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A C T A

NÚM. 8/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 27 MAIG DE 2021

A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i catorze minuts del vint-i-
set de maig de dos mil vint-i-u, es reuneixen a 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 Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà

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

Excusa la seva absència la regidora Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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 8/2021 de data 20 de maig de 2021.

En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor Sr. Josep M. Puiggarí Troyano.

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 maig de 2021:

- María Soledad Moreno Parra. (Sagunto, Comunitat Valenciana), 9/05/2021. Xifra 
oficial

-  Nom i cognoms no coneguts. 77 anys. (Onda, Comunitat Valenciana, 12/05/2021. 
Xifra no oficial

- Warda Ouchene, 28 años. (Sa Pobla, Illes Baleares), 17/05/2021. Xifra oficial
- Mohamed K., 7 anys, 17/05/2021.( Sa Pobla, Illes Baleares). Xifra oficial
- Betty. (Creixell, Catalunya), 17/05/2021. Xifra oficial
- Lucía Dotto Domingues. (Corbera de Llobregat, Catalunya), 18/05/2021. Xifra oficial
- María Teresa Aladro Calvo. (Laviana, Astúries), 20/05/2021. Xifra oficial
- Katia Carolina A.B. (Saragossa, Aragó), 23/05/2021. Xifra oficial

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Començaríem aquest ple ordinari del mes de maig donant la benvinguda, evidentment, en 
primer lloc a tots els regidors i regidores, també a tots els oients que ens estiguin sentint i 
escoltant o veient per les xarxes o pels mitjans de comunicació. En primer lloc, si em 
permeten, donar la benvinguda de nou a la regidora Laia Juarros, que, per fi, després de la 
seva estada estudiantil, s'incorpora al ple de l'Ajuntament de Molins de Rei. I després 
també excusar a la portaveu de Ciutadans, la Sra. Laia Cassauba, secretària, que en 
aquest cas no assistirà en el decurs d'aquest ple. També s'incorporarà al llarg del ple el 
regidor del grup municipal socialista, el senyor Pep Puiggarí. Com saben i malauradament, 
i en un mes tràgic, hem de començar un ple de nou amb la lectura del manifest de 
condemna cap als assassinats produïts per la violència masclista. En aquest cas i per 
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l'acord de la Junta de Portaveus i seguint l'estricte ordre establert per Portaveus, tindria la 
veu el regidor, el senyor Josep Raventós. Endavant.

Sr. Raventós:

Com s'ha comentat també a portaveus li cediré la paraula a la meva companya Estefania.

Sra. Castillo:
L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant els assassinats 
de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu 
condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2021 
presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís 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. Dones i infants assassinades durant el 
mes de maig de 2021: Maria Soledad Moreno Parra (Comunitat valenciana). Nom i 
cognoms no coneguts (Comunitat valenciana). Guarda Auchenet (Les illes Balears), 
Mohamed Setad (Les Illes Balears), [Inintel·ligible, 00:08:42], Lucia Douto Domínguez 
(Corbera del Llobregat), Maria Teresa Aladro (Astúries), Katia Carolina (Saragossa, 
Aragó).

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta: 

- Esborrany d’acta 3/2021 de data 04/02/2021.
- Esborrany d’acta 4/2021 de data 25/02/2021.
- Esborrany d’acta 5/2021 de data 25/03/2021.
- Esborrany d’acta 6/2021 de data 29/04/2021.
- Esborrany d’acta 7/2021 de data 29/04/2021.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Estefania. Ara passaríem a l'ordre pactat per la Junta de 
Portaveus, en primer lloc l'aprovació dels següents esborranys d'acta: esborrany d’acta 
3/2021 del 4 de febrer, la 4/2021 de data 25 de febrer, l'acta 5/2021 de data 25 de març, 
l’acta 6/2021 de data 29 d'abril i l'acta 7/2021 del mateix dia 29 d'abril. Alguna observació o 
alguna esmena? Doncs, senyora secretària, donaríem per aprovats les actes d'aquests 
plens i, per tant, ens posaríem al dia quant a l'aprovació d'actes de les sessions plenàries
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S’aprova per unanimitat del membres presents.

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

DONAR COMPTE

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

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

LLIBRE DECRETS 2021

ABRIL

Decret Data Concepte
447 01/04/2021 Modificacions de pressupost
448 01/04/2021 Aprovació document cobratoris
449 01/04/2021 Contractació laboral

450 01/04/2021
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 

instal·lacions
451 01/04/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
452 01/04/2021 Regularització fiscal
453 01/04/2021 Aprovació document cobratoris
454 01/04/2021 Aprovació document cobratoris
455 01/04/2021 Aprovació document cobratoris
456 01/04/2021 Gestió de cementiri
457 01/04/2021 Sancionador
458 01/04/2021 Sancionador
459 01/04/2021 Contractació laboral
460 07/04/2021 Sancionador
461 07/04/2021 Sancionador
462 07/04/2021 Sancionador
463 08/04/2021 Convenis interadminisratius
464 08/04/2021 Designació o canvi nom via pública o espai públic
465 08/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
466 08/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
467 08/04/2021 Llicències, permisos i excedències
468 09/04/2021 Aprