oficials de capital

Aquest compte té un saldo de 263.291’00 € que prové de dos tipus de subvencions 
descrites a les comptes anuals 2014:

- Subvenció comissió Europea “Programa Europeu Thermie” i del Ministeri d’Indústria i 
Energia “Programa PAEE”, concedides per un import de 421.830’87€ euros 
comptabilitzada únicament per l’import cobrat fins a 31/12/2015. 

- Subvencions Ajuntament Molins de Rei: L’Ajuntament, va signar un conveni de 
col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya pel foment de la utilització de la 
biomassa al municipi de Molins de Rei, per la generació d’energia i, en concret, renovació 
de les instal·lacions actuals per poder assegurar i garantir l’ús d’energies renovables 
mitjançant les inversions necessàries en la planta de producció de calor i la xarxa de 
distribució i sistemes de control. 

Aquestes dues subvencions van ser atorgades amb la finalitat de finançar l’adquisició 
d’una sèrie d’actius (maquinària i instal·lacions) els quals varen ser posteriorment 
transmesos a l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant l’acta de junta general 
extraordinària de 21 de maig de 2015 on s’aprovava per unanimitat, la reversió d’aquests 
béns i acord de ple de 23 de juliol de 2015 que després es mencionarà.

(4).- Compte 440 deutors varis

El ple de l’Ajuntament de 23 de juliol de 2015 va acordar declarar resolt el contracte amb el 
soci privat, Cassa Aigües i Depuració,sl,  pel compliment del termini establert en el plec de 
condicions reguladores del contracte i la reversió de béns i elements afectats al servei que 
es van annexar en dit acord per un import total, valor net comptable, de 431.647,18 €.

El reflex d’aquests acord a la comptabilitat, i ajustos corresponents que es varen produir, 
va suposar que l’Ajuntament de Molins de Rei era Deutor de Molins Energia, S.L. per un 
import de 431.647’18€ (imputat al compte 440). 

En l’actualitat, el compte 440 corresponent a deutors varis, es d’un import de 204.385’00 €.

Aquest import és resultant de la valoració d’actius cedits de la societat a l’Ajuntament 
efectuat el desembre de 2016 per l’empresa Grup Soler i que es va aprovar al Consell 
d’Administració del 27 de març de 2017.

Val a dir que en els comptes anuals de l’any 2016 ja està recollida aquesta nova valoració 
dels actius.

Com l’adquisició de part dels béns de la societat es va produir en subvencions oficials de 
capital, compte 130 que té un saldo de 263.291,00 €, cal tenir aquest compte per 
regularitzar el saldo del compte 440 de deutors varis.

Així doncs la diferència entre ambdós comptes (263.291’00 – 204.385’00 = 58.906’00 ) 
quedaria com un import positiu al compte 130 relatiu a subvencions dins del Patrimoni net.

(5).- Compte 400 proveïdors
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Pel que fa el compte 400, corresponent a proveïdors, per import de 292.137’87 €. 

D’acord amb les Comptes anuals 2014 auditats, l’Ajuntament de Molins de Rei, Cassa 
Aigües i Depuració SL Unipersonal i Molins Energia, S.L. signen un conveni pel qual 
l’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a adquirir la participació de Molins Energia, 
S.L. propietat de CASSA, i a retornar el deute acumulat a favor de CASSA (mitjançant 
cessió de crèdit). Aquest acord es va aprovar a principis de març de l’exercici 2015.

II.- Ampliació de capital amb la finalitat de compensar pèrdues i sortir de la causa de 
dissolució i posterior reducció de capital per efectuar la compensació de pèrdues

Atenent a l’anàlisi efectuada dels comptes de l’apartat anterior, caldria efectuar una 
ampliació de capital social per poder compensar les pèrdues acumulades de – 
1.072.171,86 €, a aquest efecte es proposa una ampliació de capital amb subscripció amb 
béns no dineraris i una part amb béns dineraris segons detall:

Aquesta ampliació afegida al capital social actual de la societat de 506.246,49 € donaria un 
capital social suficient per compensar la majoria de pèrdues, i sempre tenint en compte que 
el capital social ampliat resultant ha de ser divisible en participacions,  segons detall

Aquest capital social ampliat de 1.072.170 euros correspondria a 107.217 participacions de 
10 euros cadascuna.

Com les pèrdues acumulades eren de 1.072.171,86 € la compensació faria que el 
capital social quedes reduït a 0 i que les pèrdues quedessin en una xifra simbòlica 
de 1,86 €. 

Aquesta situació de capital social reduït a 0 és només de forma transitòria atès que caldria 
procedir a efectuar un augment de capital atenent al que disposa l’article 343 del Reial 

Compte Concepte Import
118 Altres aportacions de socis o propietaris 207.000,00 €
130 Subvencions oficials de capital 58.906,00 €
400 Proveïdors 292.137,87 €

558.043,87 €

7.879,64 €

565.923,51 €

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS NO DINERARIS :

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS DINERARIS :

TOTAL AMPLIACIÓ DE CAPITAL PER COMPENSAR PÈRDUES

506.246,49 €

565.923,51 €

1.072.170,00 €

TOTAL AMPLIACIÓ DE CAPITAL PER COMPENSAR PÈRDUES

CAPITAL SOCIAL ACTUAL :

CAPITAL SOCIAL AMPLIAT :
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Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats 
de capital :

“Artículo 343. Reducción y aumento del capital simultáneos.
1. El acuerdo de reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra mínima 

legal solo podrá adoptarse cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la 
sociedad o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada 
cifra mínima.”

III.- Ampliació de capital final després de la compensació de pèrdues

Una vegada compensades les pèrdues i disposant transitòriament d’un capital social de 0, 
es produiria l’ampliació de capital amb subscripcions de forma no dinerària i dinerària, 
segons detall:

Cal assenyalar que l’aportació dinerària per ampliar el capital social de 52.500 € més 
l’aportació dinerària per compensar pèrdues de 7.879,64 €, que faria un total de 
60.379,64€ serien les necessitats financeres que requeriria la societat fins que no comenci 
els encàrrecs de gestió d’acord a les previsions efectuades pel Gerent de la societat en el 
seu informe de data 9 de juliol de 2021

En aquest mateix informe s’estableix en el punt quart que l’encàrrec de gestió de Jardineria 
començaria a ser operatiu a tots els efectes l’1 de novembre de 2021.

El capital final de la societat Molins Energia, sl seria de 282.500 euros dividida en 
participacions numerades del 1 al 28.250 de 10 euros cadascuna totalment subscrites i 
desemborsades. Aquest capital social és el que hauria de constar en els nous estatuts de 
la societat que s’han d’aprovar.

Respecte als requeriments legals per dur aquestes operacions d’ampliació, reducció i nova 
ampliació de capital social amb la conseqüent variació de les participacions de valors 
mobiliaris per part de l’Ajuntament, cal estar el que disposa l’article 206.3.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), que estableix:

“206.3 L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:

a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.

b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, (...)

c) En el cas de valors mobiliaris, l'informe previ del departament competent en matèria 

Compte Concepte Import Observacións
5133 Altres deutes a curt termini amb empreses del grup 145.000,00 € Subscripció no dinerària

Avançament ja efectuat per l'Ajuntament 85.000,00 € Subscripció dinerària
Previsió de finançament de la societat fins posada en marxa efectiva 52.500,00 € Subscripció dinerària

282.500,00 €AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIAL: 
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d'economia i finances si l'import de l'adquisició excedeix els 15.000 euros o si s'adquireixen 
accions o participacions socials d'una societat que impliquen el control efectiu de la 
societat per part de l'ens local. L'informe s'ha d'emetre en un termini de vint dies.”

Vist que el 13 de juliol de 2021, el Responsable de Serveis Generals, ha emès informe-
proposta a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, amb l’informe 
favorable i sense observacions de l'Interventor accidental, de data 14 de juliol de 2021.

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 l’ampliació de capital amb subscripció amb béns no dineraris i una part 
amb béns dineraris, per poder compensar les pèrdues acumulades de la societat segons 
detall:

Després de l’ampliació i tenint en compte el capital social que tenia la societat, 506.246,49 
€, el capital social ampliat de la societat seria de 1.072.170 euros, que correspondria a 
107.217 participacions de 10 euros cadascuna.

Segon.- Aprovar la reducció integra del capital social ampliat de 1.072.170 euros fins a 0 
euros per compensar les pèrdues acumulades de 1.072.171,86 €, restant una xifra de 
pèrdues de 1,86 €.

Aquest acord de reducció està condicionat a ampliació de capital del punt tercer i a 
l’efectiva inscripció de l’acord d’ampliació.

Tercer.- Aprovar l’ampliació de capital social de Molins Energia en la quantia de 282.500 
euros, amb subscripció amb béns no dineraris i béns dineraris, segons detall:

Compte Concepte Import
118 Altres aportacions de socis o propietaris 207.000,00 €
130 Subvencions oficials de capital 58.906,00 €
400 Proveïdors 292.137,87 €

558.043,87 €

7.879,64 €

565.923,51 €

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS NO DINERARIS :

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS DINERARIS :

TOTAL AMPLIACIÓ DE CAPITAL PER COMPENSAR PÈRDUES

Compte Concepte Import Observacións
5133 Altres deutes a curt termini amb empreses del grup 145.000,00 € Subscripció no dinerària

Avançament ja efectuat per l'Ajuntament 85.000,00 € Subscripció dinerària
Previsió de finançament de la societat fins posada en marxa efectiva 52.500,00 € Subscripció dinerària

282.500,00 €AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIAL: 
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El capital final de la societat Molins Energia, sl seria de 282.500 euros dividida en 
participacions numerades del 1 al 28.250 de 10 euros cadascuna totalment subscrites i 
desemborsades. Aquest capital social és el que hauria de constar en els nous estatuts de 
la societat que s’han d’aprovar.

Quart.- Sol·licitar l’informe preceptiu no vinculant a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda, per tal de poder executar les operacions previstes en els punts primer, segon i 
tercer d’aquest acord.

Cinquè.- Condicionar l’executivitat de les operacions mercantils previstes en els punts 
primer, segon i tercer d’aquest acord, a la modificació de pressupost que cal dur a terme 
per poder-se fer efectius i a l’informe de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor.

Sisè.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, slu

Setè.- Trasl.ladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit d’espai 
públic.

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

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 17 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 17 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), la CUP (2), i C’s (1), i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1).

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19772
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19772
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9.- Reconeixement de la compatibilitat d’una treballadora municipal per exercir 
tasques de docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. (Expedient núm. 
8/2021/LIPEE).

DICTAMEN

Vista la sol·licitud presentada el dia 5 de juliol de 2021, d’una treballadora municipal 
personal laboral fix, que ocupa el lloc de treball de Cap del Negociat de Promoció 
Econòmica, amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit a l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de Vila, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat per 
desenvolupar tasques com a professora associada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, els dilluns, en horari de les 08.00 h a 12:00 h des del 8.11.2021 al 06.02.2022 i 
els divendres, en horari de les 16:00 h a les 21:00 h, des del 07.02.2022 a l’01.07.2022, 
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 la treballadora  per realitzar tasques com a professora 
associada a la Universitat  Autònoma 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 13 de juliol de 2021, el Cap de Personal i Organització en funcions S/DA 1750 de 12 de 
novembre de 2020, ha emès informe-proposta a la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Economia i Serveis Centrals, amb l’assabentat i sense observacions de l'Interventor 
accidental, de data 14 de juliol 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 la treballadora per realitzar tasques com a professora 
associada a la Universitat Autònoma 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:
I ara passaríem al punt 9è de l’ordre del dia, que és el “Reconeixement de la compatibilitat 
d’una treballadora municipal per exercir tasques de docència a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Expedient núm. 8/2021)”. Fa l’explicació d’aquest punt el regidor de Recursos 
Humans, Sr. Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Bé, jo crec que el punt ja ho explica.
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Molt bé, obriríem el torn d’intervencions. Doncs si no hi ha cap intervenció, passaríem a la 
votació directa.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1
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C‘s 1

Total 17 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 17 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), la CUP (2), i C’s (1), i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1).

10.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Teletreball a l’Ajuntament de 
Molins de Rei (Expedient núm. 4/2021/ORDEN).
 
DICTAMEN

Vist que arrel de la pandèmia provocada pel COVID19 es va activar de forma generalitzada 
el teletreball de la majoria de treballadors i empleats públics de l’Ajuntament atenent a les 
recomanacions de les autoritats sanitàries.

Aquesta forma de treball no presencial ha estat funcionant a l’Ajuntament des del mes de 
març de 2020 i fins a l’actualitat amb una valoració molt positiva.

Vist que el Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria 
de teletreball en les administracions públiques i de recursos humans en el sistema nacional 
de salut per a fer front a la crisis sanitària ocasionada per la COVID19, va afegir un nou 
article el 47 bis al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) per regular el Teletreball a les 
administracions públiques.

En aquest article es fixen les directrius per regular el teletreball molt més enllà de la 
situació derivada per l’emergència sanitària del COVID 19 i en concret fixa les següents 
directrius:

a)es realitzarà sempre i quan les necessitats del servei ho permetin;
b)es realitzarà amb caràcter voluntari i amb prèvia autorització es realitzarà de forma 

compatible amb el treball presencial;
c)es garantirà els mateixos drets i deures individuals i col·lectius del personal;
d)i haurà de contribuir a una millora organitzativa del treball a través de la identificació 

dels objectius i de l’avaluació del seu compliment.

No obstant això, el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, deixa un gran espai 
negociador i regulador que haurà d’encaixar-se primerament en els acords de negociació 
col·lectiva, en els convenis col·lectius i acords de condicions de treball i, posteriorment, en 
ulteriors reglaments de desenvolupament de la normativa bàsica, els quals resultaran 
instruments especialment idonis per tal que els ajuntaments, en l’exercici de la potestat 
d’autoorganització i la potestat reglamentària, i dins d’aquest marc legal bàsic i del marc 
regulador autonòmic de desenvolupament, puguin, primer negociar, i després regular el 
teletreball en l’àmbit de les seves organitzacions.

Vist que el teletreball no és únicament un canvi en la forma de treballar, implica un canvi 
profund en la cultura organitzativa, fomentant la confiança, la iniciativa i l'autonomia dels 
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servidors públics, elements decisius amb vista a incrementar els nivells de motivació i, 
conseqüentment, el rendiment i la productivitat.

També és un eina que  contribueix a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per 
aconseguir un major grau de satisfacció laboral, al millorar la flexibilitat, a més d’un 
element inequívocament modernitzador de les administracions públiques.
Vist que Teletreball contribueix clarament als objectius en matèria de canvi climàtic i 
qualitat de l'aire, en tant que facilita un model de mobilitat sostenible.

Vist que l’Ajuntament ha negociat un Reglament de Teletreball amb la representació 
sindical, aprovant-se un document proposta de Reglament en la comissió paritària 
celebrada el dia 14 de juny de 2021.

Vist que per Decret d’Alcaldia 1002 de data 1 de juliol de 2021 es va iniciar l'expedient de 
redacció del Reglament regulador de la prestació del servei pel personal de l’Ajuntament 
de Molins de Rei en la modalitat no presencial i es va nomenar els membres tècnics de la 
Comissió

Vist que la comissió del reglament de teletreball va aprovar l’avantprojecte o proposta de 
reglament de Teletreball en la comissió celebrada el 8 de juliol de 2021.

Vist l’informe de serveis jurídics de data 30.06.2021 sobre la innecessarietat del tràmit de 
la consulta pública prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), atenent als 
supòsits que preveu l’apartat 4t d’aquest article per prescindir d’aquest tràmit.

Vist l’informe de la secretaria de l’Ajuntament de data 13 de juliol de 2021.

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 el Reglament regulador del Teletreball a l’Ajuntament de 
Molins de Rei, amb el següent text:

Contingut

Introducció ...................................................................................................................3
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Article 8: Drets i deures  del personal que presta serveis en la modalitat de Teletreball.
...................................................................................................................................11

Article 9: Drets i deures en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en la prestació de 
serveis en la modalitat de Teletreball. .......................................................................12

Article 10: Formació...................................................................................................13

Article 11: Mitjans tecnològics i materials per la prestació de serveis en la modalitat de 
Teletreball..................................................................................................................13

Article 12: Comissió d'avaluació del TELETREBALL a l’ajuntament.........................14

Disposició Final: Posada en marxa de la prestació de serveis en la modalitat de 
TELETREBALL..........................................................................................................15

1.1. Introducció

Tant la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 
4, com el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local a Catalunya, en el seu article 8, atribueix a les administracions locals l'exercici 
de la potestat reglamentària i d'autoorganització. 
L’article 14 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix dins dels drets de caràcter 
individual dels empleats públics, en correspondència amb la seva naturalesa jurídica de la 
seva relació de servei, el dret a l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral.
Les primeres regulacions del teletreball, les trobem a l’Acord Marc Europeu sobre el 
Teletreball, de 16 de juliol de 2020, que contempla una definició del teletreball que avui en 
dia encara és vigent:  El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una 
part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta forma d'organització del treball és 
un element inequívocament modernitzador de les administracions públiques.
El teletreball no és únicament un canvi en la forma de treballar, implica un canvi profund en 
la cultura organitzativa.
 En aquest sentit, el mateix DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació 
de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms en clarifica els seus fonaments:
“A les administracions públiques, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora 
permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i 
l'autonomia dels servidors públics, elements decisius amb vista a incrementar els nivells 
de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a 
mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i 
retenció del talent a l'organització.”
“L'optimització del temps de treball, a banda de tenir un efecte positiu en la productivitat, 
genera més satisfacció en el personal, atesa la disponibilitat de temps que comporta, i 
aquesta major satisfacció reverteix en l'organització en termes de major implicació. 
Finalment, però no menys important, la implementació d'aquesta forma d'organització del 
treball contribueix clarament als objectius en matèria de canvi climàtic i qualitat de l'aire, 
en tant que facilita un model de mobilitat sostenible amb una clara reducció del nombre 
de desplaçaments, dels costos afegits i del consum energètic, i evita l'emissió de gasos 
amb efecte d'hivernacle i d'altres contaminats com les partícules i, alhora que redueix el 
nivell de soroll dels nostres pobles i ciutats. La prevenció dels riscos d'accidents laborals, 
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així com una millor accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, són també 
beneficis derivats d'aquesta mobilitat més sostenible. Així mateix, el teletreball contribueix 
a impulsar decididament l'Administració electrònica, innovadora i digital.
Des de la perspectiva de la visió disruptiva, el teletreball implica un radical canvi cultural 
per les organitzacions, obligant a revisar els seus sistemes de gestió i de direcció de 
les persones; i aquest canvi situa la dicotomia entre control i confiança en el centre de la 
discussió.
En aquest punt, el dilema entre la autonomia en la gestió i el control, és element clau a 
l’hora de prendre la decisió sobre el model de teletreball a implantar, i més en les nostres 
organitzacions on cal retre comptes de la gestió pública davant d’una ciutadania que també 
hauria de percebre tangiblement aquest canvi en benefici dels serveis que els prestem. 
Veure interessant treball de la Comissió Europea: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc121193.pdf

Per altra banda, cal tenir també present L’article 47 bis del TREBEP1 on es defineix el 
TELETREBALL a les administracions publiques essencialment amb els següents trets:

e)es realitzarà sempre i quan les necessitats del servei ho permetin;
f) es realitzarà amb caràcter voluntari i amb prèvia autorització es realitzarà de forma 

compatible amb el treball presencial;
g)es garantirà els mateixos drets i deures individuals i col·lectius del personal;
h)i haurà de contribuir a una millora organitzativa del treball a través de la 

identificació dels objectius i de l’avaluació del seu compliment.

No obstant això, el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, deixa un gran espai 
negociador i regulador que haurà d’encaixar-se primerament en els acords de negociació 
col·lectiva, en els convenis col·lectius i acords de condicions de treball i, posteriorment, en 
ulteriors reglaments de desenvolupament de la normativa bàsica, els quals resultaran 
instruments especialment idonis per tal que els ajuntaments, en l’exercici de la potestat 

1 Artículo 47 bis. Teletrabajo.

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido 
competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera 
de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con 
la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales 
debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, 
que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el 
acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y 
la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales 
y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad 
presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean 
inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios 
tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo 
previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc121193.pdf
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d’autoorganització i la potestat reglamentària, i dins d’aquest marc legal bàsic i del marc 
regulador autonòmic de desenvolupament, puguin, primer negociar, i després regular el 
teletreball en l’àmbit de les seves organitzacions.

És per tots aquests motius que l’Ajuntament de Molins de Rei, juntament amb les 
representacions sindicals,  entenen necessari impulsar la metodologia del teletreball com 
una forma d'organització del temps de treball dels empleats públics que permet avançar en 
l'orientació del treball als resultats i oferir, alhora, més flexibilitat en l'organització del temps 
de treball sense que això comporti reduir la qualitat del servei públic, sinó incrementar, 
sense costos afegits, l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis.

1.2. Article 1: Objecte

Aquest acord te per objecte regular la prestació del servei pel personal de l’Ajuntament de 
Molins de Rei en la modalitat no presencial mitjançant la formula del teletreball, sense que 
sigui d’aplicació en situacions excepcionals provocades per crisis sanitàries o altres 
circumstancies que aconsellin o obliguin  a prestar el servei fora dels llocs de treball 
ordinaris.

1.3. Article 2: Definició de la prestació de serveis en la modalitat de  teletreball

1.S'entén per TELETREBALL aquella modalitat de prestació de serveis a distància, en 
la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre 
que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de 
l’Administració, mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació. 

2.El teletreball te com a finalitat, aconseguir una major eficàcia en la prestació dels 
serveis, mitjançant una millor organització del treball amb l’ús de les noves 
tecnologies i la gestió per objectius, i contribuir a la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral, per aconseguir un major grau de satisfacció laboral.

3.La modalitat de prestació de servei per teletreball te caràcter voluntari.

1.4. Article 3: àmbit d’aplicació.

1.Aquest acord serà d’aplicació al personal laboral i funcionari inclòs a l’àmbit subjectiu 
de l’acord de condicions i/o conveni col·lectiu i d’acord amb els requisits establerts 
en la clàusula 3a.

2.No serà d’aplicació al personal exclòs de l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’acord de 
condicions i/o conveni col·lectiu, ni al personal laboral amb contracte de formació, 
pràctiques, plans d’ocupació en col·laboració amb d’altres entitats públiques, que 
es regiran, en tot cas, per les estipulacions del corresponent contracte, i/o per la 
resolució per la qual s’atorga la subvenció. En tot cas es contempla la possibilitat 
que aquest personal pugui acollir-se a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball sempre que les tasques a desenvolupar així ho permetin i hi hagi un 
informe del servei responsable avalant de manera justificada aquesta possibilitat.

1.5. Article 4: Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball:
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1.La prestació del servei en la modalitat de TELETREBALL del personal inclòs en 
l'àmbit d'aplicació d’aquest acord,  haurà de complir els següents requisits:

a. Es requerirà estar en situació de servei actiu, i una antiguitat mínima de 
6 mesos consecutius en el lloc de treball des del que es sol·liciti el 
teletreball,  o si s’escau, acreditar l'experiència en llocs de treball amb 
funcions i tasques anàlogues a les del lloc de treball a desenvolupar.

b. Exercir un lloc de treball que es consideri susceptible de ser 
desenvolupat en la modalitat de TELETREBALL, d’acord amb el previ 
estudi organitzatiu i la definició en la RLLT com a lloc teletreballable. A 
aquest efecte, es consideren llocs de treball susceptibles de ser 
exercits en la modalitat de TELETREBALL aquells en què les tasques 
principals dels quals es poden desenvolupar de manera autònoma, 
sense necessitat de supervisió presencial o guiatge continuats, ateses 
les seves característiques especifiques i els mitjans requerits per 
desenvolupar-los. 

c. Tenir els coneixements  informàtics i telemàtics, teòrics i pràctics, 
suficients que requereix el desenvolupament de les funcions del seu lloc en 
la modalitat de TELETREBALL.

d. Disposar de l'equip informàtic, els sistemes de comunicació i la connectivitat 
a internet suficients i segurs. amb les característiques que defineixi el 
departament d'adscripció i el Departament d’Informàtica

e. Disposar de l'autorització per exercir la prestació del servei en la modalitat 
del teletreball. (regulat a l’art.  6)

f. Haver formalitzat el Pla de treball individual regulat a l’art 7

g. Disposar o adquirir el compromís de disposar, en el lloc utilitzat per realitzar 
el teletreball, dels sistemes de comunicació amb les característiques que 
defineixi l’Ajuntament en funció de la disponibilitat tecnològica i la seguretat 
dels sistemes en la data d’inici de la prestació en teletreball

h. El compliment dels requisits que estableix aquest article s’han de mantenir 
durant tot el període de temps en què la persona empleada pública presti el 
seu servei en la modalitat de teletreball 

2.Llocs de treball exclosos de prestació de servei en la modalitat de TELETREBALL:

a. Llocs de treball en oficines de registre presencial i atenció i informació al 
ciutadà de manera presencial. Quan es realitzin tasques internes (back 
office) podran ser desenvolupades en la modalitat de teletreball, si 
l’organització del servei ho possibilita, i sempre que així s’autoritzi per part 
del servei afectat.

b. Llocs de treball que impliquin necessàriament la prestació del servei de 
manera presencial (policies, vigilants, brigada, operaris de  
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manteniment, servei de neteja, serveis d’atenció personalitzada al 
ciutadà,  ...)

1.6. Article 5: Règim general i excepcional en la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball.

1. La durada màxima de la prestació de serveis en la modalitat de TELETREBALL serà 
d'un any , llevat autoritzacions excepcionals que puguin preveure una durada 
superior atenent les necessitats i la naturalesa de la prestació de servei.

2. Abans que finalitzi l'autorització de TELETREBALL, i sens perjudici de l'avaluació 
continuada o periòdica que es dugui a terme d'acord amb l'establert en el pla 
personal de treball, la persona supervisora emetrà un informe d'avaluació del 
compliment dels objectius i, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, 
l'autorització de teletreball es podrà prorrogar per períodes màxims d'un any, 
sempre que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l'avaluació hagi estat 
favorable.

3. La modalitat prioritària de treball de l’administració de l’Ajuntament de  Molins de Rei 
és la presencial. La jornada setmanal es distribuirà de tal manera que fins a un 
màxim de dues jornades diàries senceres es prestin serveis en la modalitat de 
TELETREBALL.
Tot i això en situacions excepcionals, derivades de motius de salut i que no 
impliquin una baixa laboral, es podran autoritzar més jornades de teletreball, amb 
informe favorable de la comissió d’avaluació del teletreball.

4. La jornada diària de treball, amb caràcter general, no es podrà fraccionar entre 
les modalitats de servei presencial i de TELETREBALL.

5. La jornada a realitzar en la modalitat de teletreball serà l'establerta a la norma per la 
qual es reguli el règim general de jornada i horari de treball en l'àmbit de 
l'Ajuntament de Molins de Rei. Així mateix, durant la jornada laboral s'establiran 
períodes mínims d'interconnexió que comprendran la part no flexible de la jornada 
ordinària i que haurà de quedar acreditada en el Pla de treball individual. 

6. El personal que tingui concedida una reducció de jornada haurà d'aplicar 
proporcionalment aquesta reducció a la jornada presencial i a la jornada en la 
modalitat de teletreball. 

7. L'organització del personal s'ha d'efectuar, excepció feta de les absències 
justificades, de manera que sempre hi hagi un percentatge del mateix 
presencialment, que es determinarà per la persona responsable de la unitat 
orgànica. 

8. Per circumstàncies sobrevingudes que afectin l'organització de la feina, es podrà 
modificar la distribució de la jornada setmanal de treball entre la modalitat 
presencial i la no presencial i / o reduir temporalment el nombre de dies setmanals 
de teletreball o suspendre l'autorització de la prestació de servei sota aquesta 
modalitat, previ acord entre la persona supervisora i la persona treballadora.
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9. Amb caràcter general, el control de la feina es realitzarà atenent el compliment de les 
funcions, tasques i objectius que s'estableixin d'acord amb el que disposa l'article 7,  
i a la consecució de resultats.

10. Amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocasionalment la prestació de 
serveis en la modalitat de TELETREBALL en els casos següents:

a. Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament 
resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim 
de teletreball.

b. Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets 
que calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i 
adequat emprar la modalitat de teletreball.

c. Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions 
d'emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de 
sol·licitud prèvia i d'acord amb les instruccions del Negociat de 
Personal i Organització.

1.7. Article 6.  Procediment d’autorització per a la prestació del servei en la 
modalitat de teletreball

1.Les sol·licituds d'autorització per a la prestació del servei en la modalitat de 
TELETREBALL s’adreçaran al Negociat de Personal i Organització per mitjà del 
procediment telemàtic que estableixi i en el qual es comprovarà si es reuneixen els 
requisits establerts per teletreballar.

2.Aquesta petició requerirà el vist i plau del titular de la unitat orgànica a la que estigui 
adscrit, que la valorarà d’acord amb les necessitats del servei degudament 
justificades

3.Es donarà trasllat de la petició al Departament d’Informàtica per emetre informe 
sobre la viabilitat de la connectivitat del lloc de teletreball, així com les possibilitats 
de desenvolupar les seves funcions a través d’aquest tipus de connectivitat amb les 
prestacions que requereix el seu lloc de treball.

4.El Negociat de Personal i Organització emetrà el corresponent informe/proposta en el 
termini de 15 dies des de la sol·licitud de l’empleat/ada.

5.L’òrgan competent per emetre la resolució motivada d’autorització o denegació de la 
sol·licitud que estarà, en tot cas, supeditada a les necessitats del servei i al nombre 
de persones d’aquell departament que estiguin en aquell moment prestant serveis 
en la modalitat de TELETREBALL. 

6.El procediment d'autorització requerirà que es resolgui de forma expressa en un 
termini màxim de 3 mesos. El venciment del termini màxim sense haver-ne 
notificat la resolució tindrà efectes desestimatoris 

7.En el cas del personal laboral, un cop dictada la resolució d'autorització i subscrit el 
pla de treball, es formalitzarà el corresponent annex al contracte de treball.
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8.Quan hi haguessin varis empleats o empleades públiques que sol·liciten prestar el 
servei mitjançant la modalitat de teletreball, pertanyin a la mateixa unitat de treball i, 
per necessitats del servei o qüestions organitzatives no fos possible l'autorització a 
tots d'aquesta modalitat de treball, esgotades les possibilitats de rotació o acord 
entre el personal afectat i l'Administració, es resoldran preferentment valorant les 
següents circumstàncies:

a. Grup 1: 
i. Empleades víctimes de violència de gènere. 
ii. Personal empleat públic amb discapacitat que presenti mobilitat 

reduïda, acreditada d'acord amb el que preveu l'annex 2 del Reial 
Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al 
reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. 

iii. Personal en processos de recuperació i tractament per malaltia molt 
greu o incapacitant, i segons prescripció mèdica.

iv. Empleades públiques embarassades que es trobin en el darrer 
trimestre de l’embaràs o en casos d’altres problemes associats a 
l’embaràs que no impliquin baixa mèdica però que es prescrigui 
repòs.

b. Grup 2: 
i. La cura de fills o filles de 0 a 3 anys.
ii.  Familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, parelles de 

fet o parelles estables no casades amb discapacitat, dependents o 
amb malaltia o trastorns greus que requereixin cura o atenció 
directa, contínua i permanent. L’acreditació de les parelles de fet o 
parelles no estables no casades s’efectuarà amb una declaració 
responsable.

iii. Famílies monoparentals. 
c. Grup 3: 

i. La cura de fill / es de 3 anys i un dia a 14 anys.
ii. Pel temps i distància de desplaçament del domicili al lloc de treball.

Com a criteri de desempat, el personal que es trobi en alguna de les 
situacions descrites en el grup 1 tindrà preferència respecte al personal que 
es trobi en alguna de les circumstàncies descrites en els altres grups. 

En cas d'haver més d'una persona sol·licitant en la mateixa unitat orgànica 
en les situacions establertes en els grups 2 i 3, i no podent autoritzar-se a 
tots ells la prestació de serveis en règim de teletreball, s'establirà un sistema 
de rotació obligatòria entre ells amb periodicitat semestral, llevat que hi hagi 
acord dels treballadors i el comandament per fer una rotació amb una 
periodicitat diferent.

En el cas que concorrin alguna de les circumstàncies previstes en aquest 
article en personal empleat públic que siguin cònjuges, parelles de fet o 
parelles estables no casades només es podrà autoritzar la prestació de 
serveis mitjançant teletreball a un d'ells. 

- .
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9.Les sol·licituds d'autorització per a la prestació del servei en la modalitat de 
TELETREBALL es desestimaran per alguna de les causes següents:

a. No reunir el lloc de treball els requisits necessaris per desenvolupar-lo 
en la modalitat de teletreball.

b. No quedar cobertes adequadament les necessitats del servei, acreditat 
per l'informe de l'òrgan competent.

c. Limitacions de les infraestructures tecnològiques o la impossibilitat de 
garantir la connectivitat en el lloc de teletreball, acreditades per l'informe 
del departament.

10. L’empleat/ada, podrà renunciar a la prestació del servei en la modalitat de 
TELETREBALL mitjançant comunicació a l’ajuntament amb una antelació mínima 
d’una setmana a la data de finalització sol·licitada.

11. L'autorització de prestació de serveis en la modalitat de TELETREBALL 
s'extingeix, amb l'audiència prèvia de la persona afectada:

a. per necessitats del servei degudament justificades,
b. per l'avaluació desfavorable per part de la persona supervisora dels 

objectius fixats o l'incompliment greu dels compromisos en matèria de 
seguretat, protecció de dades i confidencialitat, sens perjudici de la 
responsabilitat disciplinària en què s'hagi pogut incórrer, pel canvi de lloc de 
treball,

c. per incompliment dels requisits necessaris per optar a la prestació del servei 
en aquesta modalitat,

d. i per renúncia de la persona autoritzada.

12. L'autorització es podrà suspendre temporalment, mitjançant la resolució de 
l'òrgan competent, per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona 
autoritzada o per necessitats del servei degudament justificades.

13. És causa automàtica de suspensió temporal de la prestació de serveis en la 
modalitat de TELETREBALL el funcionament deficient de l'equip informàtic, dels 
sistemes de comunicació i connectivitat o de les aplicacions instal·lades al mateix 
que impedeixi el treball en el domicili i que no pugui ser solucionat el mateix dia. En 
aquest supòsit, la persona afectada haurà de reincorporar-se al seu centre de 
treball el dia següent, reprenent l'exercici en la modalitat de teletreball quan s'hagi 
solucionat l'esmentat problema de caràcter tècnic.

1.8. Article 7 Planificació de la prestació del servei en la modalitat de 
TELETREBALL: Pla de treball individual.

1.La determinació de les tasques a realitzar i dels resultats a obtenir durant el 
desenvolupament de la jornada de treball sota la modalitat de TELETREBALL es 
fixarà per acord entre la persona responsable de supervisió i l'empleat o empleada 
mitjançant un Pla de Treball Individual (PTI).

2.El pla personal de treball (PTI) ha de tenir el contingut següent:
a. Relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i els 

objectius a assolir.
b. Concreció dels dies de la setmana en què es teletreballarà.
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c.  Fixació de les franges horàries de disponibilitat obligatòria per a la 
interconnexió i coordinació dins de l'horari de permanència obligatòria, amb 
especificació dels canals de comunicació acordats. La resta de la jornada en 
règim de teletreball admet flexibilitat, respectant les pauses i els descansos 
entre jornades.

d. Règim de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i avaluació 
periòdica.

3.En el pla personal de treball ha de constar expressament el compromís de la persona 
autoritzada a respectar i aplicar:

a. La normativa i les mesures específiques que es determinin en matèria de 
prevenció de riscos laborals.

b. Les recomanacions d'ús i normes de seguretat.
c. La normativa, les instruccions i les mesures específiques que s'estableixin 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat.
d. Reportar regularment la relació de tasques realitzades d’acord amb el Pla 

de treball setmanal descrits al Manual de teletreball

4.Així mateix, en el pla personal de treball s'establirà expressament que durant les 
jornades de teletreball, per necessitats del servei degudament justificades i amb un 
preavís no inferior a 24 hores, el Cap del Departament o unitat organitzativa,  podrà 
exigir la presència física en els centres de treball. Aquest requeriment es realitzarà 
via correu electrònic i contacte telefònic. 

5.En cas d’urgència sobrevinguda, es podrà requerir de manera urgent la presencia 
física de perfils tècnics o jurídics  (enginyers, arquitectes, assessors jurídics, 
personal de serveis socials) per poder garantir la prestació d’aquesta urgència. 

6.El pla personal de treball és un document modificable en qualsevol moment, per 
mutu acord de les parts que l'han subscrit, i ha de restar permanentment a 
disposició de la direcció de RH que el podrà requerir en qualsevol moment.

1.9. Article 8: Drets i deures  del personal que presta serveis en la modalitat de 
Teletreball. 

1.Els empleats i empleades públics que desenvolupin la prestació del servei en la 
modalitat de TELETREBALL tindran els mateixos drets i deures que la resta del 
personal, sense que hi pugui haver per aquest motiu, cap afectació retributiva ni 
diferència respecte a les oportunitats de formació, promoció professional ni cap 
altre dret reconegut, amb l’excepció d’aquells drets que siguin inherents a la 
prestació del servei de manera presencial.

2.L'Ajuntament habilitarà els mecanismes de control horari a efectes de registrar la 
jornada realitzada en la modalitat de TELETREBALL i, si escau, dictarà les 
instruccions que siguin necessàries per al compliment de la jornada i horari de 
treball.

3.L’empleat/ada durant el temps de prestació de serveis en la modalitat de 
TELETREBALL es compromet a:
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a. Aconseguir els objectius en un termini determinat, d’acord amb el pla de 
treball previst. 

b.  Estar accessibles durant un horari laboral determinat per tal de dur a 
terme les tasques sincròniques amb la resta de l’equip si s’ha establert 
necessari.

c. Complir les expectatives de comunicació prèviament establertes: reunió 
diària o setmanal de seguiment, retorn per correu electrònic, etc.

d. Comunicar-se amb el comandament o supervisor sempre que sigui 
necessari per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades i 
previstes en el pla de treball.

e. Per mantenir la comunicació precisa en la prestació de servei, 
l'Administració i la persona empleada o bé es facilitaran mútuament un 
número de telèfon de contacte o es podrà fer ús de la desviació de trucades 
de nombre de telèfon del lloc de treball presencial cap a la línia telefònica 
fixa, mòbil o en línia de la persona empleada pública. En tot cas, la persona 
empleada pública haurà d'estar localitzable durant la jornada per via 
telefònica o per correu electrònic.

f. Connectar-se des d’un espai que garanteixi una bona comunicació.
g. Seguir les recomanacions del Manual de teletreball de l’Ajuntament de 

Molins de Rei

4.L’empleat/ada complirà amb la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i mantindrà la reserva en relació amb els assumptes dels quals 
tingui coneixement, en els mateixos termes que si treballés en modalitat presencial.

5.L’ajuntament informarà l’empleat/ada de tota la normativa referent a la protección 
de dades i especialment la següent:

a. Qualsevol limitació en la utilització de l’equip o d’eines informàtiques.
b. Qualsevol altra informació en relació amb la protecció de dades que afecti 

l’empleat/ada.

6.El personal que presti serveis en la modalitat de TELETREBALL té dret a la 
desconnexió digital en els termes establerts en l'article 88 de la Llei orgánica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat 
establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat personal.

1.10. Article 9: Drets i deures en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en la 
prestació de serveis en la modalitat de Teletreball.

1.L’ajuntament informarà l’empleat/ada de la política en matèria de salut i es facilitarà 
la formació / informació necessària per evitar els riscos laborals amb l’aplicació 
de les mesures protectores corresponents.

2.Així mateix, el personal que prestarà servei en la modalitat de TELETREBALL haurà 
d’assistir obligatòriament a una sessió formativa on se li indicarà com ha de 
condicionar el seu lloc de treball fora de les dependències de l’ajuntament, 
així com les nocions necessàries sobre seguretat i ergonomia en els llocs de treball. 
L'assistència a la sessió formativa tindrà caràcter obligatori i el personal que 
assisteixi haurà d'acreditar els coneixements adquirits mitjançant la prova 
corresponent. Aquesta acció formativa es podrà substituir per formació on line
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3.El Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà, amb caràcter previ, el lloc de 
teletreball de la persona sol·licitant, A aquest efecte, es podrà realitzar l'avaluació 
mitjançant un qüestionari que serà dissenyat pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals i que s'omplirà per la persona sol·licitant

4.Els empleats/des hauran d'aplicar en tot cas les mesures previstes en la seva 
avaluació de riscos, així com la formació i informació facilitada pel Servei de 
Prevenció i en relació amb el disseny del seu lloc de treball. No obstant això, el 
Servei de Prevenció els proporcionarà assistència i assessorament telefònic quan 
ho precisin.

5.El personal que TELETREBALLA podrà sol·licitar al Servei de Prevenció l'examen 
del lloc de treball en el seu domicili o en el lloc on hagi designat. En el cas que el 
Servei de Prevenció recomani adoptar mesures correctores en el lloc de treball de 
prestació de serveis en aquesta modalitat, serà responsabilitat del personal la seva 
implantació.

6.La comissió d’avaluació de teletreball podrà valorar les demandes específiques de 
material relacionat amb la salut laboral que pugui efectuar l’empleat que desitgi 
efectuar teletreball i que pugui ser necessari per poder-lo dur a terme.

1.11. Article 10: Formació

1.L'Ajuntament de Molins de Rei, organitzarà accions formatives per al personal 
empleat públic, sobre els coneixements informàtics i telemàtics, teòrics i pràctics, 
que resultin necessaris per al desenvolupament de les funcions i tasques que 
corresponguin en la modalitat de teletreball, així com de protecció i confidencialitat 
de dades. La resolució d'autorització quedarà condicionada a la realització 
d'aquestes accions formatives. 

2.Així mateix, tant les persones responsables de la supervisió com el personal al qual li 
ha autoritzat la prestació de servei en la modalitat de teletreball rebran formació 
sobre la redacció, gestió i avaluació d'objectius, planificació i sobre elaboració 
d'indicadors i resultats esperats. En els períodes de teletreball posteriors es tindrà 
en compte la formació rebuda amb anterioritat. 

1.12. Article 11: Mitjans tecnològics i materials per la prestació de serveis en la 
modalitat de Teletreball.

1.L’Ajuntament facilitarà els mitjans tecnològics  necessaris per dur a terme la 
prestació de serveis en la modalitat de TELETREBALL que es concreten en 
facilitar  l’accés segur a les aplicacions i directoris corporatius, en els sistemes 
informàtics, en entorns i servidors segurs.

2.L’Ajuntament aportarà també els mitjans tecnològics referents als equips individuals 
que es concretaran segons les disponibilitats de recursos. Es podrà acordar prestar 
el servei mitjançant equips individuals que posi a disposició l’empleat/ada sempre 
que siguin òptims per a la prestació del servei en la modalitat de TELETREBALL i 
es garanteixin les mesures de seguretat i de protecció de dades.
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El departament d'adscripció que correspongui avaluarà la viabilitat de posar a 
disposició dels empleats les eines i els mitjans que consideri necessaris i adequats 
per a la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball. Aquesta avaluació ha 
de ser prèvia a l'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball. Així mateix, el departament d’Informàtica haurà d'avaluar, a instàncies 
del Negociat de Personal i Organització, els mitjans propis que la persona 
interessada es proposi utilitzar.

3.L’empleat haurà de disposar de connexió en remot  per connectar-se i garantir una 
bona comunicació. En cap cas s'autoritza l'ús de connexions a Internet ofertes per 
comerços, hostaleria, llocs públics o un altre tipus d'establiments comercials i, en 
general, d'aquelles xarxes de comunicacions compartides amb el públic en general 
o quan la seguretat de la comunicació estigui en risc. En qualsevol cas, la connexió 
amb els sistemes informàtics de l'Administració s'ha de portar a terme a través dels 
sistemes que l'Administració determini per garantir l'accessibilitat, agilitat, seguretat 
i confidencialitat de les dades i la informació.

4.Les despeses de connexió seran a càrrec de la persona que té autoritzat el 
teletreball. Quan s'emprin mitjans propis, també ho seran les despeses 
d'assistència tècnica corresponents a l'ús de l'equip.

5.L'Administració prestarà el servei de suport en relació amb les eines i els mitjans que 
posi a disposició de la persona que té autoritzat el teletreball.

6.L’ajuntament podrà requerir modificar la configuració dels equips facilitats i també 
dels propis de l’empleat – amb la seva conformitat – per garantir la seguretat dels 
dispositius i per habilitar un espai en el dispositiu personal en què es puguin 
executar les aplicacions i els serveis corporatius.

7.L’ajuntament determinarà la connexió amb els sistemes informàtics per tal de garantir 
l’accessibilitat, agilitat, seguretat i confidencialitat de les comunicacions 
informàtiques i telemàtiques.

8.L’empleat/ada haurà de tenir cura del manteniment dels equips informàtics 
proporcionats per l’ajuntament,  i que haurà de retornar un cop finalitzi el període de 
servei en la modalitat de teletreball.

1.13. Article 12: Comissió d'avaluació del TELETREBALL a l’ajuntament

1.Es crea la Comissió d'Avaluació del Teletreball a L’Ajuntament de Molins de Rei, que 
és l'òrgan tècnic de seguiment i avaluació de la modalitat de prestació de serveis 
mitjançant teletreball.

2.La Comissió d'Avaluació del Teletreball, es reuneix trimestralment en sessió 
ordinària, però mitjançant decisió de la pròpia comissió es podrà acordar variar la 
periodicitat a semestral. De forma extraordinària es podrà reunir la comissió en 
qualsevol moment amb convocatòria prèvia de 48 hores.

3.Composició de la comissió
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Presidència: Cap de Personal i Organització o personi en qui delegui
Membres: 1 representat de cada secció sindical i un suplent
En les sessions es podrà convocar a assessors tècnics de les matèries a tractar

4.Actuarà com a secretària de la Comissió la persona que es decideixi des de 
l’Ajuntament.

5.Són funcions de la Comissió d'Avaluació del Teletreball el seguiment i l'avaluació 
dels resultats, així com la realització de propostes de millora de la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball, altres funcions definides en el present 
reglament i anàlogues, així com la interpretació del mateix.

6.Els membres de la Comissió d'Avaluació del Teletreball no perceben cap retribució, 
ni generen cap dret de naturalesa econòmica per assistir a les reunions de la 
Comissió.

1.14. Disposició Final: Posada en marxa de la prestació de serveis en la modalitat 
de TELETREBALL.

El present Reglament entrarà en vigor una vegada es publiqui al BOPB, moment a partir 
del qual es podran presentar les sol.licituds per acollir-se a la prestació de serveis en la 
modalitat de Teletreball.

La posada en marxa efectiva de la modalitat de Teletreball resultant del present Reglament 
serà l’1/01/2022, sempre i quan la sol.licitud s’hagi presentat en 2 mesos d’antelació de 
l’esmentada data i s’hagi resolt l’autorització; en cas contrari en data 2/01/2022 els 
empleats públics hauran d’incorporar-se de forma presencial al seu lloc de treball fins que 
es resolgui la petició de teletreball que hagin efectuat, en cas d’haver-se fet. 

Mentre no arriba la data de posada en marxa efectiva, el sistema de teletreball serà el 
mateix que s’està aplicant a l’Ajuntament des de l’inici de la pandèmia.”

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini 
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant 
publicació d’aquest acord en el BOPB i fixació d’edicte en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament.

En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es considerarà 
aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar el text íntegre del mateix en 
el BOPB i en el DOGC la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal. Així 
mateix, es donarà trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la Delegació del 
Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.

Tercer.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest Reglament l’endemà de la publicació 
íntegra del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
previstos a l’article 65.2 de la LRBRL, tot i que la seva entrada efectiva serà l’1 de gener de 
2022, tal i com estableix el mateix Reglament.

Quart.- TRASLLADAR aquest acord als membres de la Comissió d’Estudi per a la 
redacció del Reglament, així com al Negociat de Personal i Organització, Serveis Jurídics i 
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al Negociat de Transparència per a la seva difusió al web municipal, i a la Junta de 
Personal i al Comitè d’Empresa.

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 10 de l’ordre del dia: “Aprovar inicialment el Reglament regulador del 
Teletreball a l’Ajuntament de Molins de Rei”. I faria l’explicació també el mateix regidor de 
Recursos Humans. Endavant, Sr. Zaragoza.

Sr. Zaragoza:
Gràcies. 
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Zaragoza. Si no vaig errat, la primera intervenció i paraula demanada 
és la Sra. Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Sí, gràcies. La pandèmia va enfrontar empreses i administracions amb la necessitat de fer 
compatible continuar treballant i alhora salvaguardar la salut de treballadors i treballadores. 
En aquell moment, el teletreball va significar poder mantenir l’ocupació i no sortir-ne 
perjudicat econòmicament, però també va evidenciar que era possible una forma de 
treballar diferent, que obria la porta a poder conciliar millor la vida familiar i laboral alhora 
que, de retruc, comportava també una millora per al medi ambient. A mesura que ha anat 
passat el temps, empreses i diverses administracions han anat incorporant aquesta opció 
de treball. Per tot plegat, celebrem que l’Ajuntament de Molins de Rei també faci una 
aposta per la modernització de la feina de l’Administració Pública i que hagi arribat a un 
acord satisfactori amb els representants dels treballadors i de les treballadores per facilitar 
el teletreball més enllà de la pandèmia. Entenem que la reorganització necessària ja està 
pactada en cas que els treballadors i treballadores sol·licitin aquesta modalitat, i que la 
formació i les eines tecnològiques necessàries per poder-lo desenvolupar ja no són cap 
impediment des del moment que portem treballant així més d’un any. Votarem a favor, 
doncs, d’aquesta modalitat de treball pel que suposa de millora personal per a la 
conciliació, de modernització de l’Administració i d’estalvi de contaminació en el nostre 
entorn, però sobretot també perquè compta amb el vistiplau dels representants dels 
treballadors i treballadores. Ara només cal que l’accés de la població a la informació i la 
tramitació digital també sigui àgil, fàcil i eficient, cosa que l’actual web municipal (ja ho hem 
comentat moltes vegades) en aquest moment encara no ho és. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, crec que sí que és la que...

Sra. Aroca:
Sí, gràcies.

Sr. Alcalde:
Endavant, Sra. Aroca.
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Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, jo, primer de tot, felicitar a tota la casa, perquè no és només el Govern, sinó 
també especialment els treballadors que es beneficiaran d’aquest acord. Sé que és un 
acord històric, ho ha dit el regidor Zaragoza, és un bon acord, és un acord molt 
consensuat, és un acord que ve molt ràpid. És cert que en altres llocs es continua 
teletreballant, però sense que estiguin les regles del joc fixades. És molt important tenir-les 
fixades i que tothom sàpiga a què s’ha d’atenir, i com s’ha de fer per evitar després mals 
majors. 
Estic acord amb les paraules de la Marta, tot el que implica el teletreball, la modernització 
que suposa, la conciliació, però, bé, jo crec que també després d’un any amb moltes de les 
plantilles o més d’un any teletreballant jo crec que tothom s’ha adonat que la gent, des de 
casa, també era responsable, també fa la seva feina. Fins i tot una de les coses que es 
parlaven, i jo crec que això també s’ha de vigilar: teletreballant també fas més hores o 
probablement facis més hores perquè li dones més dedicació, no t’has de desplaçar. És 
cert que també té aquests beneficis per al medi ambient. Però és més difícil desconnectar, 
i aquí és on les administracions han d’estar una mica a sobre, i els sindicats, i vigilar que 
els treballadors no vagin més enllà del que els toca, o com a mínim que no ho facin d’una 
manera obligada o sense voler o sense adonar-se’n, que a vegades també és un perill, 
perquè al final tot això també comporta un perill per a la salut dels treballadors. Dit això, em 
reitero: nosaltres votarem a favor, estem molt satisfets, estem satisfets que hi hagi aquest 
diàleg entre el Govern i els treballadors, que a vegades hem trobat a faltar, i també 
aquesta agilitat a l’hora de moure temes relacionats amb els treballadors municipals, i jo 
crec que en aquest sentit és motiu que tothom avui sigui felicitat per aquest... És un bon 
acord i un èxit per a la casa. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:
Gracias. Nosotros también estamos muy contentos de que se haya llegado a este acuerdo. 
Creemos que es un avance enorme. También felicitar el trabajo de toda la gente que ha 
estado teletrabajando y que ha hecho posible que al final se están llegando a estos 
acuerdos, y que el teletrabajo se esté implantando, puesto que si la gente no hubiese 
seguido trabajando adecuadamente y sacando la faena que tenían que sacar día a día en 
su casa esto no sería posible. Así que felicitar todo el trabajo de todo el mundo del 
Ayuntamiento, de las asociaciones que han hablado y así como de la gente y, obviamente, 
nosotros votaremos a favor por todas las cosas positivas que nos puede llegar a aportar el 
teletrabajo, como ya se ha demostrado y ya ha dicho Marta, y no lo voy a repetir. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. És veritat que la pandèmia el que va provocar és enviar a casa els treballadors a 
treballar, que no és el mateix que adaptar els llocs de treball perquè treballessin o 
teletreballessin. És molt diferent. La pandèmia el que va provocar és “aneu tots a casa i a 
veure com ho anem arreglant”. I, per tant, és una notícia molt positiva que realment 
aconseguim o aconseguiu regular aquesta activitat, aquesta feina que realitzen els 
treballadors des de casa seva, els doteu de les eines que es van anar dotant durant la 
pandèmia, però acabem de dotar de tot el que calgui i adaptem els llocs de treball per 
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complir tot el tema de prevenció de riscos laborals. I, per tant, una mica també en la línia 
de la meva companya Ana Aroca, ens alegrem que ho facin des del consens i des de 
l’acord amb la representació social i, per tant, nosaltres també votarem a favor. Però 
deixem un petit matís, que també dic que és necessari, i sé que em consta que ho fareu i 
que en això també hi treballeu, que també tinguem presents les necessitats de la 
ciutadania, la prestació com a servei públic i l’atenció també presencial. Tan necessària per 
a moltes persones a qui el món digital tampoc els és fàcil. I per a altres temes que a 
vegades tampoc no es poden resoldre de forma telemàtica. Hi ha moltes coses que s’han 
de tractar presencialment i, per tant, aquest equilibri entre teletreballar i (diguem) la 
prestació del servei públic també és complex, és complicat i em consta que ho treballareu i 
que, per tant, defensareu també els interessos de la resta de la ciutadania, que també són 
molt importants en totes les regulacions dels llocs de treball. Em preocupa el tema de..., 
com comentava el Miguel Zaragoza tot el tema de... No sé quines paraules has fet servir a 
la descripció en lloc de “treball” o diguem les funcions que faran des del teletreball, a veure 
quina capacitat tenim per arribar al mes de gener a tenir-ho definit. Bé, sempre estem en 
aquesta conversa, però realment el gener és aquí al costat, sembla que no i hi ha molta 
gent i hi ha molta feina i, per tant, us animo que intenteu, que intenteu assolir-ho i, per tant, 
apliquem aquest reglament i, res, felicitar-vos, d’acord? Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que seria el torn de la Sra. Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Bé, també com han dit els meus companys, una bona notícia per a totes les 
treballadores municipals. Crec que és un avenç, i com que veiem que els sindicats hi estan 
tots d’acord, també nosaltres hi estem i votarem a favor. I enhorabona.

Sr. Alcalde:
Bé, moltes gràcies. Acabat el torn d’intervencions, Sr. Zaragoza, seria el torn de tancar 
aquest primer torn.

Sr. Zaragoza:
Jo coincideixo amb tots els comentaris. De fet, durant el mig de la pandèmia, alguns 
comentaris que podria pensar que hi havia gent que deia que el teletreball era un privilegi 
per a determinada gent i jo crec que, una mica el que explicava l’Ana, quan vam enviar 
tothom i tothom va començar a teletreballar, la gran majoria de la gent començava a 
teletreballar, les jornades es feien eternes. Reunions, treball... La manca d’una regulació 
específica i de tot això ens portava que la gent no tenia límits, moltes vegades, en 
situacions. 
És a dir, regular el teletreball no és un privilegi per a ningú i coincideixo també amb el que 
diu el Gerard: nosaltres hem de vetllar evidentment perquè hi ha determinats serveis, i això 
ja ho contempla el reglament, tot i que haurem de filar ben prim, que no es poden prestar 
amb teletreball i que hem d’afavorir la presencialitat. O sigui, això ja està contemplat, però 
és veritat que, encara que hi ha determinades coses que es poden fer via web, doncs no 
tothom té ni les eines i a vegades les capacitats, evidentment, per poder fer aquestes 
gestions, i nosaltres tenim la obligació que tothom pugui accedir a l’Administració amb les 
garanties de poder demanar tot allò que calgui. Per això ens hem posat el tema del tempo 
a l’1 de gener, perquè, i volíem aprovar-ho ràpid, perquè en el moment en què nosaltres ho 
tinguem aprovat ja començarem a atendre les peticions per part dels treballadors del 
teletreball. I això és el temps que hem guanyat, amb la qual cosa aquí aquest marge que 
nosaltres hem contemplat. 
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Jo crec haurem de ser estrictes en el seguiment de la feina. Coincideixo en què hem de 
posar límits. Nosaltres hem posat mínims per a tot el que parlàvem de... no només els dos 
dies de teletreball, sinó també del temps en què tu pots estar connectat, i després 
reorganitzar-te tu els teus horaris per si s’han de fer determinades reunions. Però, sobretot, 
el tema de les hores extraordinàries, estan regulades a l’Ajuntament de Molins de Rei, 
s’han d’anar complint les hores extraordinàries, no es poden fer perquè sí, han d’estar 
autoritzades, i prèviament pels comandaments, perquè és que si no entrem en un bucle 
que efectivament ens pot passar que tinguem un cert descontrol. El que fem és regular. Jo 
torno a agrair l’esforç de tots plegats, perquè al final aquí és l’esforç de molta gent que ha 
posat de la seva part en aquest document, de millora, i jo crec que evidentment millorarà 
perquè trobarem coses que potser no acabaran de funcionar i les haurem de millorar. I que 
aquí s’ha parlat d’un exemple, que si no recordo malament és que vam posar diners a la 
darrera modificació pressupostària que era al tema de la millora de la pàgina web, és 
evident. Hem millorat en algunes coses, en tot el tema de cites prèvies i demés, i més 
coses que millorarem, però és veritat que hem d’avançar molt més en tot això. 
I res més, agrair el recolzament i les paraules de tots els grups i els convido a treballar 
conjuntament amb els representants dels treballadors i amb el Govern per millorar en la 
mesura del possible i amb el coneixement que tenim cadascú de les tasques que anem 
fent per poder anar millorant sempre documents com aquests, que jo crec que ens posa 
una mica en el lloc que haurien d’estar, que segurament durant un temps hem sigut 
incapaços de afrontar debats com aquests, però que la cosa en aquests moments 
l’afrontem d’una altra manera.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, entenc que no hi ha cap paraula demanada més, i per tant no cal 
fer aquest segon torn d’intervencions. Passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
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11.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores 
específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar de 
l’Ajuntament de Molins de Rei.  (Expedient núm. 4/2021/BASUB).

DICTAMEN

El fort i continuat impacte de la crisi financera i econòmica que estan patint tots els estats 
de la Unió Europea, des de l’any 2008, ha posat de manifest un panorama força complicat i 
vulnerable per a certs col·lectius, tot configurant una greu fractura social.

Arrel de la Covid s’ha tornat a provocar una situació de màxima gravetat en moltes 
famílies, amb un creixement desorbitat de les taxes d’atur, ha augmentat el nombre de  
noves famílies amb atur a més de les que ja patien atur de llarga. I en el cas de les 
famílies, que tot i comptar, de vegades,  amb un lloc de treball, la seva situació econòmica 
s’ha reduït fins als límits de l’empobriment, de manera que no poden garantir les necessitat 
bàsiques de les seves famílies.

En aquest sentit, un dels col·lectius més vulnerables a la situació de crisi són els infants i 
adolescents que la pateixen tant directament com ara per la manca d’accés a béns bàsics 
(alimentació, vestit, educació...), com indirectament per la vivència de les situacions dels 
seus familiars directes.

El Departament de Serveis Socials disposa d’un programa de prestacions i ajuts 
d’emergència social per tal de fer front a les necessitats bàsiques de les famílies del 
municipi. I amb aquestes bases és pretén donar continuïtat i ampliar els ajuts de menjador, 
per poder garantir que els infants en situació vulnerable puguin gaudir diàriament d’un àpat 
equilibrat.

La finalitat d’aquest programa és “Garantir als infants de Molins de Rei un àpat equilibrat i 
diari”.

Els objectius són:

- Complementar l’import dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i del Vallès Occidental. 

- Incrementar el nombre dels ajuts complementaris de menjador escolar per donar 
cobertura als infants de famílies en situació vulnerable.

- Garantir un ajut per la totalitat del cost del menjador per aquells infants en situació de 
risc social greu.

Atesa la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
(LPSCE).

Atès l’art. 2 LPSCE, que defineix les prestacions socials de caràcter econòmic com 
aquelles aportacions dineràries fetes per l'Administració de la Generalitat i els ens locals 
que tenen la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les 
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no estan 
en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. 
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Atès que l’ajuntament té competència en matèria d’atenció immediata a persones en 
situació de risc o exclusió social, d’acord amb l’art. 25.2 e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases del règim local (LRBRL) i l’art. 66.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès que les bases que regulen l’atorgament d’aquest ajut compleixen la normativa vigent i, 
en concret, el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(LGS, en endavant), el Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, per el que s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la llei (RLGS, en endavant), els arts. 239 i 240 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC, en endavant), així com l’Ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018 (Ordenança municipal, en 
endavant).

Atès que l’import d’aquest ajut es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària 
3050/231101/48003– beques menjador del pressupost de despeses 2021, amb una 
consignació anual de 57.000€.

Atès que l’acord d’aprovació i el contingut de les bases s’han de sotmetre a un període 
d’informació pública de, com a mínim, 20 dies hàbils, tal i com estableix l’art. 17 de 
l’Ordenança municipal. Així mateix, un cop aprovades definitivament les bases, es 
procedirà, mitjançant resolució d’Alcaldia, a efectuar la convocatòria corresponent. 

Atès que la competència per a l’aprovació d’aquestes bases correspon al Ple de 
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple, d’acord amb el que estableixen els 
articles 17 de l’Ordenança municipal i 124.3  del ROAS.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores 
específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar de 
l’Ajuntament de Molins de Rei

Segon.- Ordenar l’exposició pública de l’acord d’aprovació i del contingut de les bases, per 
un termini de 20 dies hàbils, en el web municipal i en el Bolletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenten, les bases quedaran automàticament aprovades amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’ulterior acord. La referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

Tercer.- Ordenar la publicació de les bases, definitivament aprovades, a la seu electrònica 
del web municipal de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis, d’acord amb l’art. 40 de 
l’Ordenança municipal. 

Quart.- Obrir la convocatòria per al curs 2021-22, mitjançant Decret d’Alcaldia, a partir de 
la data de publicació d’aquestes bases en el BOP de Barcelona.
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Cinquè.- Comunicar aquest acord al Negociat de Serveis Socials, al d’Intervenció, Serveis 
Jurídics i al de Tresoreria.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem d’aquesta manera i canviaríem de comissió i passaríem a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones, amb el punt 11, que és “Aprovar inicialment 
i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts 
complementaris de menjador escolar de l’Ajuntament de Molins de Rei”. I faria aquesta 
intervenció la Sra. Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Hola, bon vespre de nou.
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Ha demanat la paraula primer de tot la Sra. Núria Garriga.

Sra. Garriga:
Impressiona una mica tot això...

Sr. Alcalde:
T’han sorprès amb la tecnologia...

Sra. Garriga:
Em sembla que em quedo. Bromes a banda, gràcies, Alcalde. Bona tarda, regidors, 
regidores i tots els que ens esteu escolant. Vull agrair també l’exhaustivitat en la 
presentació del punt i el detall que ha fet la regidora. El grup municipal d’Esquerra Molins 
de Rei desitgem que aquests canvis que planteja l’equip de govern ajudin les criatures i les 
seves famílies que, en aquest moment, estan en una situació econòmica més desvalguda i 
que, per fer-ho, es puguin coordinar amb els serveis socials del propi Ajuntament, la tutora 
de l’escola, l’equip directiu, l’EAP i les professionals implicades. Els problemes no venen 
mai sols, i la coordinació entre professionals és molt necessària per evitar mals majors. 
Sovint no som conscients de fins a quin punt és valuós i educatiu el fet de poder garantir 
un àpat equilibrat al dia per a un infant. Durant l’estona de menjador, l’escola vetlla també 
pels hàbits alimentaris i l’equitat. Esperem que aquests ajuts siguin un complement a les 
beques menjador que gestiona el Consell Comarcal. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. I ara sí que entre el diàleg del xat m’havia passat que em sembla que la 
Sra. Aroca havia demanat la paraula. Li demano disculpes, però els companys avui estan 
veient que la logística de governar això és complexa també. Perquè si la logística de 
governar ja és difícil, la de governar...
[Inintel·ligible, 1:55:56]
Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, vagi per davant que votarem a favor d’aquestes bases. Valorem positivament 
les modificacions introduïdes per tal d’arribar a més famílies. Sí que volíem fer dues 
puntualitzacions o dos precs probablement per incorporar o mirar de millorar aquestes 



SEC/SCC/ALD
 ACTA PLE 22/07/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 61/112

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

bases de cara al futur, perquè hi ha per una banda la referència a l’índex IRCC, que hem 
de recordar que porta 10 anys sense actualitzar-se, que s’anava a actualitzar aquest any 
amb la Llei de pressupostos de la Generalitat, però que encara, com que no en tenim, no 
està actualitzat, i des de fa 10 anys mantenim el mateix índex. Això fa, com dir-ho, que 
intentem, en la mesura del possible, ser el més flexibles possibles a l’hora d’estudiar els 
llindars de renda, perquè amb un índex desactualitzat 10 anys crec que no ens estem 
acostant suficientment a la realitat. I això ens ho podem trobar. I per una altra banda, 
doncs, i ho intentarem proposar per al futur debat de pressupostos 2022, no ens quedem 
només en aquells centres que tenim menjador, com són els centres de primària, perquè 
passar a secundària, passar a la ESO no implica millorar la teva qualitat de vida ni de 
sobte tindràs un àpat assegurat per ciència infusa.
[Música]
Perdoneu. Per tant, jo crec que és una cosa que s’ha de contemplar. No ens podem oblidar 
de tots aquests nens i nens que deixen les escoles i passen a l’institut i, de sobte, deixen 
de tenir aquest ajut de menjador, i déu n’hi do, perquè ara mateix estem cobrint molta gent, 
molta gent, i de sobte aquests nens acaben 6è i es troben sense res. Hem de buscar 
fórmules, atès que no hi ha un menjador, hem de buscar fórmules, no sé si via targeta 
moneder, això ja entenc que els tècnics dels serveis socials podran trobar potser les 
fórmules, pactes amb restaurants de les zones properes als instituts... No ho sé, de quina 
manera es podria fer, però sí que no ens oblidem de tots aquests nens i nenes que acaben 
6è i deixen de tenir aquest àpat assegurat, que com bé ha dit la Núria és tan i tan important 
a l’hora de poder tenir un cert èxit escolar i és la nostra obligació com a Administració 
vetllar perquè tots aquests nens de la nostra vila tinguin aquest àpat assegurat i tinguin una 
alimentació el més digna possible, i més en moments com aquests que no repetiré, perquè 
ja ho ha dit tant la Jessica com la Núria, tot el que està passant, no només a la nostra vila, 
per la crisi derivada de la pandèmia, i tot el que ens queda per davant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. És el torn de la Sra. Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. Nosaltres també avancem que votarem a favor. La crisi sanitària i econòmica que 
està portant aquesta pandèmia ha deixat a famílies sense feines i amb menys ingressos 
econòmics. Creiem que és essencial que l’Administració Pública pugui donar cobertura a 
aquestes famílies que ara es troben en situació de risc econòmicament, i això passa pels 
ajuts de menjador escolar. Se’ls ha de facilitar les ajudes, i no tant per a les famílies, sinó 
per a aquests infants i adolescents que necessiten tenir assegurat un àpat saludable i de 
qualitat durant l’estona del dinar. Ja està, gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Sra. Revestido, si volgués tancar aquest torn...

Sra. Revestido:
Bé, gràcies a tothom per les intervencions. Prenem nota sobre el tema de l’índex IRCC i la 
possibilitat de ser flexibles. Penseu que, amb aquesta ampliació, ja cobrim un ventall de 
famílies que abans ja estaven, potser eren d’aquests que estaven una mica per sobre del 
llindar. I sobre ampliar ajudes menjador a la secundària... A les persones que se’ls 
atorguen, o a les famílies que se’ls atorguen aquestes beques menjador a infantil i 
primària, són famílies usuàries de serveis socials que no deixen de ser-ho encara que 
passin, que els fills o filles passin a secundària. Llavors, sempre que hi hagi necessitat o en 
ajuda alimentària, la tindran. De fet, en molts casos ja la tenen. Una és coberta per beques 
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menjador i l’altra, no. Vull dir que les ajudes hi són i aquests nens i nenes que passen a 
secundària el que es veurà molt probablement és que les ajudes que dona l’Ajuntament en 
beques menjador passarà, la mateixa ajuda s’incrementarà potser en emergència 
alimentària o en els ajuts en aliments d’aquestes famílies. Vull dir, que no es preocupi 
ningú, que aquesta part està del tot coberta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, entenc que passem a la votació d’aquest punt.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

12.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de 
sensibilització presentat per organitzacions no governamentals, entitats i 
associacions sense afany de lucre de Molins de Rei. (Expedient núm. 
2/2021/BASUB).

DICTAMEN

Atès que un dels objectius de l’Ajuntament de Molins de Rei és contribuir a la lluita contra 
la pobresa i les seves causes estructurals que la provoquen per mitjà d’un 
desenvolupament humà basat en el respecte a la diferència, la història i la realitat 
sociocultural de cada poble i el de promoure el desenvolupament de les economies 
productives de les mateixes comunitats i de les seves experiències. Ha de promoure el dret 
a la llibertat, a la igualtat entre les persones. La defensa dels drets humans i el foment de 
la  pau, la solidaritat i la sensibilització dels pobles vers aquestes realitats. 

Atès que aquest suport ha de garantir el respecte a l’autonomia de les organitzacions no 
governamentals, les entitats i/o associacions i en cap cas podrà condicionar-ne la seva 
existència.
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Atesa la voluntat de l’Ajuntament de treballar conjuntament amb les organitzacions no 
governamentals, entitats i/o associacions sense afany de lucre de la vila en el compromís 
dels objectius que ens hem compromès i a incorporar al major nombre possible de 
molinencs i molinenques en el mateix. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar, en sessió ordinària duta a 
terme el dia 25 de gener de 2018, el Pla Director de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets 
Humans 2017-2021.

Atès que el dia 28 de juny de 1995 es va constituir a Molins de Rei el Consell de Solidaritat 
i Cooperació “Molins de Rei Solidària”, Consell que es va configurar com un consell 
municipal obert a la participació ciutadana, i està format per organitzacions no 
governamentals per a la cooperació i el desenvolupament i grups polítics representants 
dels grups municipals i la representació institucional de l’Ajuntament.

Atès que els objectius d’aquests Consell són: coordinació de les ONG, transparència de 
l’administració en la gestió dels recursos municipals en matèria de cooperació i participació 
ciutadana en els afers públics, i amb funcions consultives i assessorament en matèries 
relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei aporta des de l’any 1999, l’1 % dels ingressos 
propis corresponents als capítols  I, II, i V del pressupost municipal, a la Solidaritat, la 
Cooperació i la Pau.

Atès que l’aportació econòmica als projectes de cooperació al desenvolupament a tercers 
països i als projectes de sensibilització requereixen de l’ajuda econòmica per al seu 
desenvolupament inicial, s’eximeix a les organitzacions no governaments de presentar 
garanties. 

Atès que la Llei general de subvencions (LGS) marca un procediment concret per a la 
concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva i preveu la confecció d’unes 
bases que han de servir de fonament de la concessió de subvencions i en marca el 
contingut mínim d’aquestes bases.

Atès el dictamen jurídic sobre la competència dels municipis en matèria de cooperació 
internacional en el marc de l’aplicació de LRSAL sobre la justificació de les aportacions 
econòmiques que els ajuntaments tramiten a través del Fons Català de cooperació al 
Desenvolupament, en el qual conclou que les activitats en matèria de cooperació al 
desenvolupament que realitzin els municipis, s’ha d’entendre que ho són com a 
competències pròpies, d’acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de 
cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del 
servei exterior de l’Estat i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 

Atès que les bases compleixen la normativa vigent i, en concret, el que disposa la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS, en endavant), el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juny, per el que s’aprova el Reglament que desenvolupa la llei (RLGS, 
en endavant), els arts. 239 i 240 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en 
endavant), així com l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
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l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 
data 25 de gener de 2018 (Ordenança municipal, en endavant).

Atès que les bases compleixen amb el contingut mínim que marca l’art. 17.3 LGS, en 
concordança amb l’art. 16 de l’Ordenança municipal. 

Atès que l’import de la subvenció es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària 
3280/234004/48001 – aportacions i subvencions projectes presentats per les ONG del 
Pressupost municipal dels diferents exercicis.

Atès que les bases específiques reguladores d’una subvenció s’ha d’adequar al 
procediment que marca l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS, en endavant). 

Atès que l’acord d’aprovació i el contingut de les bases s’han de sotmetre a un període 
d’informació pública de, com a mínim, 20 dies hàbils, tal i com estableix l’art. 17 de 
l’Ordenança municipal. Així mateix, un cop aprovades definitivament les bases, es 
procedirà, mitjançant resolució d’Alcaldia, a efectuar la convocatòria de la concessió de la 
subvenció. 

Atès que la competència per a l’aprovació d’aquestes bases correspon al Ple de 
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple, d’acord amb el que estableixen els 
articles 17 de l’Ordenança municipal i 124.3  del ROAS.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de 
sensibilització presentat per organitzacions no governamentals, entitats i associacions 
sense afany de lucre de Molins de Rei. 

Segon.- Ordenar l’exposició pública de l’acord d’aprovació i del contingut de les bases, per 
un termini de 20 dies hàbils, en el web municipal i en el Bolletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenten, les bases quedaran automàticament aprovades amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’ulterior acord. La referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

Tercer.- Ordenar la publicació de les bases, definitivament aprovades, a la seu electrònica 
del web municipal de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis, d’acord amb l’art. 40 de 
l’Ordenança municipal. 

Quart.- Obrir la convocatòria per a l’exercici 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia, a partir de 
la data de publicació d’aquestes bases en el BOP de Barcelona.

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Negociat de Programes Específics, al d’Intervenció, 
Serveis Jurídics i al de Tresoreria.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem al punt 12, que és “Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al 
desenvolupament i de sensibilització presentat per organitzacions no governamentals, 
entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei”. I faria l’exposició la mateixa 
regidora de Cooperació, la Sra. Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Sí, hola de nou.
Presenta el punt 12.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Endavant, Sra. Garriga.

Sra. Garriga:
Sí. El nostre grup valora gratament els canvis que s’han introduït a les bases per valorar 
els projectes de cooperació. Agraïm la implicació del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, organisme municipal del qual formem part des dels anys 80, per 
l’assessorament que ens ha prestat. Destaquem que el topall màxim de finançament 
sol·licitat per projecte sigui de 15.000 euros i que es valori la implicació de la ONG a la vila, 
a la participació del consell Molins de Rei Solidària, en activitats de sensibilització 
adreçades a la nostra vila, entre d’altres. Esperem que aquestes bases serveixin per ajudar 
aquelles ONG més petites, que són les que ho tenen més magre per obtenir finançament 
per desenvolupar la seva activitat i els seus projectes als territoris del sud. Per això, hi 
votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? No em consten més intervencions, doncs passaríem a 
la votació d’aquestes... Sí, perdó, si la regidora vol tancar el torn d’intervencions.

Sra. Revestido:
Res, només agrair la intervenció de la regidora Núria Garriga

Sr. Alcalde:
D’acord, doncs moltes gràcies a tots. Passem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7
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JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

13.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem, bé, hauríem acabat el conjunt de punts dictaminats per les Comissions 
Informatives. Passaríem ara sí ja al punt 13è, que és “Qüestions sobrevingudes”, que no 
n’hi ha cap.

D – MOCIONS

14.- Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
per l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels edificis. (Expedient 
núm. 34/2021/MOCIO).

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara ja passaríem ja per tant al bloc 4, al bloc D de Mocions del Ple municipal. 
En primer lloc, el punt 14, la “Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal per l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels 
edificis. Faria l’explicació d’aquest punt...
Sra. Espona:
Jo mateixa.

Sr. Alcalde:
Abans, però, Sr. Eusebi, que tingui bona nit, s’acomiada de tots nosaltres.
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Sr. Eusebi:
Bon vespre i bon estiu.

Diverses veus:
Molt bé.
Igualment.
Bones vacances.
No sé qui és l’Eusebi.
Bones vacances.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sra. Espona, perdó, em deia...

Sra. Espona:
No, no, que jo mateixa faré la intervenció.

Sr. Alcalde:
Doncs endavant.

Sra. Espona:
Molt bé, gràcies.
Presenta el punt 14.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Per aquestes consideracions, i per aquest diàleg iniciat i, 
per tant, deixaríem sobre la taula aquesta opció.

Aquest punt queda sobre la taula.

15.- Moció del Grup Municipal de  la CUP Molins de Rei per la gestió pública del 
servei d’abastament municipal d’aigua. (Expedient núm. 35/2021/MOCIO).

MOCIÓ

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP Molins-PA per la gestió pública del servei 
d’abastament municipal d’aigua

L’àrea metropolitana amb 36 municipis concentra un  42,8% de tota la població de 
Catalunya (3.239.337 hab) en un 2% del territori. D’aquesta manera esdevé una gran 
consumidora de recursos alhora que dependent de l’exterior. El metabolisme de les 
conurbacions urbanes reclamen per al seu correcte funcionament econòmico-social elevats 
fluxos tant d’energia com de matèria. Una gran part d’aquest recursos clau com l’aigua, 
l’energia o l’alimentació provenen d’un entorn més local i regional tot i que en molts casos 
poden recórrer grans distàncies fins arribar a casa nostra o als nostres mercats. La pressió 
permanent per l’obtenció de recursos de les zones urbanes cap als centres de producció 
ha provocat i provoca actualment, un conjunt de problemàtiques a escala local sobre els 
territoris d’origen però que alhora, poden tenir conseqüències a nivell global.

L’aigua és un dels elements bàsics pels veïns i veïnes de l’AMB, però també és un factor 
de reequilibri territorial. El 40% de l’aigua que subministra la xarxa Ter-Llobregat prové del 
riu Ter, un altre 40% del Llobregat i la resta de recursos locals, el que suposa 214 
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Hm3/any. És cert que el consum domèstic d’aigua s’ha reduït durant el últims anys fins a 
102,3 l /hab/dia, sobretot després de l’alerta causada per la situació de sequrera del 2007 – 
2008. Però existeixen grans diferències en funció dels municipis consumint volums al 
voltant de 130 l/hab/dia a Sant Cugat, Cervelló o Tiana a 89 l/hab/dia a Badia, l’Hospitalet o 
Santa Coloma (Dades de l’AMB). A Molins de Rei, el consum és lleugerament superior al 
de la mitjana de l’AMB, consumim 113,8 l/hab/dia quan la mitjana de l’AMB es situa a 
105.8 l/hab/dia segons dades de la pròpia AMB. Aquesta demanda fa que el riu Ter estigui 
sotmès a una elevada pressió ambiental minvant molt el seu cabal (el primer semestre del 
2008 es va arribar a transvasar un 90% del cabal circulant) i deixant-lo en un estat ecològic 
deplorable lluny de complir els objectius la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea.

Pel que fa a la gestió, lamentablement, el domini de la gestió privada és molt majoritària. 
De fet, són ben pocs els municipis que han optat per la prestació directament amb les 
honroses excepcions d’ El Prat de Llobregat i Barberà del Vallès. D’altres municipis que 
tenen les seves concessions acabant-se, especialment Ripollet, Sant Cugat del Vallés , 
Corbera del Llobregat i Molins de Rei han estudiat i/o mostrat interès en recuperar el servei 
i gestionar-lo de manera municipal i pública.
AGBAR- per mantenir el seu monopoli- ha iniciat una lluita judicial contra l’AMB i sobretot 
contra la voluntat pública dels municipis de decidir el model de gestió. La sentència judicial- 
sorprenentment- atempta contra la sobirania municipal i posa en mans de l’AMB la decisió. 
Aquest nou escenari, planteja per primera vegada la possibilitat que no sigui l’Ajuntament 
de Molins de Rei que decideixi el model de gestió. 

Atenent  a tot plegat, el grup municipal de la CUP-Pa de Molins de Rei, proposa 
l’adopció dels següents acords:

Primer. El compromís inequívoc del Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei de defensa de la 
sobirania municipal en la gestió dels serveis públics amb voluntat de bé comú, respecte al 
medi i l’entorn. 

Segon. La necessitat d’optar per un model de gestió del servei d’abastament d’aigua que 
garanteixi:

a)continuar usant la xarxa de pous existents que garanteixen l’abastament a un preu 
signficativament més baix que el de la mitja metropolitana

b)la renovació de la xarxa de distribució que en millori l’eficàcia i en disminueixi les 
pèrdues, substituint la xarxa de fibrociment

c) la supressió de tots els aforadors per connexions a xarxa convencional abans de 
2025

d)la generació de polítiques actives de reducció del consum i la sostenibilitat del 
sistema, amb la perspectiva de baixar dels 100l/hab/dia pel 2025.

e)polítiques actives de reaprofitament d’un X%  d’aigua, especialment a través de 
dipòsits de pluvials i altres sistemes per evitar abocaments d’aigua al clavegueram i 
la recollida d’aigua de pluja
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Tercer. Expressar el convenciment que la gestió de serveis millora la seva eficàcia com 
més a prop dels veïns es presta, i per tant, que sigui l’Ajuntament qui pugui decidir el 
model de gestió, d’acord amb l’AMB

Quart. Expressar, de nou i un cop més, el convenciment que el model de gestió pública 
directa és el que garanteix de millor manera l’expressat més amunt

Cinqué. Comunicar, discutir i defensar aquest posicionament a l’AMB.

Sisè: Procurar la convocatòria de la comissió de municipalitzacions un cop cada dos 
mesos per fer el seguiment a l’estat del procediment. 

Setè. Comunicar aquests acords a la gerència de Medi Ambient de l’AMB, a l’associació de 
Municipis per l’Aigua Pública- AMAP, els municipis de Ripollet, Sant Cugat del Vallés i 
Corbera del Llobregat i als mitjans de comunicació municipal.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, per tant, a la moció del punt núm. 15 de l’ordre del dia, que és la “Moció del Grup 
Municipal de la CUP Molins de Rei per la gestió pública del servei d’abastament municipal 
d’aigua”. Entenc que farà l’exposició del tema el Sr. Josep Raventós. Endavant.

Sr. Raventós:
Ara sí que em trauré la mascareta i em posaré les ulleres, perquè si no no me’n sortiré. Bé, 
bon vespre de nou. En primer lloc, encara que soni una mica pretensiós o una mica 
estrany dit així, és per a mi un honor i un plaer poder-me acomiadar de la Sala de Plens 
defensant una moció com aquesta.
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara obriríem el torn d’intervencions. Sí que és veritat que sembla que m’he 
descuidat d’haver donat la paraula al Sr. Ramon Sánchez al punt anterior. Ha quedat 
abnegat. No sé si volgués trencar el debat ara o si volgués afegir alguna cosa, Sr. 
Sánchez, obriríem el torn d’intervencions d’ara.

Sr. Sánchez:
Obrim el torn d’intervenció i després ja parlaré.

Sr. Alcalde:
Doncs ara sí és el torn del Sr. Quim Llort. Endavant.

Sr. Llort:
Bona tarda. Gràcies. El nostre grup d’Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei 
estem a favor de la gestió pública del servei d’abastament municipal d’aigua i valorem 
positivament treballar en aquesta direcció. Atès que la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de data de 20 d’octubre de 2020 va anul·lar diversos articles del 
Reglament Metropolità del Servei Integral de l’Aigua aprovat pel Consell Metropolità amb 
data 28 de març de 2017 i que ha establert que aquesta competència queda amb titularitat 
exclusiva de l’AMB tot el servei d’abastament d’aigua dels municipis metropolitans, de 
manera que impedeix fórmules de certa municipalització del servei que ens permetia el 
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reglament ara anul·lat, creiem que el que hauríem de fer és negociar i acordar amb l’AMB 
quin model de servei d’abastament d’aigua volem a Molins de Rei. Cal identificar els 
mecanismes i models de gestió que resultin més sostenibles i eficients per a l’establiment i 
la prestació del cicle integral de l’aigua i per això entenem que, mentre no finalitzi la 
concessió d’Aqualia, s’ha d’aprofitar per fer les reunions i les negociacions amb l’AMB per 
tal d’entendre el projecte metropolità. Quan disposem de tota la informació necessària del 
que podria representar per a Molins de Rei una gestió pública mitjançant una empresa 
metropolitana, estarem en disposició de fer més valoracions. Moltes gràcies.

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

Sr. Corredera:
Bé, moltes gràcies. Tal com comentava el company de la CUP, el Sr. Josep Raventós, 
nosaltres vam fer unes aportacions a la part expositiva, també els vam demanar de canviar 
alguns acords. Algun acord sí que ens el van acceptar i altres ens els van refusar, 
precisament en la línia de la sentència, que expressava que la gestió de l’aigua d’ara havia 
de ser gestionada a través de l’AMB i així ens consta que l’AMB, atenent una reunió 
l’Alcalde el desembre, on se li va explicar i se li va preguntar quina era la situació de l’aigua 
a Molins de Rei. I, bé, entenc que devia expressar el seu posicionament.
Nosaltres també en algunes comissions havíem demanat que es convoqués la Comissió 
Especial de Gestió de l’Aigua, que és una comissió realment per debatre la futura gestió de 
l’aigua a Molins de Rei. Ara està en una concessió que acaba, si no vaig equivocat, el 2023 
i, per tant, era un bon moment per iniciar el debat de quin model necessita el municipi. Una 
mica trencat, aquest debat, amb aquesta nova sentència, a veure cap on anirà. El que sí 
que demanàvem als companys de l’AMB era quin posicionament tenia l’Àrea Metropolitana 
en quant a la gestió pública d’aquest servei i sobretot quin serà el canvi que pot percebre el 
ciutadà en el sentit d’aquesta gestió mancomunada o comunitària de l’aigua que, a Molins 
de Rei, en termes, com expressava el Sr. Raventós, pot ser en perjudici de l’aspecte 
econòmic si el que es fa és una mitjana del preu que s’aplica a l’Àrea Metropolitana, que a 
Molins de Rei és per sota d’aquesta mitjana precisament perquè té pous de captació pròpia 
i perquè ha fet un model de gestió diferent d’altres municipis.
Jo el que expressava l’AMB que nosaltres creiem que algunes experiències de gestió 
metropolitana doncs han sortit bé, però d’altres no tant, i que per a nosaltres el més 
important és que la gestió d’un servei que és públic, que és tan proper al ciutadà i que 
necessita d’una especificitat del municipi es gestioni a través del municipi. Per això, en 
aquest sentit, nosaltres donem suport a la moció que ha presentat la CUP i, per tant, la 
votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més paraules? Doncs, Sr. Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Sr. Alcalde. Bé, ja havia demanat la paraula abans amb el torn de la moció d’Esquerra 
Republicana. Per tant, primer de tot, agrair els companys i les companyes d’Esquerra que 
hagin deixat aquesta moció sobre la taula per poder-ne parlar. Ja hem quedat, de fet, per 
no perdre ni un sol dia, el proper dimarts per poder-ne parlar, per poder traçar bé quines 
són les millors línies per tal de veure com podem gestionar un tema que jo crec que ens 
preocupa i ens ocupa a tots i cadascú de nosaltres, que és possiblement la majoria del 
nostre municipi. I és evident que les imatges que veiem a les nostres façanes no són les 
que tots i cadascú de nosaltres voldria veure i, per tant, hem de treballar i hem de crear 
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una normativa que realment ens reguli com podem generar que aquestes situacions que 
es produeixen, doncs, no tinguin cabuda. Per tant, agrair-los aquesta feina de poder posar 
sobre la taula aquest problema i deixar-ho sobre la taula i poder-ho treballar de cara als 
propers dies i poder-ho debatre amb la resta... [Inintel·ligible, 2:21:04]
Jo crec que el Sr. Josep Raventós... Crec que tots érem conscients que el seu darrer dia a 
l’Ajuntament portaria una moció que parlés de l’aigua. Això jo crec que tots n’érem 
conscients i que, per tant, jo crec que ha fet honor al que tothom creia que acabaria 
passant. Per tant, en el seu últim dia com a regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei... Bé, 
això ja ho veurem, Josep, perquè si votem tots en contra, doncs, hauràs de continuar. 
Doncs, és evident que en aquest sentit fem aquesta moció, que jo crec que sempre el 
Josep ha determinat aquesta manera i aquest posicionament que té, no la CUP, que 
possiblement també, sinó ell personalment amb com ha de ser tractat l’abastament d’aigua 
i, per tant, en aquest sentit... Nosaltres entenc que se li validarà. Hi ha punts en què 
realment valorem molt positivament i sobretot estem absolutament d’acord amb el punt 
núm. 2, on realment detecta quines són aquestes necessitats que hauria de tenir el servei 
d’abastament i, per tant, per aquestes necessitats amb les quals hauríem de treballar per 
anar tenint el millor servei d’aigua possible en el nostre municipi. 
Dit això, jo també vull posar en valor que precisament el servei de l’aigua no és 
precisament el servei que més problemes doni dels que estan concessionats. 
Possiblement hi haurà coses que no s’hauran fet bé, però en tot cas sí que hi ha una cosa 
que possiblement, a la moció també ho posa, que es convoqui a la taula de 
municipalitzacions, però possiblement el que sí que hauríem de crear és una comissió de 
seguiment de les concessions entre els partits polítics i les concessionàries. Això jo crec 
que és el que donaria més resultat, de poder tenir aquest coneixement entre tots i cadascú 
de nosaltres per veure com van evolucionant les concessions i que aquelles coses que es 
compromet a fer realment s’acabin duent a terme. 
En aquest sentit, la concessió de l’aigua caduca o s’acaba ja el desembre del 2023, doncs 
és evident que en algun moment haurem d’acabar prenent una decisió de quin ha de ser el 
model de gestió de l’aigua. I en aquest sentit, com ja s’ha dit per part dels altres ponents, hi 
ha una sentència que diu clarament que la gestió de l’aigua és responsabilitat de l’Àrea 
Metropolitana. Per tant, nosaltres entenem que, en aquest sentit, al punt tercer i quart 
demanaríem aquesta votació separada, perquè aquí sí que nosaltres ens sentim 
incòmodes en aquests dos punts, i per tant demanaríem aquesta votació separada. 
Atenent precisament a això, vull dir en definitiva el que sí valorem positivament és que la 
relació que ha d’haver-hi amb l’Àrea Metropolitana respecte l’aigua ha de ser una relació 
d’igual a igual. L’Ajuntament de Molins de Rei, i ho ha dit precisament el Sr. Corredera, té 
els seus propis pous i, per tant, té una capacitat d’abastament que pràcticament ens 
permet que, tot i que està connectat a la xarxa d’ATLL, precisament per casos com poden 
haver-hi en el moment en què va haver-hi la contaminació de l’aigua pel Diuron, doncs 
poguem tirar d’aquesta xarxa. Però és evident que el municipi del Molins de Rei, si féssim 
totes les millores que pertoquen també, té la capacitat suficient per prestar l’aigua a tots els 
molinencs i les molinenques. 
Per tant, nosaltres en un sentit en què, com deia abans, crec que hauríem de crear 
aquesta comissió de seguiment de les concessions amb tots els partits polítics, atenent 
sobretot a una cosa que vam poder veure la setmana passada, que no és gens dolenta, 
com és també la concessió de la piscina, on vam tenir una explicació que abans vostès 
sobretot n’han fet referència també en el punt de la modificació de pressupost, com crec 
que vam estar parlant dues hores i mitja pràcticament amb la persona que precisament fa 
aquest seguiment amb la piscina, de la concessió que estem tenint. Per tant, creiem que 
aquest model que ja estem treballant seria exportable a altres concessions, les quals són 
les que porta l’Ajuntament. Això hauria de ser una taula que hauríem de crear des del punt 
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de vista per valorar sobretot la transparència i, en aquest sentit, veure i entendre també 
que l’aigua és d’un aquells serveis essencials amb què no es pot jugar. I aquí hem de 
prendre la millor decisió possible. És un servei que arriba a totes les cases i que és 
absolutament necessari, i ho veiem quan hi ha problemàtiques d’abastament, i per tant 
aquí jo crec que cal prendre la decisió que sigui millor per a Molins de Rei. I això és 
independent al nostre parer de quina sigui la manera en què es gestiona aquesta 
concessió: si és a través d’una municipalització o si és a través d’una concessió. 
Per tant, en aquest sentit, crec que sí que hem d’entaular una relació de tu a tu amb l’Àrea 
Metropolitana. Nosaltres hem d’explicar què volem veient i atenent les nostres 
especificitats i, precisament, el fet que nosaltres tinguem la capacitat d’aquest abastament 
ens fa singulars. I, en aquest sentit, crec que és oportú també posar en valor aquesta 
singularitat del nostre municipi, que també afecta i estat traspassada als dirigents de l’Àrea 
Metropolitana. Però sí que és cert que és evident que hi ha un corrent dins de l’Àrea 
Metropolitana, precisament pel vicepresident de Sostenibilitat, que hi ha una línia molt clara 
i directa de cap a on vol portar l’Àrea Metropolitana, cosa que dins el si de l’Àrea 
Metropolitana doncs no és compartida per tots els partits polítics. Per tant, en aquest sentit 
nosaltres demanaríem aquesta votació separada del punt 3 i 4.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, de tots els punts de fet. Compartim 
plenament el que diu la moció. Compartim plenament les paraules del regidor Raventós. 
Sempre hem coincidit amb ells en aquestes qüestions i, bé, si la sentència ha estat un pal 
per a tothom, jo crec que tothom que creiem que l’aigua és un servei públic essencial i que 
s’ha de prestar de manera directa pels municipals per evitar moltes de les coses que ja 
sabem que han passat en aquestes concessions i que hem pogut veure. Avui mateix crec 
que, parlant amb el regidor Sánchez per telèfon, li he dit que les empreses mixtes les 
carrega el diable i aquesta que porta la gestió de l’aigua de l’Àrea Metropolitana actualment 
a Barcelona doncs ja ho hem pogut comprovar tots de quin pal van. 
A partir d’aquí, estic d’acord en demanar a l’AMB que la gestió es personalitzi el més 
possible i s’enfoqui a cada municipi, perquè cada municipi té una particularitat diferent, dins 
que la competència seva estic segura que trobarà o que, si té voluntat, pot trobar eines per 
intentar acostar el model de gestió millor per a cada municipi, millor per a cada municipi. I, 
per tant, nosaltres donarem ple suport a totes les iniciatives que tinguin a veure amb el fet 
els serveis públics com l’aigua es prestin de manera directa pels municipis, perquè ja 
estem veient també el que ha passat amb els preus de l’energia i el que passa amb els 
subministraments bàsics quan es deixen en mans privades i creiem que no és el model 
més idoni. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Sí. Poca cosa a afegir, només que també agrairíem la possibilitat de votar per punts, si hi 
ha aquesta possibilitat.

Sra. Garriga:
És que clar, ha afectat, el Ramon ha afectat, saps? La intervenció del Ramon ha afectat la 
nostra votació.
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Sr. Alcalde:
D’acord. Doncs si em permeten jo mateix també defensaré el punt de vista del grup 
municipal socialista. Bé, i també com han fet la majoria de grups, perquè també vam parlar 
amb el Sr. Raventós, ponent d’aquesta moció, i vam portar a terme dues reflexions 
bàsiques. Una que era si tiràvem i llançàvem una moció endavant per mirar de marcar els 
desacords, que sabem que tenim per les diverses sensibilitats dels grups municipals i de 
les diverses opcions que prenem cadascú de nosaltres, o si preníem el camí, també en el 
dia en què a ell, ens consta i ens ho deia, li feia especial il·lusió, de mirar de trobar el 
màxim consens a l’hora de buscar el fons de la qüestió o el que plantejava. 

Nosaltres creiem que a la moció hi ha aspectes molt positius, i de fet li vam ser molt clars. 
Des d’un punt de vista del que ha de ser la gestió, l’objectiu final de la gestió, que entenem 
que recull perfectament al punt 2 de la moció, estaríem plenament convençuts. Convençuts 
i d’acord, i ho defensarem fins al final, tots i cadascun dels punts de l’acord 2; és a dir, la 
renovació de la xarxa, la disminució del consum, lluitar en un marge del 2025 per no tenir 
ja aforaments, proveir-nos de l’aigua de pous freàtics, etcètera, etcètera. En això estem 
d’acord. Crec que tampoc no sorprendré ningú, i menys el ponent, si mirar de buscar 
aquest acord també ha d’implicar que ens posicionem ja en un sentit que consideréssim i 
acordéssim que l’única via o la millor via per aconseguir aquest objectiu passa per decidir 
l’eina; és a dir, la forma de gestió per aconseguir aquest objectiu. I que, per tant, si 
considerem que aquest objectiu només es pot aconseguir, o la millor forma per aconseguir-
lo, és decidir que ha ser de via, de forma de gestió directa, doncs no ens posarem d’acord. 
I, per tant, no estaríem d’acord. 
Tot i això, fem marge de confiança i diem “va, anem a posar-nos, anem a posar el focus en 
allò que estem d’acord”. I per això demanem com a mínim, i agraint també en aquest cas sí 
que el grup ponent hagi decidit i hagi facilitat el vot per separat dels punts, perquè llavors 
cadascú podrà dir i podrà posar el focus on vulgui. Nosaltres posem el focus que hi ha un 
ampli consens a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Molins de Rei de com a mínim 
consensuar quin ha de ser l’objectiu de donar servei d’aigua, i el servei essencial 
d’aprovisionament de l’aigua a Molins de Rei. Ara bé, és veritat que s’han apuntat 
dificultats que tenim pel camí. Una d’elles és que és evident que podem dir que 
l’Ajuntament de Molins de Rei serà sobirà a l’hora de decidir com pot prestar aquest servei. 
Ara bé, dins del que són les seves competència. I és cert que, malauradament ara, hi ha 
una sentència judicial que estableix que qui és competent en establir aquesta competència 
i en treballar aquesta competència és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual formem 
part. És per això que en el si de l’Àrea Metropolitana nosaltres podrem decidir aquest 
model gestió. Podrem influir i podrem saber quin model de gestió volem. 
Doncs, mirin, això passa també, i ens va passar amb el bus municipal. El bus municipal era 
un servei que l’Ajuntament de Molins de Rei va llançar en el seu moment el 2003, exercint 
un dret que tenia, que tampoc no era una competència obligatòria, cal recordar-ho, un dret 
que tenia i, quan va haver de renovar aquest servei, es va trobar també amb la qüestió al 
davant, que és que la creació i la constitució de nou de l’Àrea Metropolitana li atorgava a 
l’Àrea Metropolitana les competències en transport. I, per tant, el que va tirar endavant el 
nou concurs va ser l’Àrea Metropolitana. Vol dir això que l’Ajuntament de Molins de Rei no 
va poder influir en aquest concurs? En absolut! Va influir-hi! Hem aconseguit millores al 
bus municipal malgrat ara mateix la competència sigui l’Àrea Metropolitana, perquè de 
l’Àrea Metropolitana en formem part. Saben que nosaltres també qüestionarem inclús que 
la millor gestió és aquella que es fa de forma més propera. Depèn. Això també acceptin 
que podria tenir matisos. És a dir, a vegades l’economia d’escala també permet o no, i en 
aquest cas, al mateix Josep Raventós jo li ho he explicat, el bus, escolti, tot el que és la 
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despesa de la redacció dels nous plecs, per exemple del bus municipal, no la va haver de 
fer un tal Ajuntament de Molins de Rei. 
Escoltin, malgrat tot, posem el focus en allò que estem d’acord. Estem d’acord en el que 
hem d’assolir de l’aigua. És evident que ens hem de reunir. És evident que la Comissió de 
l’Aigua que tenim constituïda a l’Ajuntament de Molins de Rei, que presideix el regidor que 
avui renunciarà i que per tant avui haurem de decidir un nou president, i estem oberts que 
decidim entre tots aquest nou president, evidentment haurà d’agilitzar les reunions. Entre 
altres coses, perquè tenim una concessió que, com s’ha dit, finalitza el 2023 i, per tant, 
hem de posar i saber com estem. Ara bé, el grup municipal socialista vol estar obert de 
mires i vol decidir àmpliament quina ha de ser aquesta qüestió. Sabem una qüestió: la gran 
dificultat que tindrà l’Àrea Metropolitana en el si de la comissió que constitueixen els 13 
municipis que no són dins de la mixta, perquè ni les tarifes són homogènies ni hi ha una 
continuïtat territorial, com recordava també el Sr. Raventós, els models són diferents, els 
cànons que rebem els diferents municipis són diferents i, per tant, és molt difícil decidir 
sobre un possible servei que l’endemà mateix els 13 comencen de nou o un servei, com és 
el cas, en què hi ha diversos municipis que l’haurien de començar a decidir i d’altres que 
fins d’aquí a 50 anys no l’hauran de decidir. I que, per tant, tampoc no contribuiran a la 
solució. 
És per tot això que nosaltres, ja els ho diem, estem a favor de la majoria de punts, estarem 
a favor de la majoria de punts, farem una abstenció al punt 3 i votarem en contra del punt 
4, però remarcant al Sr. Raventós que agraïm aquesta moció i que sobretot mostri i es 
quedi amb el record que estem aprovant el punt 2, que creiem que és el substancial 
d’aquesta moció. I ara sí que seria el seu torn, Sr. Raventós, per acabar.

Sr. Raventós:
Gràcies. Jo és que intentava prendre notes mentre intentava escoltar-vos i, com que soc 
un home i només puc fer una cosa alhora, em costarà. En tot cas, volia fer un aclariment, 
perquè jo crec que s’està generant una confusió que crec que és bo que aclarim. El que 
diu la sentència del tribunal, com molt bé ha dit l’Alcalde, és que ara qui té la competència 
del servei és l’Àrea Metropolitana, i només vol dir això. Això en cap cas no implica que 
l’Àrea Metropolitana hagi o pugui decidir com es gestionarà el servei d’esquena als 
municipis. De fet, seria desitjable que no fos així. Per exemple, per què no anem a l’Àrea 
Metropolitana i li proposem una cogestió? Per exemple, a través d’una empresa municipal 
participada per la pròpia Àrea Metropolitana de Barcelona. En quin moment la sentència 
inhabilita aquesta possibilitat? Perquè a mi em sembla que en cap moment. En quin 
moment aquesta sentència inhabilita que l’Àrea Metropolitana no pugui accedir al fet que 
un municipi pugui fer una gestió municipal directa? Perquè en cap cas ho inhabilita. Per 
tant, hem de distingir que el que fa la sentència, l’únic que diu la sentència de fet és que 
qui és titular del servei és l’Àrea, però en cap cas inhabilita que el municipi pugui fer una 
proposta directa de servei i que l’Àrea la pugui acceptar.
En segon lloc, dir que evidentment acceptem la votació separada dels punts 3 i 4. I 
després també volia fer esment al comentari que sempre se’ns fa a nosaltres que se’ns 
acusa entre cometes, tot i que nosaltres no ens sentim acusats de res, que nosaltres fem 
política dels models de gestió dels serveis. Evidentment que en fem. I de fet creiem que no 
pot ser d’una altra manera, però també creiem que és evident que els altres grups 
municipals l’han fet, en fan. De fet, l’empresa mixta metropolitana o tot el lobby de poder 
que estableix Aigües de Barcelona, l’empresa a l’Àrea Metropolitana, neix de determinats 
municipis gestionats per uns determinats partits polítics que acusen els demés de fer 
política dels serveis municipals i no s’autoacusen de fer-ho. Vull dir, és així. I de fet el que 
més ens sorprèn de tot això és que sembla que nosaltres siguem els únics que siguem 
conscients que el gran problema per a la gestió de l’aigua a l’Àrea Metropolitana es diu 
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empresa mixta metropolitana. I que si l’Àrea Metropolitana, el govern que li correspongui 
de l’Àrea Metropolitana, no qüestiona aquesta empresa mixta metropolitana doncs no està 
atacant el problema de l’aigua a l’Àrea Metropolitana.
I, per acabar, dir que el Sr. Sánchez, un cop més, deia que el servei d’aigua no crea 
problemes. Si l’expectativa d’un servei d’abastament d’aigua potable és obrir l’aixeta i que 
surti aigua, doncs, sí, certament, no crea problemes. Perquè un obre l’aixeta i surt aigua. 
Però si un analitza amb un cert rigor el context que va portar el govern municipal de l’any 
1994 a privatitzar el servei i analitza on som ara, veurem que el que ha passat és que 
s’han perdut gairebé 30 anys, que no s’ha avançat en gairebé res. Això sí, obrim l’aixeta i 
surt aigua, això no ho qüestiono. I, per tant, a nosaltres ens sembla que el que no pot ser 
és que l’única expectativa que tinguem en un servei tan important com aquest és això, 
limitar-nos a obrir l’aixeta i que surti aigua. Esperem molt més i d’aquí la definició del punt 
2. En tot cas, gràcies a les aportacions que s’han fet. Jo crec que ha sigut un debat 
interessant i insisteixo que acceptem votació separada dels punts 3 i 4, que m’ha semblat 
que és el que es demanava. En tot cas, demanaria un aclariment o una confirmació de si 
és així, però si no entenc que votaríem tota la moció i separadament els punts 3 i 4.

Sr. Alcalde:
Efectivament, per la nostra part, i entenc que també per Junts per Molins, que demanàvem 
aquesta votació separada per als punts 3 i 4. Per tant, si els sembla votaríem tota la moció 
excepte, Secretària, els punts 3 i 4. D’acord?

VOTACIÓ:

Apartat tercer:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 4 15

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar l’apartat “tercer” de la 
present moció  per 4 vots a favor de la CUP (2), Molins Camina-Podem (1) i MEC (1) i 
15 abstencions del PSC (7), JxM (3), ERC (4), i C’s (1),

Apartat quart:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 8 10 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació corda no aprovar l’apartat “Quart”, de la 
present moció  per 10 vots en contra del PSC (7), JxM (3), 8 vots a favor de ERC (4), 
la CUP (2), Molins Camina-Podem (1) i MEC (1) i 1 abstenció C’s (1).

Resta d’apartats:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

I el Ple de la Corporació aprova la resta d’apartats, de la present moció per 
unanimitat dels membres presents.

16.- Moció del Grup Municipal de  la CUP Molins de Rei per garantir el dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic. (Expedient núm. 
36/2021/MOCIO).

MOCIÓ



SEC/SCC/ALD
 ACTA PLE 22/07/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 77/112

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

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP – AMUNT PER GARANTIR EL DRET A LA 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS (IVE) AL SISTEMA SANITARI  PÚBLIC.

La fi de la República i la instauració de la dictadura franquista van il·legalitzar el dret a 
l’avortament, per la qual cosa les dones gestants es veuen obligades a sortir de l’estat 
espanyol per poder exercir aquest dret.

No va ser fins l’any 1985, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 9/1985 de 5 de julio, de 
reforma de l’article 417 bis del Codi Penal, que es va recuperar aquest dret sota tres 
premises, risc greu per a la salut física o mental de la gestant (supòstit terapèutic), violació 
(supòsit criminològic) i malformacions en el fetus (supòsit eugenèsic), despenalitzant així el 
dret a l’avortament. Tanmateix, aquest reforma no feia menció que la pràctica de 
l’avortament hagués d’estar en la cartera de serveis del sistema sanitari públic, per això és 
des de les clíniques privades que s’asumeix aquest servei i on es troben la majoria de 
professionals especialitzats.

El 2010 s’aprova la Llei Orgànica 2/2010 que permet l’IVE fins les 14 setmanes de gestació 
a petició de la dona i poder avortar a dones de 16 i 17 anys sense el consentiment familiar. 
Però amb el govern estatal del PP això últim queda anul·lat, restringint la capacitat de 
decisió de les joves de 16 i 17 anys que ara necessiten l’autorització d’un dels progenitors 
o tutors. Malgrat l’avanç que suposa aquesta llei pels drets sexuals i reproductius de les 
dones, la seva implementació no trenca amb la dinàmica de realitzar els IVEs a la privada i 
aquesta pràctica queda institucionalitzada.

Onze anys després de l’aprovació de la llei de l’avortament, ni la Generalitat de Catalunya, 
ni la Generalitat Valenciana, ni el Govern de les Illes Balears han estat capaces d’integrar 
la pràctica de l’IVE dintre de la cartera de serveis dels centres sanitaris públics, fet que 
possibilita que s’estiguin externalitzant a centres sanitaris privats especialitzats, generant 
un negoci encobert amb els avortaments voluntaris a la privada, facilitant la criminalització i 
assenyalament de dones i professionals (segons l’ACAI, des de 2010, 8000 dones han 
estat assetjades per fonamentalistes davant de clíniques on es fan avortaments) i vulnerant 
reiteradament el dret a les dones de ser ateses a la xarxa sanitària pública dels Països 
Catalans. 
Aquesta problemàtica es veu accentuada en territoris rurals on, davant l’absència de 
clíniques concertades especialitzades i ASSIR autoritzats per fer avortaments, les dones 
són obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret l’IVE, amb el cost 
econòmic i de temps que això els suposa.

Un altre fet que dificulta i obstrueix l’exercici del dret a l’avortament és objecció de 
consciència. A Catalunya, durant 2019 un 42% dels obstetras ginecòlegs del sistema 
públic es van declarar objectors. La situació s’agreuja quan aquesta objecció es fa de 
forma col·lectiva per mandat institucional en hospitals concertats que es troben en mans de 
l’Església, tot i que l’objecció és un dret reconegut que solament es pot exercir de forma 
individual. Així, institucions gestionades per fundacions eclesiàstiques i que reben diners 
públics, porten en els seus estatuts que l’IVE no s’ofereix.

A Catalunya existeix la possibilitat de realitzar una IVE mitjançant dos mètodes: fins les 9 
setmanes de gestació, el mètode farmacològic o l’instrumental, i des de les 9 fins a les 14 
setmanes el mètode l'instrumental. D'una banda, per al mètode farmacològic els centres 
d'elecció són en la seva gran majoria els ASSIR de referència del Servei Català de la 
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Salut. Al 2019 17 comarques de les 41 no van disposar de cap d’aquests centres 
autoritzats per realitzar avortaments (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta 
Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Ribera d'Ebre, 
Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l'Estany, Cerdanya, Alt Urgell i Berguedà). El cas més 
flagrant és la zona de l’Alt Pirineu i l’Aran, on fins al març del 2021, en cap de les seves 
comarques existia la possibilitat d’avortar de forma farmacològica. Recentment s’ha 
habilitat l’Hospital Comarcal del Pallars per poder practicar l’IVE fins a les 9 setmanes de 
gestació per mitjà del mètode farmacològic, però es continua sense garantir la possibilitat 
d’oferir l’IVE quirúrgic.

D'altra banda, les IVE amb mètode instrumental, com ja hem dit, són realitzades en 
clíniques acreditades i especialitzades. A Catalunya hi ha un total de 10 clíniques 
acreditades repartides entre les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Però en el 
cas de les IVE de més de 14 setmanes de gestació, el nombre de clíniques es redueix a 5 
(1 a Girona i 4 Barcelona).

La distribució del circuit d'atenció a la IVE suposa una barrera territorial en diferents 
aspectes. En primer lloc, el fet que, a la demarcació de Lleida, que compren també la zona 
de Alt Pirineu i Aran, i a Terres de l’Ebre, no existeix cap clínica acreditada obliga moltes 
dones a desplaçar-se centenars de quilòmetres per a accedir al mètode instrumental, 
assumint els costos econòmics i personals que suposa. A més, això causa que s'estigui 
vulnerant el dret a triar el mètode per a les gestacions de menys de 9 setmanes. Respecte 
a la regió sanitària de Catalunya Central, encara que pertany a la província de Barcelona, 
està geogràficament allunyada de la ciutat de Barcelona i a vegades amb vies de transport 
de difícil accés, causant el mateix efecte.

Aquests desplaçaments s'acusen quan es tracta d'interrupcions de més de 14 setmanes de 
gestació, on la centralització del circuit a la ciutat de Barcelona es fa més evident.

És per això que des del Grup Municipal de la CUP-AMUNT proposem al Ple de 
L’Ajuntament de Molins de Rei que adopti els següents acords:
PRIMER. Exigir al Departament de Salut la creació d’Unitats Especialitzades en la IVE als 
hospitals de referència de cada regió sanitària i garantir ASSIR autoritzats per dur a terme 
avortaments farmacològics en totes les regions sanitàries

SEGON. Instar al Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o contractes 
amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir el 
servei a la demanda d'avortament.

TERCER. Instar al Departament de Salut perquè no es produeixin objeccions col·lectives ni 
institucionals en la pràctica de la IVE en centres que rebin diners públics.

QUART. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya la implementació efectiva, 
seguiment i avaluació de l'article 8 de la LO 2/2010 sobre formació de professionals de la 
salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les carreres relacionades 
amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació i formació en la pràctica 
clínica de la interrupció voluntària de l'embaràs.

CINQUÈ. Exigir al govern de l'Estat espanyol perquè aturi el projecte de modificació del 
Reial decret 831/2010 de Garantia de la Qualitat Assistencial de la Prestació a la 
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Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que pretén deixar el mètode farmacològic com únic 
mètode fins a les 9 setmanes de gestació.

SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat perquè desplegui el Reglament de la Llei 9/2017, 
del 27 de juny, d'universalització de la sanitat a Catalunya incloent en el redactat l’accés a 
l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones i persones embarassades que es 
trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

SETÈ. Fer arribar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
als mitjans de comunicació públics i privats locals i comarcals, així com fer-ne difusió per 
els canals comunicatius de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passem al punt 16 de l’ordre del dia, que és la “Moció del Grup Municipal de la CUP 
Molins de Rei per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs al sistema sanitari 
públic”. Faria la defensa d’aquest tema la..

Sra. Castillo:
Jo mateixa.

Sr. Alcalde:
La Sra...

Sra. Castillo:
Jo mateixa, jo mateixa.

Sr. Alcalde:
Val, endavant, Sra. Estefania.

Sra. Castillo:
Bé, faré una explicació breu del text expositiu i després passaré a llegir els acords.
Presenta el punt 16.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Garriga, endavant.

Sra. Garriga:
A veure... Des d’Esquerra Republicana, des del Parlament, conscients d’aquest problema 
que, de fet, avui ha estat notícia al Telenotícies i sortia que una de cada quatre dones es 
paga de la seva butxaca quan ha d’avortar. Una de quadre dones que avorten s’ho paga 
de la seva butxaca. I que el 50 % aproximadament, com acaba de dir l’Estefania, de 
professionals són objectors. Vull dir, són dades que posen el crit al cel. Doncs, des del 
Parlament, Esquerra estem treballant per garantir aquests drets. Entre d’altres, proposem 
desplegar el reglament de la Llei 9/2017 d’universalització de la sanitat a Catalunya; 
garantir l’accés a l’atenció de la salut sexual i reproductiva a totes les dones i persones 
embarassades; anul·lar per part del Departament de Salut els convenis públics o 
contractes amb centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència; vetllar 
perquè la informació sobre l’avortament sigui veraç, accessible, adaptada i de proximitat 
per a tota la ciutadania en relació a tots els procediments mèdics que s’utilitzen per l’IVE (i I 
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l’IVE no és l’impost, sinó això que estem dient ara, i els tràmits que suposa); instar el 
Ministerio de Educación a impulsar l’article 8 de la Llei orgànica 2/2010 sobre formació de 
professionals de salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les 
carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent-hi la investigació i 
formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de l’embaràs; combatre els 
assetjaments per part de grups fonamentalistes contra dones i professionals que 
accedeixen als centres que practiquen avortaments; impulsar l’educació afectiva i sexual 
integral com a element fonamental als currículums educatius, amb caràcter obligatori, amb 
l’objectiu d’ajudar les persones a obtenir les eines i la informació per prendre decisions 
lliures, autònomes i informades sobre el sexe i la sexualitat. La interrupció voluntària de 
l’embaràs no és agradable per a ningú: és un dret i un acte de responsabilitat. Hem de 
desterrar per sempre més les dobles morals i el patró patriarcal impulsant polítiques justes 
i valentes. D’acord amb tot el que hem exposat, el grup municipal d’Esquerra Molins de Rei 
Acord Municipal votarem a favor de la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Garriga. No hi ha més paraules demanades. Ara sí, la Sra. Aroca, 
endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies, Xavi. Doncs nosaltres també votarem a favor. Compartim plenament tot el que diu 
la moció. A la companya d’Esquerra li diria que concretés en què està treballant 
exactament el Govern i quan es farà, perquè Esquerra porta ja un temps al Govern i ja 
podria haver començat a treballar. Totes aquestes qüestions... Poca cosa més, sí que és 
increïble que a dia d’avui encara estiguem en aquesta situació. Les dones, com sempre, 
estem al final de la cua per garantir els nostres drets i, en aquest cas, doncs, el tema de 
l’avortament continua sent un tema tabú. En castellà hi ha un dit, no sé si en català té 
traducció, però es diu “Con la Iglesia hemos topado”. Encara el poder de l’Església 
Catòlica en aquest país és prou fort com perquè totes aquestes coses es notin i es 
traslladin al nostre dia a dia. Sembla que no, que estan allà calladets, amagadets, però no, 
estan darrere de totes aquestes actuacions, i d’aquestes objeccions de consciència, 
aquests concerts, etc., i per tant jo crec que és hora que les dones diem “Prou” i que 
aconseguim garantir aquests drets, que són tan importants i que tenen tantes afectacions a 
les nostres vides.

Sra. Garriga:
Puc contestar per al·lusions?

Sr. Alcalde:
No ha fet una al·lusió...

Sra. Garriga:
Home, en pandèmia, per la consellera de Sanitat en pandèmia, és una mica gros.

Sr. Alcalde:
Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Garriga:
És molt atrevit.

Sra. Cassauba:
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Gràcies. Bueno, nosotros votaremos a favor de esta moción. Muy de acuerdo con lo que 
ha dicho Ana. Es increíble que, en la época en la que estamos, haya mujeres que no 
tengan acceso a una interrupción de embarazo y, por lo tanto, obviamente creo que es una 
lucha en la que tenemos que estar todas unidas, y al final no solo nosotras, sino toda la 
población y todo el mundo. Y, bueno, pues, son temas como estos los que demuestran que 
después de todo lo que han luchado las mujeres a lo largo del tiempo pues aún nos queda 
mucho por luchar por derechos tan necesarios y tan lógicos como es el poder intervenir y 
parar un embarazo. Votaremos a favor. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, ara, si no m’equivoco, és la Sra. Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Bona nit ja, de nou. Nosaltres, des del grup municipal socialista, votarem a favor d’aquesta 
moció. A banda de l’exposició de motius que deia la pròpia moció, el que comentava la 
regidora d’Esquerra Núria Garriga sobre les dades de l’accés a l’avortament, el 97,8 % del 
avortaments instrumentals que es fan a Catalunya es fan a clíniques privades, per 
exemple. El 2019 l’avortament farmacològic, per exemple, va representar un 47,7 % i en 
total van ser els quirúrgics, un 52,3 %. És a dir, el que hem de considerar i el que hem de 
treballar és perquè totes les dones tinguin el mateix accés a la interrupció voluntària de 
l’embaràs i, en qualsevol circumstància, en qualsevol territori, i sempre d’acord amb les 
seves necessitats. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Carme Madorell. Endavant.

Sra. Madorell:
Bé, bon vespre. Doncs, sí, com deia la Núria avui han sortit informacions que... No sé si 
arran d’aquesta moció que ja ha estat aprovada al Parlament, sembla que és un tema que 
la Generalitat està entomant seriosament i que aviat s’obriran com a mínim dos centres, 
crec que han dit per les terres de Lleida, per la pràctica de l’IVI, de l’IVE, perdó, en pro de 
l’equitat territorial, la qual cosa ens felicitem que realment s’estigui treballant en aquest 
tema. A Junts per Molins estem totalment d’acord amb el sentit de la moció, ja que 
considerem que no hi pot haver-hi un greuge tan gran entre les dones que vivim o que 
viuen a les zones com el Baix Llobregat o Barcelona, o Barcelonès, podríem dir, en relació 
amb d’altres que viuen a comarques més llunyanes en les quals les dones s’han de 
desplaçar molts quilòmetres per exercir el seu dret. 
De totes maneres, malgrat el resultat de la votació que ja hi ha hagut al Parlament, a Junts 
per Molins no combreguem amb els acords 2 i 3, i menys en el moment de crisi sanitària 
que vivim. Nosaltres creiem que s’ha de sumar i no s’ha de restar. I també creiem que s’ha 
de respectar la llibertat, que també creiem que són drets de les persones a ser objectores 
de consciència. Realment anul·lar convenis o contractes amb centres sanitaris que objectin 
i que poden estar oferint molt bons serveis en altres àmbits, l’únic que faríem és que hi ha 
zones que es quedarien sense la pràctica de l’IVE i també sense altres serveis. O sigui que 
no podem dir d’una manera, potser, entre cometes, tan alegrement, de trencar convenis i 
deixar sense serveis bàsics, que deuen estar funcionant prou bé en aquests moments, a 
àrees on potser no arriben altres serveis. Que no diem que no haurien de tenir, però que 
no els tenen. No estem en disposició de tancar serveis. Així, doncs, que quedi clar, que no 
compartim tots els acords, bàsicament el 2 i el 3, és un objectiu que realment s’ha de 
treballar fort, s’hi ha de treballar de valent, pel dret de les dones en aquest camp i, 
evidentment, votarem a favor.
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Sr. Alcalde:
Gràcies. No em consta cap paraula més, per tant seria el torn de la Sra. Estefania Castillo 
de tancar.

Sra. Castillo:
Gràcies. Bé, gràcies a tots per les vostres aportacions. La veritat és que en ple Ple m’he 
assabentat que el Parlament havia votat a favor d’aquesta moció que havíem presentat el 
nostre grup, la CUP, i estic, de veritat és que m’he posat molt contenta, així que ara toca 
que el Govern de la Generalitat es posi a treballar i no avui o demà, sinó abans d’ahir 
hauria d’haver començat a treballar en aquest tema i fa molt de temps. Però tot i així 
gràcies per les aportacions

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs passaríem a la votació d’aquesta moció.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

17.- Moció conjunta dels Grup Municipals de Molins en Comú i Molins Camina - 
Podem en defensa de l’equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la 
proposta d’ampliar la tercera pista de l’aeroport. (Expedient núm. 37/2021/MOCIO).

MOCIÓ

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOLINS EN COMÚ I MOLINS CAMINA - 
PODEM EN DEFENSA DE L’EQUILIBRI TERRITORIAL AL DELTA DEL LLOBREGAT I 
DE REBUIG A LA PROPOSTA D’AMPLIAR LA TERCERA PISTA DE L’AEROPORT
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El Delta del Llobregat és un territori de gran valor per al Baix Llobregat, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de Catalunya. Hi conviuen, en un delicat equilibri, 
infraestructures de transport, industrials, urbanes, i també agrícoles i naturals d’un alt valor. 
Aquest equilibri és fruit d’un ampli consens treballat entre les administracions estatal, 
autonòmica i també, cal no oblidar-ho, municipals. Un equilibri que es va concretar el 1994 
amb la signatura del Pla Delta on totes les administracions es van comprometre al 
desenvolupament simultani de múltiples projectes d’infraestructures al voltant del 
creixement del port i de l’aeroport. El projecte, que també contemplava la compensació 
ambiental i la correcció d'impactes, es va desenvolupar majoritàriament entre els anys 
1999 i 2005.

Al costat de l’aeroport i del port trobem els Espais Naturals del Delta del Llobregat, una 
gran infraestructura mediambiental. La importància cabdal d’aquest patrimoni de país 
esdevé encara més palesa en l’actual context d’emergència climàtica.

A més dels Espais Naturals, el Delta allotja també el Parc Agrari del Baix Llobregat, tota 
una conquesta ciutadana. L’agricultura periurbana és clau per garantir la sobirania 
alimentària de Barcelona i de Catalunya, i ho serà encara més en un context d’augment de 
preu dels carburants i per tant del transport de mercaderies en el futur. En aquest sentit, el 
Parc Agrari suposa també una infraestructura agrícola clau per impulsar una alimentació 
més sostenible a les nostres ciutats.

Un dels paratges més verges del Delta del Llobregat i un dels que millor exemplifica el 
delicat equilibri del qual parlem és la Ricarda. Es tracta d’un espai insubstituïble i 
salvaguardat per diverses figures catalanes, espanyoles i europees de protecció 
mediambiental. El seu estany, un antic braç del riu Llobregat, i el seu entorn allotgen un 
hàbitat únic de flora i fauna, que constitueixen un dels espais naturals més importants del 
Delta del Llobregat. Així mateix, l’activitat econòmica que es desenvolupa a la finca és una 
peça important per sostenir la ramaderia i l’agricultura del Parc Agrari. Finalment, la 
Ricarda allotja la Casa Gomis, una obra fonamental de l’arquitectura racionalista a 
Catalunya que és indispensable per entendre l’evolució de les avantguardes artístiques i 
culturals a casa nostra durant el segle XX.

L’emergència climàtica ens obliga a una forta reducció dels gasos d’efecte hivernacle 
(GEH). El CO2 n’és un dels principals, i els mitjans de transport en són un dels principals 
productors. La petjada de carboni d’infraestructures tan properes com el port i l’aeroport és 
molt elevada (13 milions de tones de CO2 l’any, 4 vegades més que el que es produeix en 
el total de la ciutat de Barcelona i la meitat de tota l’emissió de la demarcació de 
Barcelona.

Recentment, diversos mitjans han informat de la intenció d’Aena d’ampliar la tercera pista 
de l’aeroport del Prat, desfent el consens de l’acord signat al Pla Delta l’any 94. Aquesta 
ampliació implicaria necessàriament la destrucció sense remei del paratge de la Ricarda i 
l’obstrucció del corredor ecosistèmic dels espais naturals del Delta del Llobregat.  El Delta 
del Llobregat ha sofert profundes intervencions durant dècades i no pot sostenir ni un pam 
més d’ampliacions de les infraestructures sense que la seva viabilitat es vegi compromesa 
de manera irremeiable.

A aquests fets cal sumar-hi la lluita veïnal per pal·liar els efectes de la contaminació 
acústica dels darrers anys. Aquesta pressió veïnal, unida a la feina que es va fer des de les 
administracions locals, van aconseguir  en el seu moment quelcom que semblava 
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impossible: introduir una configuració de pistes que aconseguís minimitzar els efectes del 
soroll de les aeronaus als municipis més propers. El sistema actual de pistes, malgrat cal 
dir que en episodis de vents que obliguen a canviar-la, i malgrat l’augment de la intensitat 
dels vols a El Prat, ha demostrat ser prou eficaç. 

Ara, però, el creixement proposat del nombre d’operacions pot suposar un increment de la 
molèstia del soroll, per no parlar d’un augment de la contaminació sobre les zones 
poblades.

Segons AENA, aquesta ampliació suposaria un augment en l’activitat aeroportuària, 
passant de les 52.000.000 persones usuàries actuals per any a 75.000.000, fet que faria 
del tot insostenible el desenvolupament econòmic i social del territori en una època 
d’emergència climàtica, incrementant les emissions de CO2 i la contaminació que pateix 
l’Àrea Metropolitana, en una zona especialment castigada per la contaminació atmosfèrica, 
amenaçant greument la salut de les veïnes i veïns de la zona afectada.  

Els grups municipals de Molins en Comú i Molins Camina - Podem proposen al ple de 
Molins de Rei els següents 

ACORDS
1.Rebutjar la proposta d’ampliació de la tercera pista de l’aeroport que destruirà l’espai 

natural de la Ricarda, fet que suposaria un desastre natural, agrícola i patrimonial 
sense pal·liatius.

2.Defensar la convivència de l’aeroport del Prat amb els nuclis urbans del seu entorn 
atenent que qualsevol operativa de l’aeroport ha de tendir a minimitzar l’impacte 
acústic que pateixen les poblacions del Prat, Viladecans, Gavà o Castelldefels.

3.Constatar que l’aeroport del Prat és un dels principals emissors de gasos d’efecte 
hivernacle al Delta del Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que, per 
tant, ha de ser un actor clau en la reducció d’aquestes emissions. En aquest 
context, advertim que un creixement sense límits de la infraestructura suposaria un 
greu atac a la salut de la ciutadania i del planeta.

4.Defensar que el futur de l’aeroport del Prat es dissenyi tenint en compte el model 
turístic sostenible i respectuós amb l’equilibri a les nostres ciutats que es vol 
fomentar a Barcelona i a Catalunya.

5. Instar Aena a abandonar unes polítiques desarrollistes que no obeeixen ni a l’actual 
context d’emergència climàtica, ni al model de ciutat que perseguim per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ni al sentit comú del segle XXI, ni s’ajusten a les 
normatives europees. I l’animem, enlloc d’això, a innovar tot desenvolupant models 
sostenibles i adequats a les necessitats del present de gestió aeroportuària.

6.Urgir a dissenyar un veritable sistema aeroportuari català, que passi per convertir 
Girona en la quarta pista de l’aeroport del Prat. En aquest sentit, exigim inversions 
en una millora del ferrocarril, que faciliti la connexió entre el Prat i Girona i entre 
aquestes infraestructures i Barcelona.
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7.Demanar el compromís de l’Ajuntament de Molins de rei a exigir al govern de l’Estat i 
AENA que els diners que no s’inverteixin a l’Aeroport del Prat es quedin a 
Catalunya per buscar vies d’enllaç amb els altres aeroports catalans.

8.Demanar al Govern de l’Estat que abandoni projectes sense viabilitat com 
l’allargament de la tercera pista i treballi per desplegar aquest model aeroportuari 
català, fent les inversions necessàries.

9.Demanar a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb claredat amb la 
defensa de l’equilibri territorial al Delta del Llobregat, treballi en el desenvolupament 
del sistema aeroportuari català, i descarti definitivament l’allargament de la tercera 
pista de l’aeroport del Prat.

10. Reclamar a totes les administracions una major atenció a les necessitats dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat, que reforcin la seva gestió integral, i que 
divulguin el seu valor com un patrimoni de país a preservar per a les futures 
generacions.

11. Reclamar la implicació de totes les administracions per promocionar el Parc Agrari 
del Baix Llobregat, donar suport a la pagesia que hi treballa i garantir la viabilitat de 
les seves explotacions com una forma d’avançar cap a la sobirania alimentària als 
nostres pobles i ciutats.

12. Traslladar els presents acords al Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda 
Urbana, al President-Conseller Delegat d’AENA, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, la presidència de 
l’àrea Metropolitana de Barcelona, els grups polítics del Congrés, Senat i Parlament 
de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i als mitjans de 
comunicació locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem ara a la moció del punt 17è, que és la “Moció conjunta dels Grup Municipals de 
Molins en Comú i Molins Camina - Podem en defensa de l’equilibri territorial al Delta del 
Llobregat i de rebuig a la proposta d’ampliar la tercera pista de l’aeroport”. Endavant.

Sr. Corredera:
Faré l’exposició jo de la moció. Gràcies.
Presenta el punt 17.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Corredera. Obriríem el torn del debat i, per tant, la primera 
paraula és del Sr. Quim Llort. Endavant.

Sr. Llort:
Sí, moltes gràcies. Esquerra té com a eixos prioritaris la lluita contra el canvi climàtic, la 
protecció de la biodiversitat i aposta fermament per la necessitat de treballar per l’equilibri 
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territorial. Ampliar la tercera pista de l’aeroport clarament va en contra de la protecció del 
territori i no podem permetre de cap de les maneres que es malmetin més els espais 
naturals que envolten l’aeroport. Actualment, la tercera pista fa 2.660 metres i pot absorbir 
vols intercontinentals amb models d’avions que poden enlairar-se en pistes de 2.500 
metres. Els avions més grans es pot fer a l’existent, de més de 3.700 metres. Per tant, 
allargar la tercera pista en perjudici de l’estany de La Ricarda és totalment innecessari. 

També cal destacar les recents declaracions de la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, on deia que serà la primera defensora de La 
Ricarda, però també del Parc Agrari i del conjunt del Delta del Llobregat. La Unió Europea 
també s’oposarà a les intencions d’AENA, perquè l’allargament de la pista afecta 
directament els espais naturals de La Ricarda, que és zona protegida de la Xarxa Natura 
2000. I si parlem d’AENA, sabem que també gestiona els aeroports de Girona i Reus, el 
que caldria reclamar una gestió global, sostenible i adequada al territori i l’emergència 
climàtica. D’altra banda, cal recordar que el govern espanyol pot decidir aturar els plans 
que té AENA sobre La Ricarda i dibuixar un pla aeroportuari i ferroviari a Catalunya d’acord 
amb les seves necessitats actuals i respectuoses amb el medi ambient. Creiem que la falta 
d’inversió de l’estat espanyol a Catalunya ens permet reclamar amb justícia les inversions 
que no arriben mai. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Sr. Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Sí, gràcies. Molt breument, nosaltres votarem a favor de la moció, perquè hi estem d’acord, 
a més creiem que és molt exhaustiva i està molt ben explicada, i que explica molt bé el 
context. Només volia posar sobre la taula una altra qüestió, que és que al final el tema de 
la pista de l’aeroport no és només una qüestió política, que també, sinó que és una qüestió 
tècnica. I la moció, de fet, ja esmenta l’aeroport de Girona com a nova pista de l’aeroport 
de Barcelona. Aquesta és una qüestió que ha estat posada sobre la taula per diferents 
tècnics experts en infraestructures. I entenem que és una manera de resoldre la qüestió en 
el sentit d’entendre l’aportació que podria fer des d’un sentit econòmic el creixement de 
l’aeroport de Barcelona i resoldre la qüestió ambiental que, evidentment, no és una qüestió 
menor. I, per tant, un cop més, convidem els que han de prendre decisions polítics a 
escoltar els tècnics, que n’hi ha molts de molt bons, diguéssim, i que fins i tot des d’un punt 
de vista tècnic s’estan posant sobre la taula alternatives que caldria que fossin escoltades. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Demana la paraula també el Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí. Primer de tot, agraïment als companys de Molins Camina i En Comú-Podem 
per haver tret aquesta esmena de Junt per Molins, que creiem que era important també 
posar en valor precisament que, si aquesta acció no es tira endavant, que aquests diners 
precisament que s’han d’invertir, s’inverteixin en els nostres aeroports, i si més en altres 
infraestructures que facin que precisament aquesta connectivitat entre aeroports, aquesta 
Catalunya radial que pot tenir entre els aeroports, doncs, sigui una línia eficient, una 
Catalunya que realment pugui aportar altres aeroports al servei de Barcelona, com fan 
altres ciutats del món. A ningú no se li escapa que als aeroports d’Itàlia, com el de Milà, 
doncs tenen diferents seus. A Londres tens diferents aeroports, des del qual trigues una 
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hora a arribar al centre de Barcelona. Per tant, hi ha opcions que, sense haver d’invertir 
realment en una pista nova, podem acabar executant i podem tenir-les ja de fet demà 
mateix si volem. Sí que és cert que, en aquest sentit, i per aquí anava la proposta de la 
nostra esmena, s’hauria d’invertir en aquesta trobada de camins, entre aquest enllaç entre 
aquests diferents aeroports i Barcelona, per tal que el traspàs o el trasllat a Barcelona fos 
el més directe possible, i alhora el més sostenible possible. Realment, doncs, home, pel 
que he anat preguntant i el que hem anat explicant, és un projecte, bé un projecte no, és 
un Powerpoint, perquè aquí encara no hi ha ni projecte, és un Powerpoint que s’ha 
presentat en què realment encara deixa o no acaba d’aclarir realment molts dubtes del que 
es vol dur a terme. Aquest és un tema que jo crec que realment haurien d’acabar de tancar 
per veure realment cap a on avança aquest possible projecte que seria per a Barcelona. 
Nosaltres estem d’acord que aquests milions que han de venir a Catalunya, aquesta pluja 
de milions es quedin a Catalunya, que no se’n vagin a una altra comunitat, que no se’n 
vagin a projectes faraònics en altres ciutats del país, a Espanya, que realment han resultat 
autèntics fracassos, que aquests diners es quedin a Catalunya, que s’inverteixin a 
Catalunya i que d’una vegada per totes Catalunya comenci a tenir un sistema aeroportuari 
radial, un sistema on els diferents actors del país, les diferents ciutats importants del país, 
com poden ser Girona, Tarragona o Lleida, puguin tenir la capacitat també de fer d’afluents 
de l’aeroport de Barcelona-El Prat. Aquest creiem que és l’element que hem de posar 
sobre la taula. Aquest és l’objectiu que ens hauríem de marcar tots i totes, obeint també el 
mandat en el qual ens estem comprometent tots amb l’Agenda 2030 i, per tant, hem de ser 
conscients que evidentment aquest pacte per al medi ambient ha de ser un fet no només 
dels ajuntaments, també de les institucions públiques del país, i per tant en aquest sentit 
estem convençuts que hi ha altres possibilitats, que es poden dur a terme sense gaire cost 
i, en tot cas, no per afegir, passar per la destrucció d’elements que són evidentment 
necessaris per al nostre projecte. En aquest sentit, Junts per Molins votarà a favor, com no 
pot ser d’una altra manera, a aquesta moció, que creiem que és important i que, com ha 
pogut recollir també el Sr. Raventós, recull perfectament tots els elements que imposen 
aquesta necessitat d’aturar aquest projecte.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap paraula més demanda. Jo mateix faria el posicionament del 
grup municipal socialista i agafaré aquestes darreres paraules que diu el Josep Raventós, 
que diu que els polítics escoltin més els tècnics. Mirin, jo els diria que crec no hi ha cap 
expert en aquesta Sala de Plens dels 21 regidors que sapiguem de política territorial des 
d’un punt de vista de logística, transport, aeroports, xarxa ferroviària, etc. Per tant, sota 
aquesta consideració, nosaltres considerem que quan hi ha establerta una taula de diàleg 
entre la Generalitat de Catalunya, entre els municipis afectats, obligar-nos a posicionar-nos 
a 21 regidors de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Molins de Rei sense tenir més 
informació que el debat que estem escoltant és poc tècnic i és molt polític. Per tant, entra 
en certa manera en contradicció amb el que ens demanava el regidor Josep Raventós. 
Mirin, nosaltres fem una expressió màxima. És incompatible dotar-nos d’un aeroport que 
tenen totes les ciutats europees i de primer ordre, com volem ser, i fer-ho respectant els 
veïns i respectant el medi natural? Nosaltres consideraríem que és compatible, i que 
s’hauria de poder trobar la solució per permetre aquesta decisió. Oposar-nos directament, 
com ens obliguen, a estar en contra de la solució que fins ara s’ha plantejat, nosaltres no hi 
estem d’acord. Tampoc no ens agrada el fet de rebutjar la moció, també els diem on hi ha 
posicionaments que diuen “no, no, és que el Govern, el territori, la Generalitat s’ha de 
posicionar ja”. I, per tant, aquestes presses de no haver madurat el debat, malgrat que és 
un debat que a vegades tenim tendència a oblidar de seguida, d’on venen els debats. Just 
abans de la pandèmia ja s’estava plantejant. Ja es parlava d’un col·lapse futur de l’aeroport 
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de Barcelona i saben que les inversions necessiten un temps per planificar-se, debatre’s, 
decidir-se i executar-se. Només ha estat el període i els mesos de la pandèmia, amb la 
reducció del moviment, evidentment, que no va posar sobre la taula, perquè l’única prioritat 
era evidentment la COVID. És ara quan estem albirant un futur més esperançador i de 
recuperació del turisme en aquest sentit i del moviment i de la creació d’oportunitats des 
d’un punt de vista d’això que ens diuen del “hub”, que és el que ens situaria al mapa, que 
es planteja de nou el debat. Escoltin, nosaltres insistim, a nosaltres no ens agrada 
posicionar-nos a hores d’ara en aquest debat. Els ho confessem: no tenim les idees tan 
clares com han tingut vostès, ni tècnicament ni políticament. És més, insistim: considerem 
que un país com Catalunya hauria de ser, hauria de poder afrontar un repte i un debat com 
aquest i fer-ho combinant totes les possibles solucions. Ens obliguen vostès a posicionar-
nos en una solució que exclou el que a hores d’ara s’ha garantit una inversió de diners molt 
important, i que garanteix també una creació de llocs d’ocupació molt important. I que, a 
més a més, en cap cas nosaltres no hem escoltat que hi hagi, si ens situen en el terme 
ecològic, ni compensacions territorials ni evidentment un detriment cap a la qualitat de vida 
dels veïns possiblement afectats, que evidentment s’ha demanat que es mantingui la 
qualitat de vida actual. Per tant, nosaltres el que farem és una abstenció i donant confiança 
a qui ara mateix està treballant i tractant aquest tema políticament i tècnicament, que es 
posicionin i decideixin sobre aquesta qüestió. 
I ara, sí, Sr. Gerard Corredera i Ana Aroca, si volen tancar el torn.

Sr. Corredera:
Bé, gràcies per totes les aportacions dels grups municipals que donaran el vot a favor 
d’aquesta moció. Em sorprèn una mica que no puguem debatre de coses tècniques en un 
Ple. No sé què hem estat fent aquests darrers anys. Vull dir que, al final, no cal ser tècnic 
per debatre coses polítiques en un Ple. Però, bé, no ho sé, sorprèn una mica. I jo crec que 
com a regidors d’un municipi, del Baix Llobregat, no ens n’oblidem, que som al Baix 
Llobregat, i concretament des del meu grup municipal, nosaltres tenim el convenciment 
que és la força del municipalisme el que també pot transformar les coses i canviar-les. I 
veient la posició ferma que té en contra l’Ajuntament d’El Prat, el que està fent al respecte, 
que no oblidem que és qui millor coneix el territori, l’impacte d’aquesta infraestructura, per 
nosaltres no queda cap altra posició a favor que posicionar-nos a favor d’aquesta moció i 
de la totalitat del seu contingut, i evidentment estar en contra d’aquesta ampliació. 
Per altra banda, també si parlem de sostenibilitat, no podem seguir parlant de models 
caducs. Bé, vostè, l’Alcalde ha fet referència que és una infraestructura que ve d’abans de 
la pandèmia... Doncs, sí, precisament el que s’ha demostrat en aquesta pandèmia és que 
molts models són caducs, antics, i per tant ja no podem desenvolupar-los amb els sistemes 
o models econòmics del passat. De fet, és que la COVID, tot el que s’ha visualitzat durant 
la primera part de la pandèmia, la més crua, o la que més ens va acabar modificant la 
nostra mobilitat i, diguem, la nostra forma de treballar, augmentant encara més les 
desigualtats, i amb el que tenim a sobre i que podrem tenir, no podem, i hem de d’oposar-
nos a un model que prioritzi el benefici econòmic per damunt de la protecció del medi 
natural i de la biodiversitat. I si parlem de canvi climàtic no podem defensar mesures per 
evitar el canvi climàtic, declarar l’emergència climàtica el 2017 a Catalunya, demanar 
esforços i responsabilitat a la població per minimitzar el seu impacte ambiental, i després 
girar la cara, permetre que s’executi una infraestructura que generarà tres vegades més 
tones de CO2 de les que s’ha compromès l’Ajuntament de Barcelona abans del 2030 a 
reduir.
Així que almenys demano a totes les forces polítiques, les que han votat a favor sobretot i 
la que s’ha abstingut, doncs que defensin aquest nou model, aquesta defensa del territori, 
que exigeixin als seus representants de la resta d’administracions, i sobretot a la 
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Generalitat i al Congrés, la ferma oposició a aquesta ampliació, que respon únicament a un 
benefici econòmic per a bancs i fons d’inversions privats. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta moció.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 12 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 12 vots a 
favor del JxM (3), ERC (4), la CUP (2), MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1), 7  
abstencions del PSC (7).

18.- Moció conjunta dels Grup Municipals de Molins en Comú i Molins Camina – 
Podem per demanar la implementació de mesures per la regulació d’habitatges com 
a pisos turístics al municipi de Molins de Rei. (Expedient núm. 38/2021/MOCIO).

MOCIÓ

En plena pandèmia i sense previ avís, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 
75/2020 el 6 d'agost de 2020, decret que regula noves modalitats turístiques, com els 
allotjaments singulars i les llars compartides.

Aquest decret, sense simbolismes ni eufemismes, permet que qualsevol arrendador a 
Catalunya pugui reconvertir una propietat d'ús residencial estable en un apartament turístic 
per tal d'augmentar els guanys derivats de l'especulació amb aquest habitatge. Una “catifa 
vermella" per als especuladors que es dediquen a desviar habitatges de lloguer residencial 
a lloguer turístic, mesures que lluny d'afavorir famílies puguin llogar habitacions per millorar 
els seus ingressos,  afavorint els interessos particulars d'una minoria i perjudicant 
greument l'interès general.

Pel que fa als allotjaments singulars, es defineixen com aquells que no encaixen sota cap 
de les modalitats vigents d'allotjament turístic, com per exemple les cabanes als arbres, 
etc., i respecte a les llars compartides, són allotjaments turístics que és l'habitatge principal 
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del seu titular i que aquest comparteix com a servei d'allotjament amb terceres persones, 
en concret amb un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 
dies. El titular ha de residir i compartir l'habitatge amb els turistes mentre dura l'estada.

Hem de fer memòria i dir que, mitjançat l'aprovació dels pressupostos l'any 2011, el 
Govern de Convergència de la mà del PP,  van aprovar la coneguda llei OMNIBUS, obrint 
la porta a què qualsevol habitatge residencial és pugui reconvertir en apartaments turístics. 
Amb aquella decisió, hem pogut comprovar en el que ha derivat l'aprovació de les 
llicències d'ús turístic: problemàtiques relacionades amb les afectacions reals de l'activitat 
sobre la població resident habitual, alterant el teixit social existent. La coexistència de 
diferents usos en un mateix edifici generant situacions de desequilibri entre l'habitatge 
permanent i les diferents modalitats d'allotjament turístic i temporal o llars compartides en 
existir un diferencial de renda a favor d'aquests últims enfront dels usos permanents. A la 
vegada s'ha constatat que l'activitat de l'habitatge d'ús turístic ha donat lloc a problemes de 
convivència, especialment en matèria de sorolls o contaminació acústica, i també en 
l'excés en la generació de residus urbans, de manera que la llar compartida podria 
assimilar-se a aquestes externalitats negatives i també en una l'alteració del comerç, que 
sovint s'allunya del comerç de proximitat i s'especialitza en les necessitats, reals o creades, 
dels i les turistes.

En definitiva, des dels grups municipals de MOLINS CAMINA – PODEM i MOLINS EN 
COMÚ, no podem consentir que se segueixin produint o es puguin produir bombolles de 
preus amb pèrdua d'habitatges, gentrificació en barris de la població amb les 
conseqüències nefastes pels veïns i veïnes que veuen com minva la disponibilitat 
d'habitatge alhora que pugen les rendes de manera indiscriminada.

Per tot això i atenent que el decret estableix el termini d'un any perquè els ajuntaments 
puguin assumir la tipologia de llar compartida com a allotjament turístic i atès que es tracta 
d'un model de negoci que no reporta beneficis per la població local, sent conscients que la 
situació a la nostra població no és tan greu com la de Barcelona, des del nostres grups 
municipals entenem que cal actuar abans que sigui massa tard.

Per aquests motius proposen al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer- Instar al govern municipal de Molins de Rei que implementi mesures per 
regularitzar els habitatges d'ús turístics evitant el potencial creixement que aquesta activitat 
pot tenir a la nostra vila. 

Segon- Instar al govern municipal de Molins de Rei que estipuli mecanismes de control 
sobre la regularització d’habitatges com a pisos turístics evitant concentracions excessives 
i totes les conseqüències negatives que se’n deriven de la manca de regularització, ja sigui 
mitjançant un pla especial urbanístic com a instrument per regular la implementació dels 
allotjaments de les llars compartides o mitjançant la redacció d’una ordenança reguladora 
dels habitatges d’ús turístics i de les llars compartides al municipi.
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Tercer- Instar al govern municipal de Molins de Rei que estipuli mecanismes de control i 
supervisió per activar actuacions sobre els pisos turístics il·legals.

Quart- Donar  trasllat a les entitats que treballen en defensa dels drets de l'habitatge com 
el sindicat de llogaters, i als mitjans de comunicació locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem ara sí a la darrera moció presentada, amb el punt 18è de l’ordre del dia, la 
“Moció conjunta dels Grup Municipals de Molins en Comú i Molins Camina – Podem per 
demanar la implementació de mesures per la regulació d’habitatges com a pisos turístics al 
municipi de Molins de Rei”. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. La llegiré jo mateixa.
Presenta el punt 18.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, obrim el torn d’intervencions. Sra. Laia Juarros, endavant. No? Sí.

Sra. Juarros:
Gràcies.

Sra. Juarros:
Sí, sí.

Sr. Alcalde:
Laia, ara mateix, estem tenint problemes de connexió ara mateix. Si hi hagués alguna 
petició més de paraula i donéssim temps... A veure...

Sra. Juarros:
Si us plau.

Sr. Alcalde:
A veure...

Sra. Juarros:
Perdó?

Sr. Alcalde:
És que no s’ha sentit res, s’ha tallat.

Sra. Espona:
Ens ha quedat penjada una altra vegada, em sembla.
Parla, Laia!

Sra. Juarros:
Hola, em sentiu?

Sra. Aroca:
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Laia, prova d’apagar-te la càmera.

Sra. Juarros:
Val, ara ho provo. Bé... Parlava... Ara em sentiu?

Sra. Garriga:
Ara sí! 

Sr. Alcalde:
Sembla...

Sra. Garriga:
Però té el micro apagat, oi?

Sra. Juarros:
Em sentiu ara?

Sra. Espona:
Ara sí!

Sr. Corredera:
Potser ha de tornar a entrar i sortir, sortir i entrar.

Sr. Alcalde:
Després de desconnectar, donaria la paraula, si us sembla, a la Sra. Estefania Castillo, i a 
veure si pot resoldre... Si poden resoldre resoldre els seus companys...

Sra. Espona:
L’avisem pel mòbil, si de cas.

Sr. Alcalde:
Estefania, endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Cal, bé, val a dir que al Ple del mes 
de mig del 2017 nosaltres vam presentar una moció per demanar la regulació dels pisos 
turístics a Molins i, bé, no sé què farà actualment el Govern, però el del 2017 va votar-hi en 
contra. Per tant, bé, quan vam estar, els 18 mesos que vam estar al Govern, a les 
ordenances fiscals del 2019 vam posar els impostos als pisos turístics a través de la taxa 
d’escombraries i, en fi, s’aprovi o no aquesta moció és veritat que hi ha un problema i que 
calen solucions i seguir-hi treballant. I llavors instem el Govern a obrir el debat d’elaboració 
d’un pla que ordeni els allotjaments turístics per superar la situació actual que ens trobem 
d’alegalitat o possible especulació immobiliària. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Podem mirar de provar de nou amb la Sra. Laia Juarros. Endavant.

Sra. Juarros:
Sí, crec que ara em va millor. Em sentiu bé?

Sr. Alcalde:
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Sí.

Sra. Juarros:
Bé, crec que m’he quedat a mitges, però simplement volia dir que...

Sra. Aroca:
Laia, pots començar, eh, perquè no t’hem sentit res.

Sra. Juarros:
Res? Val. OK. Doncs començaré des del principi. 
Deia que el grup municipal d’ERC Molins considerem que aquesta moció és necessària 
sobretot tenint en compte la pressió urbanística que hi ha al nostre municipi, com a altres 
municipis de l’Àrea Metropolitana, perquè només cal posar-se al cercador d’AirBnB per 
veure que també hi ha pisos turístics a Molins i que especular amb l’habitatge és tan fàcil 
com penjar unes fotos en un portal d’Internet. Pensem que cal regular aquests tipus d’usos 
i que els ajuntaments dels municipis afectats juguen un paper clau en el control del mercat 
de l’habitatge. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció. Gràcies. I disculpeu les 
molèsties.

Sr. Alcalde:
Sra. Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:
Gràcies. Nosotros entendemos el problema que se trata en esta moción y podemos 
compartir ciertos puntos, pero aun así es una moción que no se adecúa al 100 % a lo que 
nosotros opinamos y, por lo tanto, nosotros nos abstendremos en este caso. Gracias.

Sr. Alcalde:
Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Sí, gràcies, bona tarda de nou. Bé, com deia la Sra. Estefania, nosaltres el 2017 vam votar 
en contra i, com poden entendre, avui el nostre sentit de vot no variarà. En aquest sentit, 
nosaltres som conscients que el 2017 ja hi havia en aquell moment, vam veure que hi 
havia quatre pisos turístics que sí que estaven regulats dins del GIA, de la Generalitat, i per 
tant vam anar fent un seguiment d’aquests pisos. Dir que a dia d’avui en queda un. Tenim 
a dia d’avui només un pis turístic. Veure també que no hem tingut un volum de queixes, 
demanat això també a la Guàrdia Urbana, que tinguessin afectacions sobre aquests pisos 
que en el seu moment estaven llogats i, per tant, la regulació del mercat a Molins de Rei 
amb el que té a veure amb els pisos turístics possiblement no és tan greu com pot regular-
se o s’hauria de regular en altres municipis, com pot ser Castelldefels, com pot ser Gavà, 
que tenen possiblement una capacitat de tenir aquest tipus d’habitatges molt més gran que 
no pas Molins de Rei. Possiblement, el fet que nosaltres a Molins de Rei tinguéssim aquest 
tipus de turisme podria tirar possiblement més cap a un turisme més empresarial que no 
pas un turisme més de... com el que hi ha a altres parts de la nostra comarca, o del país. 
Per tant, en aquest sentit, nosaltres sí que és cert, com diu la moció, nosaltres podríem 
regular aquesta implantació, però sí que també hem de comentar, i hem de dir-ho, no és 
l’Ajuntament qui té la capacitat inspectora sobre aquesta activitat. És en tot cas la 
Generalitat qui té aquesta capacitat inspectora i la que pot realment sancionar. 
Tot i que cal dir que quan vam posar aquesta taxa per als pisos turístics que sí que 
realment vam tenir aquestes aportacions, aquests quatre habitatges que es van apuntar, 
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que al llarg del temps han anat cedint, que en queda un, i que realment a dia d’avui només 
en tenim (perdó), només tenim un habitatge que ens consti que tinguem present dins el 
que seria els pisos turístics. Per tant, entenem que per a Molins de Rei, parlo que a Molins 
de Rei, no és un problema, si més no no veiem una afluència de gent amb maletes que 
ens indiqui que són viatjants que venen d’altres països o ciutats i que afectin realment la 
vida quotidiana del nostre municipi. Això és cert que no ho veiem. Sí que estem actuant 
com podem amb la regularització d’altres tipus d’activitats, però sí que és cert que a dia 
d’avui a Molins de Rei aquest no seria un dels problemes amb els quals tindríem més 
greuge. I per tant entenem que dins d’aquest moment i tal com ja vam ser-ne conscient el 
2017 nosaltres votaríem en contra, sí estant, com sempre ho estem, atents a qualsevol 
possible queixa veïnal que pugui haver-hi en aquest sentit ocasionat per algun pis que 
se’ns escapi o algun pis que no tinguem localitzat, sí que evidentment sempre fem la 
presència quan toca, i ho fem sempre a través de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, 
nosaltres rebutjarem aquesta moció.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions? Si no n’hi hagués cap més, podríem tancar el 
torn d’intervencions i passaríem a la votació. Endavant.

Sra. Aroca:
Ara sí que puc tancar, no? Bé, gràcies a les intervencions d’Esquerra i de la CUP. 
Comparteixo plenament les seves paraules. Respecte al regidor de Junts per Molins, jo 
crec que la moció ho especifica molt bé: és un potencial problema, és un potencial 
problema, no es diu en cap moment que sigui un problema greu actualment a Molins. Però 
és un potencial problema que jo crec que atès, i ho ha explicat la Laia perfectament, tota la 
pressió urbanística que té el nostre municipi, que no és poca, i la que vindrà, és probable 
que s’acabi desenvolupant. Estem molt a prop de Barcelona, i jo crec que regular-ho i 
deixar-ho regulat no li faria mal a ningú. No li faria mal a ningú obrir aquest debat i 
començar a parlar de quina manera volem, o quin model volem que tinguin els pisos 
turístics a Molins de Rei. Precisament per aquest problema, perquè Molins de Rei és un 
municipi que ja té problemes de preus, ja tenim problemes de preus d’habitatge. I jo entenc 
que cap dels 21 regidors que estem en aquesta Sala de Plens volem que aquest problema 
s’acabi agreujant. Al contrari. Al contrari. Per tant, jo crec, penso que us equivoqueu votant 
en contra. El 2017 potser estàvem molt a l’inici del debat, perquè va començar a ser el 
boom dels pisos turístics, però quatre anys ja hem vist les conseqüències de la proliferació 
de pisos turístics als municipis. No sé si us heu pogut passejar pel centre de Barcelona, 
però és probablement el model més bèstia. Òbviament, no som Barcelona, ja ho especifica 
també la moció, i ho diu clarament. Sabem que no tenim els mateixos problemes que 
Barcelona i probablement tampoc que Castelldefels o que Gavà, però ja ens arribarà 
també. Ja ens arribarà també. Tenim un pis turístic reconegut, com tu has dit, però tenim 
més pisos turístics dels que no estan reconeguts, dels que no paguen impostos, perquè ho 
ha dit també la companya. Només has d’obrir AirBnB per veure que a Molins de Rei 
s’oferten pisos turístics. Per tant, la Generalitat va fer aquest decret, deixava un any als 
municipis per poder fer aquesta regulació. Ja anem tard nosaltres presentant la moció, 
sincerament, i ara és una pena que des del Govern doncs no s’hi doni suport i no es pensi 
a actuar en aquest sentit. Esperem, esperem que no hagueu de reconèixer que us heu 
equivocat.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem a la votació.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 8 10 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 8 
vots a favor del ERC (4), MEC (1) la CUP (2) i Molins Camina-Podem (1), 10  vots en 
contra de PSC (7), JxM (3), i 1 abstenció de  C’s (1).

E- ALTRES

19.- Renúncia del regidor Sr. Josep Raventós Fornós, al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 1/2021/RENPRE).

Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Josep Raventos Fornos, de data 1 de juliol de 2021, 
amb número de registre d’entrada 2021013363, de data 1 de juliol de 2021, en el qual a 
l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, manifesta la 
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació.

Atès el que disposen els arts 9 del ROF i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.

Per tot el que ha estat exposat, el Ple de la Corporació adopta:

Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia voluntària a la condició de Regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei presentada pel Sr. Josep Raventós Fornós, pertanyent al 
Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) i 
declarar vacant el seu escó.

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial corresponent.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat Sr. Josep Raventós Fornós.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara ja hem finalitzat l’apartat de les mocions i per tant passem al d’Altres, que 
malauradament avui sí és el motiu pel qual hi ha els dos regidors que m’acompanyen avui 
a la Sala de Plens. Primer de tot començarem el punt 19è, “Renúncia del regidor Sr. Josep 
Raventós Fornós, al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei”. I entenc que, si 
mal no recordo, fa vostè una intervenció primer.

Sr. Raventós:
Sí, sí.

Sr. Alcalde:
Sí, obre vostè.

Sr. Raventós:
Espero que m’enfoquis.

Sr. Alcalde:
Bé, jo crec que ara...
Els mocadors els tenim? 

Sr. Raventós:
Jo sí! Jo sí que els tinc!

Sr. Alcalde:
Endavant. Perdó, eh?

Sr. Raventós:
Bé, faré avui la meva última intervenció a la Sala de Plens de la mateixa manera que vaig 
fer la primera.
Presenta el punt 19.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Jo crec que temps tindrem d’obrir tots els micros i aplaudir tots 
conjuntament, que és el sentiment que emana d’aquesta intervenció. Els proposo, més 
enllà d’anar demanant paraules, de fer, com és costum en aquests casos, demanar 
[Inintel·ligible, 3:57:08] i que per tant els diferents portaveus, si volen intervenir, 
evidentment, si ho volen fer de major a menor, jo crec que serà la millor manera de no 
entrar ara en paraules al xat. Per tant, Sr. Gerard Corredera, si no m’equivoco. Laia, perdó, 
Laia Cassauba.

Sra. Cassauba:
Sí, no? Tenia el micro obert i dic “Ui”.

Sr. Alcalde:
Endavant.

Sra. Cassauba:
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Bueno, yo creo que tampoco hemos podido compartir muchos momentos y menos 
presenciales, puesto que no nos hemos conocido hasta estas nuevas elecciones, y con el 
COVID tampoco hemos podido vernos mucho, pero lo que sí que he visto es que eres una 
persona que tiene pasión, que hablas con el corazón, que eres un gran profesional, que 
siempre que hablas estás… [Interrupció del so, 3:58:00] Que sigas así en todo lo que 
hagas en tu vida, porque al final creo que es una de las actitudes que te lleva hasta donde 
tú quieras y que al final te hacen lograr y alcanzar todo lo que te puedas proponer en la 
vida. Así que mucha suerte y ya nos vendrás a ver algún día cuando sea presencial. Un 
abrazo.

Sr. Alcalde:
Endavant.

Sr. Corredera:
Voy pallá, eh, Josep. Carai, pensava que al principi no ens fotries la xapa. Has començat 
així quasi quasi que no et sortia la veu, però, no, no, al final, joder, has aconseguit fotre’ns 
la xapa. Bueeeno. Jo en primer lloc també em volia afegir al record especial a l’Enric Prats, 
evidentment, i el reconeixement a tota l’Àrea de CID, que a vegades és una àrea 
d’aquestes de les menys visibles i com tu també esmentaves doncs al final són també un 
pilar de l’Ajuntament. 
No sé, Josep, jo tenia moltes expectatives de coincidir molt amb tu al Ple i de compartir 
més espai proper, però ha vingut un bitxo, ha vingut aquí el COVID, que ens ha fumut una 
mica la relació o la interacció més propera, més física. I jo crec que això també a mi em 
sap greu, perquè crec que compartim moltes coses, crec que tenim una visió de Molins de 
Rei molt similar, crec que ets com deia una mica la Laia una persona que ho viu molt i que 
defensa la seva postura amb coneixement i amb certa preparació, que no fas les coses 
com bastant improvisades, i per tant des d’un vessant de tècnic, o més de preparació 
tècnica, també em sento molt proper a tu. 
I, ja t’ho he dit moltes vegades, jo crec que havíem de fer coses més junt i que estic segur 
que també en el futur també farem coses junts, perquè en el fons tu deixes la política en tot 
cas com a regidor, però no crec que deixis mai la política municipal i segur que faràs 
política i que continuarem a Molins de Rei tenint una persona que pot aportar moltes coses 
en la gestió d’aquests temes que més t’agraden, els residus, l’aigua i tot això, però en 
definitiva en tots els àmbits de millora de la vila i de les persones que hi viuen. Res, 
escolta’m, gràcies per ser-hi, gràcies per haver estat aquests sis anys, gràcies per haver 
aportat gra al moment que vas estar al Govern i sobretot gràcies per intentar a vegades fer 
oposició constructiva i intentar demostrar-nos les coses d’una altra manera. Una abraçada i 
segur que ens trobem. Vinga, fins aviat.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sra. Aroca:
Bé, em toca. Josep, que difícil és dir-te adéu a tu precisament. Des de fa, des del 2015 que 
soc regidora d’una formació nova, com era Molins Camina, que venia del cercle de Podem, 
això vol dir que políticament hem compartit moltes coses, moltes idees, molts pensaments. 
Jo crec que hem tingut una bona sintonia. Crec que no ha estat tan bona sintonia sempre 
entre potser la CUP i nosaltres, però sí entre nosaltres dos, i això és quelcom que a mi 
sempre m’ha arribat. Si vols que et digui la veritat, és la primera vegada que marxa un 
regidor de la Sala de Plens i els meus companys i companyes em diuen “Si us plau, 
digues-li gràcies”. “Si us plau, digues-li gràcies al Josep per haver estat el regidor que ha 
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estat.” I jo crec que vam tenir un moment de crisi quan vas entrar al Govern. Jo crec que 
no és notícia, no va per ningú que no ens ho vam prendre molt bé, que la CUP estigués en 
aquest Govern, i ens va saber molt greu, però tot i així vam trobar espais per poder parlar, 
fins i tot més enllà del que pot ser ens havíem pogut plantejar en altres moments i això ha 
estat gràcies a com ets i a l’obertura de mires que tens, que és realment difícil de trobar al 
món de la política, on la gent sol ser molt més tancada. Poca cosa més, no entraré a 
valorar ni el teu paper a l’oposició ni el teu paper al Govern. Tampoc els immensos 
coneixements tècnics que has aportat a totes les reunions i a totes les qüestions que s’han 
parlat en aquest Ajuntament des que hem coincidit, perquè jo crec que això ja t’ho està 
dient tothom, però sí que volia centrar-me una mica en com ets tu, que se’t veu d’una hora 
lluny, que ets un tiu molt molt molt molt gran i t’aprecio molt. Una abraçada molt forta, 
Josep.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que serà.... Jo entenc que és costum que, malgrat que li toqués a la 
CUP, a la CUP la deixem per al final, si li sembla, Sra. Marta Espona, i continuem amb 
vostè, com a representant d’Esquerra Republicana.

Sra. Espona:
Molt bé. Doncs, bé, els representants actuals d’Esquerra Republicana la veritat és que hem 
coincidit molt poc amb tu, Josep, pel que fa al temps; per tant, no puc o no podem fer 
d’alguna manera valoració del que hem compartit. Però sí que és veritat que en alguns 
moments, potser fins i tot ocasionals, hem aprofitat per fer alguna petita xerradeta i fer 
intercanvi d’opinions, que sempre ha anat bé, sobretot també venint d’una persona com tu, 
que tenies, i tens, molta més experiència que la majoria del nostre grup. A mi la cosa que, 
o el fet que m’ha sorprès més del comiat que ens has dedicat, és l’emoció que li has posat, 
i crec que això segurament la demostració palpable de com tu et prens les coses en les 
que creus i en les que vols batallar. I això diu molt a favor teu. Realment calen persones 
amb aquesta implicació i amb aquestes ganes de lluitar pel que creu. Un amic meu em va 
dir un dia que ell creia que gairebé tothom hauria de passar per ser regidor o regidora, i 
una mica conèixer el pa que s’hi dona, i potser això aniria també en la línia del comentari 
que has fet també una mica pel que podem rebre tots plegats pel carrer. Realment, fins 
que no arribes aquí no saps ben bé què és això de ser regidor o regidora. En tot cas, 
doncs, gràcies per l’empenta que has posat en tot, per l’emoció que li poses. Segur que la 
continuaràs posant en la resta de projectes que tindràs entre mans i, res, ens veiem al 
mercat segurament un dia d’aquests comprant el dissabte al matí, que és on tu i jo 
coincidim més sovint. Una abraçada.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. M’havia apuntat que, des del 2015 que soc regidor, malauradament he vist marxar 
d’aquesta Sala de Plens com a regidors de la CUP el Roger Castillo, la Mireia Romo, la 
Laura Munt, l’Asier Baiona, el Carles Ros i avui el Josep Raventós. Massa noms per a un 
partit polític. Massa noms, i a sobre amb molt de talent, de persones dedicades i 
entregades al municipi. Persones que tenien un objectiu, que era millorar la vida dels 
molinencs i les molinenques. I avui possiblement molta gent ha descobert un Josep, aquest 
Josep més interior, un Josep que amaga sota aquesta ànima, o aquesta posada en escena 
que ell té, doncs, un Josep interior amb molt de sentiment i una persona molt emotiva. Jo 
afortunadament ja et coneixia. Crec que portem parlant molts anys, precisament des que 
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estem també o vaig entrar en política, que recordo aquelles xerrades a la plaça del Palau, 
on parlàvem de molts aspectes que tenien a veure amb territori, i on tu ja apuntaves 
aquesta mirada sobretot tècnica que tu tens i aportes. I per això et vull agrair enormement 
que comencessis també les teves paraules amb un reconeixement i amb un agraïment a 
l’Enric Prats per tota la feina que va fer. Una d’aquelles persones, d’aquells tècnics que fan 
una feina sorda possiblement, però que és cabdal per a aquest municipi. L’Enric feia molta 
feina d’aquella que possiblement poca gent valora, però que per als tècnics de CID i que 
per als regidors i regidores són bàsiques. Per tant, agraïment que hagis tingut aquest 
record també igual que el Gerard per l’Enric. 
Recordo també, de les meves primeres coses, com em vas dir “Escolta”. Crec que era a 
Turquia. Que em vas dir “Haig d’anar a Turquia i necessito a veure si avui a la Comissió 
Informativa ens pots o ens podem connectar per videoconferència”. Allò ja va ser el primer 
pas de possiblement aquesta innovació tecnològica que avui en dia tenim, perquè ens va 
costar veure realment com podíem fer aquella videoconferència, que recordo que estaves 
en aquella habitació que tots i totes vam poder veure quan estàvem a la Comissió 
Informativa a l’Àrea de Territori. Has parlat d’una paraula que a mi m’agrada molt, molt, 
que és “escoltar”. Escoltar és bàsic i escoltar, els que som regidors, ja siguin de Govern o 
siguin d’oposició, és quelcom que hauríem de fer sempre. Però escoltar de quan s’escolta, 
no sentir. Jo recordo que una vegada li vaig dir a l’Ana que hi ha una diferència molt gran, i 
això en castellà s’expressa millor, entre “oír” i “escuchar”. I escoltar, però escoltar estant 
atent al que et diu la persona és el que tu sempre has fet també. I m’ha agradat molt el que 
has dit, perquè ho hem parlat molt també en aquests anys, de no infantilitzar la ciutadania. 
Tu ho has demostrat en vàries de les teves expressions, que han estat clares i definitòries 
en molts àmbits, i algunes que tenen a veure també amb barris de muntanya, i per tant en 
aquest sentit sempre has tingut clar que les persones se les ha de tractar de manera adulta 
i dient-los les coses a la cara. Només així ens podem ajudar tots. 
I comparteixo absolutament amb tu el fet que hi ha una diferència molt gran entre ser 
regidor a l’oposició i ser regidor del Govern. Tenim els tècnics. I has fet aquesta similitud 
entre tècnics i ciutadania, que crec que és l’Àrea de Territori és la que més troba aquesta o 
posa en valor aquesta conjunció, és que precisament l’Àrea de Territori és una àrea molt 
receptora de queixes. Extremadament receptora de queixes i, per tant, hi ha molta gent 
que necessita venir a aquesta Àrea i explicar-se. I això és el que intentem sempre fer sent 
conscients que no tenim ni tot el personal que necessitaríem tenir per atendre la ciutadania 
com es mereix ni tampoc tots els recursos. Persona amb un humor àcid que el trobarem 
molt a faltar al xat que tenim aquí a la videoconferència, on podem escoltar-te avui. Avui no 
ho has pogut fer avui, ho ha fet l’Estefania per tu de manera excel·lent, de fer aquest 
traspàs. Una persona amb la qual he tingut una sintonia especial, on recordo perfectament 
octubre, novembre, desembre del 17, quan jo et vaig dir precisament “Josep, jo crec que 
has de ser tu la persona que lideri l’Àrea de Territori” en aquell govern nou. Crec que, i ho 
has explicat molt bé, vas escoltar i després vas començar a ser tu. Això t’honra també, 
perquè ho vas fer de manera excel·lent. Em vas colar algun gol, eh, com a Alcalde em vas 
colar algun gol, però bé. Escolta, res a dir. Recordo perfectament que una de les primeres 
coses que tu vas fer com a gerent de l’Àrea, que va ser l’enfonsament del carrer Verdaguer 
amb la cantonada amb Torres i Bages. Aquell clavegueram que es va enfonsar i que tu vas 
venir i ràpidament vas trucar, vas fer trucades per veure com realment empreses que tu 
coneixes des del teu vessant professional podies veure com podíem solucionar un 
problema que podia ser greu. Per tant, aquesta mirada tècnica que tu sempre has tingut jo 
crec que és d’agrair que l’hagis tingut i que l’hagis aportat. I malauradament te’n vas sense 
que aquella xerrada que vam tenir al pressupost per al 2016, que era poder posar diners 
per al Pla Director de Clavegueram, que no l’hem pogut tancar. Espero que abans que 
s’acabi aquesta legislatura el Pla Director de Clavegueram el tinguem tancat. Això serà 
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possiblement un dels millors reconeixements que et podrem fer, una de les coses en què 
tu sempre vas insistir i que malauradament no ens n’hem sortit. 
Res més, agrair-te el que has fet tots aquests anys per a la ciutadania, per al Govern, per a 
l’oposició, per en definitiva Molins de Rei. Sé que continuaràs il·lustrant-nos en moltes 
coses des d’altres vessants, que tens una capacitat d’arribar, i d’arribar bé a molta gent, i 
que per tant serem receptors de les teves anàlisis en molts àmbits que possiblement tu 
podràs ara a començar a parlar des d’un altre vessant. Espero continuar-te trobant als 
parcs, com sempre he fet, amb els nens i espero que el teu fill i la teva filla et puguin 
perdonar tots aquests anys que has estat regidor, perquè també ets un excel·lent pare, i 
això també vull que ho tinguis claríssim. Sempre t’he vist amb ells quan no estaves fent de 
regidor, i això també parla molt bé de tu. Per tant, agrair-te tota la feina que has fet i tot el 
que has donat a aquest municipi durant tots aquests anys.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, jo mateix, si em permeten enfocar...
Jo mateix parlaré en nom del grup municipal socialista i el primer que evidentment dic en 
nom de tot el grup municipal socialista és una cosa òbvia, però no per menys òbvia, 
deixaré de dir-ho, perquè és l’agraïment a tota la feina que ha fet el Josep. És cert que en 
aquesta tasca del Josep el grup municipal socialista i el grup de la CUP no han coincidit 
mai en el mateix espai, costat que tant ha descrit com a oposició o com a Govern. La 
nostra sortida del Govern va representar la seva entrada al Govern. De fet, vam coincidir 
un mes només a l’oposició [Inintel·ligible, 4:15.15]. Bé, agraïment profund de la persona 
amb la qual més hem pogut parlar, però més enllà de l’agraïment personal, profund, polític, 
tota la seva sapiència, nosaltres considerem centrar-nos en les reflexions d’ahir. 
Jo crec que és evident que, sempre se’n va un company o companya de la Sala de Plens, 
hi reflexionem, diem una sèrie de qüestions que són comunes, perquè ens posen en el 
mateix llistó, en la mateixa situació, el coneixement que es perd. Ara bé, permetin que, 
amb l’experiència que ja començo a acumular en aquesta Sala de Plens, en aquest 
mandat hi són sis els companys o companyes que hauran marxar just a mig mandat. 
Pràcticament un terç de la Sala de Plens haurà renunciat a la seva condició de regidor o 
regidora abans d’acabar el mandat. Nosaltres creiem que això no és una bona notícia, 
perquè el compromís normalment és per exercir-lo fins al final, però no per obligació, sinó 
per voluntat i per vocació, i per coneixement. I creiem, en aquest sentit, que malgrat poder 
entendre els motius polítics pels quals la CUP ha encetat aquest procés de renovació, 
esperem que trobi la fórmula per la qual puguem continuar parlant amb una formació 
política com la CUP. Perquè considerem que la CUP també té un actiu i és tenir companys 
i companyes que precisament comprenen i entenen la reflexió i el testimoniatge que avui el 
Josep ens ha deixat aquí, que és comprendre les contradiccions que representa estar al 
Govern i d’haver de defensar una idea per a la qual t’has significat molt de forma molt 
profunda. Esperem que la renovació i en aquest cas la renúncia als 2 regidors que en 
aquest mandat van començar amb l’experiència ni que fos dels 18 mesos de govern no 
caigui en sac trencat i, per tant, faci de testimoniatge també cap a aquesta formació de la 
CUP. Creiem, com ho ha dit avui perfectament, que no és bo que a vegades busquem la 
significància. Certament, el Govern, per defensar el que sigui amb contundència o sigui 
l’oposició, per trobar aquella coma que no hi és en aquells 43 folis d’aquell informe, com ha 
defensat en Josep. És evident que (sempre ho diem també) els regidors tenen quelcom 
d’aportar malgrat no continuar estant a la Sala de Plens. Creiem que en Josep 
especialment encara ha d’aportar més des d’aquest coneixement d’haver estar al Govern i 
a l’oposició i d’aquesta jo diria que passió, coneixença a què m’he afrontat avui.
No ho ha dit ningú. Normalment es diu que vagi molt bé en la vida professional també, 
perquè és evident que també els que de tant en tant havíem de parlar amb ell és perquè 
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hem patit també el que ha estat també poder compatibilitzar evidentment aquesta feinada 
que vol dir ser també regidor de l’oposició, però la feinada també de compatibilitzar-ho 
també amb una dedicació professional i ja no dic compatibilitzar-ho evidentment amb la 
condició humana de família també. I, per tant, des d’aquest punt de vista, segur que amb 
totes les esperances de recuperar, que no es recupera mai, però com a mínim d’entregar 
més temps del que s’entregava ara a la família, de continuar constituint aquesta família 
doncs desitjar-li el millor dels futurs també, Josep, i que esperem que puguem continuar-
nos trobant. Gràcies per tot.
I ara sí que, Estefania, si et sembla... Ara és el teu torn.

Sra. Castillo:
Gràcies. Intentaré fer el comiat sense emocionar-me, però serà complicat. Bé, sí que és 
veritat que avui el grup municipal de la CUP tanca un cicle, un cicle a mitja legislatura. Va 
marxar el Carles a l’octubre, ara marxa el Josep, i a partir de setembre començarem un 
cicle nou. Tinc dues paraules només per dir-te, Josep, i és “gràcies” i “et trobarem a faltar”. 
Gràcies per tot el que has aportat a l’assemblea: molt de coneixement, molta experiència. 
Les hem passat de tots colors a l’assemblea. Jo només fa quatre anys que hi milito, tu hi 
militaves més abans, però bé, en quatre anys hem tingut molt de bagatge. Gràcies per 
haver estat regidor a l’oposició; no és fàcil. Però sobretot gràcies per haver estat regidor al 
Govern, perquè sé que tampoc no ha sigut fàcil. Hi ha hagut moltes parts positives, altres 
que no tant, altres coses que has hagut d’aparcar, personals, i crec que és un gran 
sacrifici, i també se t’ha d’agrair. Has aportat molta experiència a l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori i segur que el Marc, que és la persona que et farà el relleu ho entomarà amb molt 
d’entusiasme, i dir-te que jo personalment et trobaré a faltar i és que jo vaig acceptar ser 
número 2 de la llista de la CUP a les eleccions del 2019 perquè tenia un Carles Ros de cap 
de llista i tenia un número 3, que era el Josep Raventós. I jo, personalment, em sentia molt 
molt segura al seu costat. Gràcies a animar-me en les meves primeres intervencions, on 
estava molt nerviosa. He trobat molt a faltar a la Sala de Plens poder compartir espai tant 
amb el Carles com amb tu. M’encantaven aquells moments en què estàvem parlant de 
coses i estava al mig. M’ha agradat molt sentir-me al mig, entre vosaltres dos. També 
gràcies per fer-me riure i somriure en moments en què, doncs, com tota regidora que 
comença, hi ha moments complicats. He rigut molt amb les teves aportacions al xat, tot i 
que avui he fet de portaveu teva, i no hem comentat les cabelleres dels companys, però 
agrair-te molt. Sé que et tinc, que podré contactar amb tu en qualsevol moment. Molins de 
Rei perd una gran persona, en aquest cas, i un gran regidor i, bé, que desitjo que siguis, 
que en aquest nou camí siguis feliç amb la teva família, amb la teva feina i sempre em 
quedarà molt gravada la frase que ens vas dir de “Vull arribar a casa de treballar i estar 
amb la meva família i no tenir cap reunió” i ho vaig entendre perfectament en aquell 
moment. I llavors, doncs, entenc la teva posició i la comparteixo, la respecto. Desitjo que 
siguis molt feliç i que et trobaré molt a faltar. I una abraçada molt forta, i de tota 
l’assemblea també. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Estefania. Ara Josep tindries torn... per intervenir...

Sr. Raventós:
Bé, no. Gràcies. Ja he dit tot el que havia de dir. Ja us he fotut la xapa, com molt bé ha dit 
el Gerard i com de fet ja he dit jo mateix, amb la qual cosa no cal repetir-ho. Moltes gràcies 
per les paraules, han sigut molt emotives i, res, ho he dit moltes vegades, ho torno a dir: 
l’experiència que porto me l’emporto. Me’n recordo que quan vaig fer la primera reunió de 
traspàs amb el Carles Corro, que és la persona que em substituirà, que li vaig dir “Tinc 
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moltes coses per traspassar-te i cap al mateix temps”, que és una altra contradicció molt 
estranya, perquè acumules molt coneixement, però és un coneixement que és molt difícil 
de transmetre i que estic disponible per a qui vulgui conèixer la meva opinió de qualsevol 
cosa, estaré encantat de compartir-la. I, a més, ho dic sincerament, no com a discurs 
retòric. I ja està. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, si els sembla, ara obrirem torn de micròfons, però precisament sent molt 
conscients que avui se n’anaven dos regidors, per això els vam convidar que vinguessin a 
la Sala de Plens a fer l’acte protocol·lari d’entrega de mola, i també, permetin-me, encara 
queda l’entrega de la mola del Carles Ros, que encara l’hem de fer, i l’entrega dels pins 
dels regidors a qui encara no se’ls ha pogut donar quan han entrat. Per tant, això mirarem 
de recuperar-ho el més aviat possible, no podíem fer-ho avui tot, però sí que això ho 
mirarem de fer el més aviat possible. Així que, per tant, Josep, ens posem aquí, que se’ns 
vegi també, l’entrega de la mola... [Inintel·ligible, 4:24:50]
Bé, ara sí que... Bé, ara entrem en allò que aquests punts s’han de votar, malauradament, i 
per tant faríem...

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

20.- Renúncia de la regidora Sra. Núria Garriga Pujol, al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 2/2021/RENPRE).

Vist l’escrit presentat pel regidor Sra. Maria Núria Garriga Pujol, de data 12 de juliol de 
2021, amb número de registre d’entrada 2021014295, de data 12 de juliol de 2021, en el 
qual a l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació.
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Atès el que disposen els arts 9 del ROF i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.

Per tot el que ha estat exposat, el Ple de la Corporació adopta:

Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia voluntària a la condició de Regidora 
de l’Ajuntament de Molins de Rei presentada per la Sra. Maria Núria Garriga Pujol, 
pertanyent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal i 
declarar vacant el seu escó.

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial corresponent.

Tercer.- Notificar el present acord a la interesada Sra. Maria Núria Garriga Pujol.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, ara, el que dèiem, hi ha una altra renúncia, i en aquest cas és la renúncia de la regidora 
Sra. Núria Garriga Pujol. I ara seria el torn. Endavant, Núria, és el teu torn.

Sra. Garriga:
Ara se m’acudia una cosa que és bastant absurda, però quan jo era petita i anàvem al cine 
hi havia una sessió doble de pel·lícula i ara s’assembla a això: la sessió doble del cinema. 
Ara hem vist una pel·lícula i en veurem una segona.

Sr. Alcalde:
Alguns ens en recordem també.

Sra. Garriga:
Permeteu-me la broma, però és el que m’ha vingut al cap i ho he volgut compartir. 

Sr. Alcalde:
No, no, jo també. Està bé, està bé.

Sra. Garriga:
Tu ets més jove, però.

Sr. Alcalde:
Però les he vist també, eh? Les havia fet, eh?

Sra. Garriga:
Presenta el punt 20.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Núria. Ara obriríem... Si us sembla, fem la mateixa metodologia, 
evidentment.

Sra. Garriga:
Jo també tinc una copa d’aigua, o no?
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Sr. Alcalde:
Sí, i tant, i tant, i tant, i tant! Podeu anar començant.

Sra. Garriga:
Gràcies.

Sra. Cassauba:
Bueno, Núria, tampoco hemos podido compartir mucho tiempo, mucho tiempo juntas, 
aunque sí que es verdad que quizás eres de las primeras regidoras que conocí cuando 
empezó todo esto. Echaré mucho de menos tus comentarios en las Informativas, que 
siempre es muy interesante, aprendemos muchísimo. Siempre dices cosas que son vitales 
y que, al final, yo me acuerdo y muchas veces llego a mi casa y digo “Mira, he aprendido 
esto”. Y todo es por tus comentarios y por tu experiencia. Creo que se nota muchísimo que 
llevas muchos años en esto y que has trabajado y que eres alguien muy culta con 
muchísima experiencia y, al final, solo espero que esta decisión sea lo mejor para ti y para 
tu vida en lo que tenga que venir. Y, nada, un abrazo muy grande.

Sr. Corredera:
Bé, Núria, a veure, per on començo? Una mica enllaço amb el que deia la Laia. Al final, ets 
la persona que porta la història d’almenys els grup de l’oposició en l’àmbit de l’Àrea dels 
Serveis a les Persones: educació, cultura, totes aquestes àrees que tu hi has treballat com 
a regidora de Govern de fa uns quants anys i que, evidentment, mantens aquest contacte i 
aquest coneixement i aquesta història, que a tots ens anava molt bé. I, després, per altre 
costat, també allò que de tant en tant a les Informatives ens avances el que faria el 
Govern. “No, però és que això ho farà la setmana que ve”, “No això ens ho dirà...”...  
Llavors era com, home, doncs, realment tenies una bona connexió amb el teu grup 
d’Esquerra Republicana i amb persones i, per tant, d’alguna manera tu sempre has 
procurat d’estar informada i d’aportar el teu coneixement a aquestes Informatives i a la 
resta de persones que hi són presents. I al final això també és d’agraïment. Vull dir, que 
vulguis compartir i opinar i fer veure un altre punt de vista amb el coneixement que aportes. 
Tu no te’n recordaràs gaire, però jo sí que me’n recordo de la teva època com a regidora 
de Govern, bàsicament perquè jo era enginyer municipal, i en alguna reunió, quan s’estava 
debatent el tema de l’Escola Madorell, amb totes les guerres que vam tenir, sobretot amb 
temes d’Endesa i aquestes coses, no sé si te’n recordaràs, i després amb el tema de la 
construcció de La Sínia, amb aquelles reunions que teníem al Departament 
d’Ensenyament en la lluita per intentar aconseguir un poliesportiu. Que la gent no se’n 
recorda del que va costar aconseguir un poliesportiu a La Sínia, a dins de l’escola, perquè 
el Departament d’Educació no estava gaire per la labor. I, bé, tu vas aportar tota la part 
més educativa de la necessitat de construir l’escola i després, amb l’ajuda del Govern de 
torn, amb els teus companys de Govern, doncs vau aconseguir també que es construís un 
poliesportiu. I, per tant, jo crec que des el punt de vista més institucional jo crec que també 
perdem una bona regidora, una regidora que té molt de coneixement i que encara pot 
aportar moltes coses. Sé que continuaràs fent política, sé que no ho deixaràs, no pots, eh? 
No pots, és la teva passió, a part del cant i de la música. Sé que, bé, potser et permet estar 
més amb el Quòdlibet i tota aquesta gent que també t’apassiona molt. I, res, que ha sigut 
un plaer compartir espai amb tu, que és veritat que el COVID no ha permès aquesta 
proximitat que permet estar més a la Sala de Plens i que permetia aquella conversa prèvia 
o aquesta conversa posterior o sortir junts de l’Ajuntament per apropar-nos més. Jo ja et 
vaig dir que tinc moltes ganes de fer una cervesa amb tu, que tinc ganes d’estar un dia 
parlant amb tu, xerrant de Molins de Rei i de la política i d’alguna àrea de la qual tinc més 
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dèficit de coneixement, com és l’Àrea de Serveis a les Persones. I, per tant, doncs, espero 
que la vulguis fer i que ens veiem aviat, d’acord? Vinga, una abraçada.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. Endavant, Ana.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, Núria, ja t’ho vaig dir l’altre dia a la Informativa. Crec que el tu has aportat i 
aportes i aportaves a l’Àrea d’Atenció a les Persones a la Informativa eren coneixements 
superimportants que he valorat moltíssim i que he après molt de tu. Coincideixo amb el que 
deia el Gerard: aportaves l’experiència, però també aportaves el government link, aquest 
vincle amb el Govern de la Generalitat i aquesta actualització d’informació que ens 
donaves puntualment. Avui mateix també ho has fet a la moció de l’avortament. I que això 
precisament ha provocat que tu i jo tinguéssim aquests rifirrafes perquè, al final, la defensa 
a ultrança que tu feies del Govern de la Generalitat doncs a mi m’engrescava per fotre-li 
canya també a aquest Govern, del qual espero que faci més coses de les que ha fet fins 
ara. Però ja saps que mai no ha estat res personal, i que et respecto com a regidora 
moltíssim, i que ens has permès aprendre molt, molt. I és una pena. Jo pensava que 
aquest mandat tindríem aquests quatre anys per seguir aprenent juntes, però ho deixes 
molt d’hora i em sap greu, perquè segurament tu que et declares feminista em sembla que 
li dones pas a un home i, per tant, perdem una nova dona a la Sala de Plens i sempre 
estem coixes. Sempre estem coixes, i un altre cop tornarem a estar-ho. Per tant, bé, 
doncs, que et vagi molt bé i que continuïs amb les coses que t’agrada fer, entre deies la 
política, i que aquest canvi sigui positiu per a tu, que és el més important, perquè al final 
també ens hem de cuidar nosaltres. Una abraçada, Núria.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que parlaria la CUP. Estefania, entenc, endavant.

Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Bé, és un dia de comiats això. Bé, Núria, doncs, desitjar-te molta sort en 
aquesta nova etapa. Entenc la teva decisió també. Gràcies per tota la feina que has fet per 
a Molins de Rei, durant aquests dos anys, però sobretot durant els anys que vas estar com 
a regidora al Govern. Com a mestra i persona que s’estima l’escola pública i la defensa a 
ultrança, també moltes gràcies en el tema que vas fer sobre tot en educació. Vull dir, que jo 
no ho coneixia, però que ens ho has anat explicant durant aquests dos anys. I, res, doncs 
que jo seguiré donant el corcoret a l’Esther a l’educació cada cop que pugui. I, res, molta 
sort i una abraçada molt forta.

Sr. Alcalde:
Ara, saltaríem d’Esquerra, evidentment, i la deixaríem per al final. I em sembla que és la 
Sra. Carme Madorell. Endavant.

Sra. Madorell:
Sí, jo voldria dir unes paraules a la Núria, bàsicament que com a veïna ja ens seguirem 
veient i fent petant la xerradeta al carrer. Et desitgem molta sort. I simplement voldria 
remarcar una cosa, que ja se n’han dit moltes i, com a dona i com a edat, que jo també ja 
començo també a tenir, doncs et volia felicitar com de valenta vas ser fa dos anys de 
tornar-te a enredar en tot això. És a dir, que, si us hi fixeu, la majoria de dones que estem 
aquí o són molt joves o ja porten molt de temps com jo, que he tingut la sort d’anar sortint, 
o si no, les que tenim una certa edat, és perquè som repetidores. O sigui que dones d’una 
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certa edat que no s’hi hagin posat mai... Sí, sí, Jessica, has fet així amb l’Ester, no? Vull dir 
que dones d’una certa edat o, no ho sé, o no tenim ja l’empenta o les ganes, o de vegades 
no se’ns posa senzill. Això no ho sé. O sigui que, realment, quan t’hi vas posar vaig pensar 
“Mira, quins nassos, després de tant de temps, amb la tranquil·litat amb què podria viure i 
bé, pam, va, i es lia aquí”. O sigui que moltes gràcies, Núria, per treure aquesta bandera de 
les dones, i és veritat també el que deia l’Ana, que moltes vegades quan se’n va una dona, 
com que quan sortim hi ha la paritat, allò que ens demanen per a les llistes, però una 
vegada les dones van sortint veiem que, amb molt de carinyo, que jo us aprecio molt als 
meus companys homes, però no es reposen les dones amb la mateixa freqüència. Però, 
bé, aquí estem, i esperant això, que valentes com tu segueixin apareixent, Núria. Moltes 
gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si em permeten, ara mateix jo també faré aquestes paraules 
dirigides a la Núria i, si em permeten una mica, amb el to de broma també amb què ha 
començat ella recordant aquestes dobles sessions. Jo el que mai no m’hagués imaginat és 
que a mi m’hagués tocat és fer un doble comiat, però no vull avui de dos, sinó doble, sinó 
perquè a la Sra. Garriga jo en el fons la vaig acomiadar el 2007. Jo mateix, com a portaveu 
del grup municipal socialista, en aquells Plens que fem al final del mandat també que ens 
reconeixem les feines. 
En to més seriós, jo li agraeixo vàries coses en nom del grup municipal socialista, i algunes 
veuran que són molt semblants perquè, al final, ambdues persones que m’acompanyen 
avui i que malauradament ja no seran al Ple de setembre, tenen les mateixes 
característiques: han estat al Govern i han estat a l’oposició. 
Per tant, des d’aquest punt de vista, personalment, això sí que li ho dic personalment, 
agraeixo que fa 10 dies rebés un missatge inicialment críptic, perquè diu “Vull fer un cafè 
amb tu, vull comentar-te una cosa” i que evidentment no sabés, però tingués la deferència 
institucional de respecte a comentar-me a mi personalment primer el que faria, que era la 
renúncia. Per tant, això, Núria, t’engrandeix i t’ho agraeixo personalment. I després en nom 
del grup el que reconeixem també, reconeixem la seva part constructiva que ha tingut en 
tot moment. És a dir, aquesta capacitat de defensa de l’escola, de saber que ha patit, que 
ha treballat, que ha lluitat, perquè aquesta escola pública, que va ser protagonista i va 
haver de liderar la lluita per a aquesta escola pública al municipi durant un temps, és el que 
li ha permès tenir un coneixement que, quan altres Governs llavors han afrontat canvis, 
com recentment vam fer o hem començat a practicar a l’Escola de Música, ella fos la 
primer persona que, des d’aquesta perspectiva, reconegués i aportés el seu granet de 
sorra. Jo crec que això sempre és molt important. I igual com ha dit la Carme Madorell, en 
aquest sentit jo crec que engrandeix molt una persona quan, arribat un moment, diu “no, 
no, jo m’hi torno a implicar”. Perquè al final això sí que demostra el que diem moltes 
vegades: que a la política al final podem estar un any, podem sortir, podem entrar, però 
podem exercir, perquè al final és veritat que a tots ens posa en comú el cuc de la política i 
del compromís públic, de la vocació de servei. I, per tant, que en un moment determinat 
puguem dir “Escolta, doncs, i ara per què no?”. A més ho fem amb encara més 
coneixement, ho fem amb més maduresa i amb més capacitat segurament de poder 
aportar enriquits d’una altra tapa professional i amb voluntat de renovar de nou la sapiència 
i la col·laboració amb el municipi. Creiem que això és el millor i això sí que t’honra 
doblement, Núria. Per tant, gràcies per aquests dos anys també de regidora de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. I allò que diem que no podem fer res més grandiós que ser 
regidors dels nostres municipis o regidores dels nostres municipis, per tant moltíssimes 
gràcies i també molta sort. I ja ens anirem trobant també al moviment d’entitats o bé en la 
vocació política segur.
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I ara sí que diria que és la Marta. Endavant.

Sra. Espona:
Bé, doncs, curiosament diguem que els regidors actuals del nostre grup doncs tenim els 
mateixos anys de contacte amb la Núria que amb el Josep, que marxa avui. És a dir, que 
realment el nostre bagatge els 3 que quedem, el nostre bagatge és breu de moment com a 
mínim fins ara, tots ho sabeu. I sí que és cert que, per a nosaltres, la Núria ha estat o has 
estat, Núria, em dirigeixo cap a tu, has estat un puntal bàsic una mica pel que ha comentat 
tothom, perquè realment el bagatge que portes i l’experiència evidentment és un grau i, en 
aquest cas, un grau altíssim. Tu t’has definit fa un moment com a dona i feminista i jo, si 
em permets, hi afegiria “i amb valors i conviccions molt molt clares i molt sòlides, amb una 
implicació molt gran amb el que creus, amb el que vols defensar, com l’escola que ara 
ressaltaven, però amb el país, amb la independència, amb la llengua, amb la música”. És a 
dir, realment, t’hi posesa fons i afegiria també allò que dius que tens un humor especial, 
aquest humor com has començat el teu comiat amb la comparació amb la doble 
programació del cinema. És veritat que a vegades ens has hagut de dir “Però si és una 
broma això que us dic, és que no em seguiu l’humor”. I bé també l’hem anat aprenent i ens 
hi hem anat acostumant també amb el temps, tot és un procés d’aprenentatge. És veritat 
que hem viscut uns dos anys intensos com a grup municipal perquè primer la novetat, 
després la COVID. Durant la COVID aleshores el Marcel va haver de plegar. La 
incorporació de la Laia. Però tots aquests plens i reunions així telemàtics, que també fa 
que les relacions siguin entre tots plegats diferents, de manera que realment han estat dos 
anys molt especials. Crec que realment tots els podrem recordar com a diferents, com a 
mínim. Però doncs com a també importants. I, per últim, a mi m’agradaria ressaltar que ets 
una dona molt dona, no tant pel que deia la Carme de voler-hi tornar, que potser això seria 
allò de la implicació que deies, sinó valenta fins i tot per la decisió que t’has atrevit a 
prendre en aquest home de dir “Bé, doncs, jo, fins aquí i a partir d’ara gent més jove que 
vingui al darrera que també s’hi posi”. No tothom ho sap fer això, no tothom sap reconèixer 
un moment i dir “Doncs, mira, jo ja he treballat prou, ara que també facin els joves i aportin 
tot el que han d’aportar”. Per tant, crec que realment doncs demostra una valentia, un 
honradesa i una coherència amb la teva manera de fer i de pensar que és realment molt 
ressaltable. I en tot cas jo diria que en nom del Quim i la Laia i en el meu propi, 
evidentment, m’agradaria donar-te moltes gràcies per tot. També hem tingut les nostres 
discussions, evidentment, com us podeu imaginar, però bé doncs de les discussions també 
se n’aprèn. I realment hem après amb el que tu ens has aportat i ens has anat indicant. I, 
evidentment, i comptem que continuaràs sent-hi; és a dir, que fins ara, fins aviat. I gràcies.

Sr. Alcalde:
Vols dir alguna cosa més?

Sra. Garriga:
Sí, a veure... Us vull agrair les vostres paraules amables que m’heu adreçat tots i 
particularment cadascú amb la seva manera de ser, amb la més proximitat amb mi, 
perquè, clar, som diversos. Doncs, moltes gràcies. Vull dir, jo si cal com ha dit el Josep, si 
alguna vegada cal doncs podem continuar parlant de la política municipal amb qualsevol... 
M’ofereixo a qualsevol, perquè és un tema que em continua preocupant i a la Carme el que 
li diria és que jo soc una dona una mica rara avis, que sí que he tornat a la política, i les 
dones normalment no hi tornen, però els homes, sí. Els homes entren, surten, tal... Per què 
no ho podem fer les dones? Doncs, sí, he tornat, però ara penso que és el moment, com 
deia la Marta, de donar el relleu i no em sap greu, perquè ja ho he dit quan he parlat: no 
soc de perpetuar-me enlloc i ara penso que és el moment per donar el relleu. I moltes 
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gràcies per les vostres paraules tan amables que les hauria gravat per escoltar-me-les 
demà una altra vegada. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Estan gravades al YouTube.

Sra. Garriga:
Amb el tapaboques.
Bé, doncs, gràcies.
[Aplaudiments]

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, aquest Ple especial arribem ara al final. Perdó, perdó, s’hauria de votar 
també, cert, cert. Perdoneu, és veritat.
Ana, ja he vist que vols preguntar, però espera’t, que hem de votar aquest punt.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

21.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal de la  CUP: 

Pregunta:

Diverses entitats ens han preguntat que què passa que envien instàncies i no són 
respostes. Vull dir, que no hi ha respostes a les instàncies enviades. I, per exemple, 
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nosaltres mateixos com a assemblea de la CUP vam enviar una instància a principis 
de juny (9 de juny)i tampoc no se’ns ha respòs. És aquesta la pregunta. 

Resposta:

Els sistemes informàtics de la Generalitat de Catalunya que gestionen l’arribada 
d’aquestes peticions al web corporatiu (Administració Oberta de Catalunya) han tingut 
incidències reiterades darrerament, algunes d’elles de diversos dies. 
  
Significativa fou la incidència del mes de maig que es va detectar el dia 6 de maig  i es va 
normalitzar el dia 14 de maig a darrera hora. Això va significar que totes els instàncies i 
documents enviats durant aquest període per via telemàtica  a través de l’EACAT no es 
carregessin i s’haguessin de recuperar manualment a partir del dia 14.
 
La darrera incidència significativa amb l’AOC ha estat aquest mes de juliol, des del dia 30 
de juny als 7 de juliol es va reproduir la situació explicada anteriorment.. 

Aquest funcionament  del registre per motius aliens a l’Ajuntament de Molins de Rei, sens 
dubte provoca retard en les respostes, en la tramitació i ens alguns casos es pot donar el 
cas que el ciutadà cregui que ha pujat un document adjunt a la instància i la pujada no 
s’hagi realitzat. En aquest casso puntuals, quan es detecta, es  contacta amb el ciutadà o 
ciudadana.. 

Respecte la instancia de la CUP que s’esmenta, ens consta que ha estat resposta.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA PODEM SOBRE LA GESTIÓ 
DE L’APORTACIÓ ANUAL AL GRUP MUNICIPAL.

Sra. Aroca:
Gràcies, i després disculpeu però marxaré, val?
Bàsicament, i ho vaig preguntar a Informativa i ho pregunto també per aquí, perquè no 
voldria que caigués en l’oblit. Per segon any, i aquesta vegada ho vam fer a principis del 
mes de març, vam presentar una instància anunciant la nostra renúncia a l’aportació anual 
al Grup Municipal i, en aquesta instància, també demanàvem on voldríem que es 
destinessin aquests diners, que en aquest cas era a ajudes de material escolar, però no 
sabem res de què se n’ha fet d’aquests diners, si realment s’ha fet alguna modificació 
pressupostària per complir els nostres desitjos i per fer efectiva la nostra renúncia. 
També voldria dir que si el govern vol parlar sobre la destinació, doncs estem oberts a 
parlar-ho, però el que no voldríem és que aquests diners es perdessin i que finalment no 
els cobrés ni el grup municipal Molins Camina ni es destinessin tampoc a cap altra partida 
del pressupost municipal, on segurament (no són molts diners, però segurament) algun 
paper faran. Per tant, simplement és fer la pregunta de què ha passat, què se n’ha fet, 
quina gestió s’ha fet. De la renúncia de l’any passat ens consta o no ens consta que s’hagi 
fet res perquè mai no ens vau respondre, però en aquest cas, atès que la renúncia es va 
fer efectiva amb data de l’1 de març, entenem que heu tingut temps de sobres per poder 
veure què se’n fa, d’aquests diners. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Ana, i bon descans, que el mereixem tots ara i com que ja marxaràs, també 
desitjar-te bon estiu. Que després ho desitjaré a la resta també.

Sra. Aroca:
Sí, bon estiu a tothom.

Sr. Alcalde:
I bona notícia, Ana.

Sra. Aroca:
Que sigui una hora curta, que diuen. Molt bé. Una abraçada a tothom.

Sr. Alcalde:
Gràcies, igualment.
Val, endavant Marta Espona, que també ha demanat la paraula.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE LA PARADA D’AUTOBÚS QUE HI HAVIA A LA PLAÇA DE LA CREU.

Sra. Espona:
Sí, de fet nosaltres volíem fer arribar una pregunta que ens han plantejat. A veure, fa 
temps que la parada de l’autobús que hi havia a la plaça de la Creu va deixar de ser-hi. No 
sé si es va traslladar. Allà no hi era, i hi ha persones que ens plantegen que per accedir 
(perquè viuen fora del centre vila), per accedir fins a l’estació de tren, per exemple, era una 
parada que quedava propera a l’estació i els facilitava poder-hi accedir i no haver de 
caminar des de tan lluny. El que voldríem plantejar [Interrupció del so: 04:55:41] la 
remodelació del passeig Pi Margall si està prevista aquesta parada, posar-la en un lloc 
més o menys proper d’on era o propera a l’estació de tren pel que dèiem de facilitar la 
connexió.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE 
LA NECESSITAT DE DONAR UN COP D’ULL ABANS D’ESCRIURE EL NOM DEL 
CARRER EN  RÈTOLS O SENYALITZACIONS

Sra. Espona:
I, després, ja no és una pregunta, sinó una demanda, que ja sé que no es fa 
expressament, però ja he fet alguna intervenció en aquesta línia també, i és que quan 
haguem de fer rètols al carrer pel motiu que sigui, a vegades fins i tot és per noms de 
carrers, però si són senyalitzacions o el que sigui doncs li donem un cop d’ull abans 
d’escriure el nom del carrer, perquè en el cas d’aquestes últimes obres hem convertit el 
segon president de la Primera República Espanyola, Pi Margall, en 2 persones, Pi i 
Maragall, que no tenen res a veure amb l’aportació a la República que va fer aquest 
personatge. Per tant, mirem-nos-hi una mica, perquè no costa res. Potser la persona que 
ho ha retolat no ho sabia. És igual, li ho expliquem i ja està, però vigilem una mica. Crec 
que s’hauria de vigilar una mica quan surten aquestes produccions, encara que siguin 
temporals, al carrer. I res més. Gràcies
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE LES IDENTIFICACIONS 
DE LA GUÀRDIA URBANA I ELS MOSSOS EN UN CENTRE SOCIAL

Sr. Alcalde:
Molt bé, Estefania, endavant.

Sra. Castillo:
Nosaltres volíem fer una pregunta i és que fa unes setmanes, al voltant d’un centre social, 
la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van estar identificant persones. Ens agradaria 
saber el motiu pel qual va passar això.
[Veus]

Sr. Zaragoza:
No t’he escoltat bé.

Sra. Castillo:
No m’has sentit bé?

Sr. Alcalde:
No, no gaire, comencem de nou.

Sra. Castillo:
Fa unes setmanes, al voltant d’un centre social, hi va haver identificacions per part de la 
Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. Ens agradaria saber per què es va produir això.

Sr. Zaragoza:
Si no dius exactament més dades... Ah, dius de l’A13? 

Sra. Castillo:
Sí, l’A13.

Sr. Zaragoza:
Ah, val, val, val. Jo, si vols, et responc. Vam tenir coneixement que volien fer un concert 
enmig de la pandèmia. Vam intentar identificar conjuntament amb els Mossos, que són els 
que tenen responsabilitat en aquest àmbit, qui eren els que estaven organitzant un acte 
sense autorització per part de ningú, enmig d’una pandèmia, enmig d’una situació molt 
complicada, i per fer això vam haver de, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, 
identificar els organitzadors, perquè havien anunciat que feien un acte amb un concert amb 
diferents grups a dins d’aquell equipament. I per això tant Mossos com Guàrdia Urbana 
van fer aquesta tasca d’intentar identificar els organitzadors per dir-los que aquesta 
activitat no es podia fer.

Sra. Castillo:
Gràcies.

Sr. Alcalde:
I, respecte del tema del cartell, a la Sra. Marta Espona li diré que, com sap, aquest cartell 
no constava com a elaborat per l’Ajuntament de Molins de Rei. De fet, no tenia cap logo de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i tan aviat com vam veure que evidentment l’havia fet el 
constructor que estava cometent les obres i que estava mal fet, se li va inquirir que el 
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rectifiqués i actualment ja està rectificat. Per tant, és evident que ens ho mirem. A vegades 
passen aquestes coses que, sense que ens notifiquin res, elaboren algun cartell, que en 
aquest cas és millorable i, per tant, és evident coincidim en el fet que no tenim cap voluntat 
de rebatejar cap president de la República i que, per tant, hem de respectar la 
nomenclatura de carrers aprovats per la Sala de Ple de l’Ajuntament de Molins.
Sense més, la resta de respostes ja les farem arribar. Dir també, comentar, que la Sra. 
Núria Segu està tenint un problema de servidor, que és qui ha de proporcionar les 
respostes del Ple anterior. Tan aviat com resolgui aquest problema farà arribar la 
resposta...

22.-Torn obert de paraules.

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



L'Alcalde

04/10/2021  12:28:45

Xavi Paz Penche

La Secretària

05/10/2021   14:36:10

Sandra Castelltort Claramunt
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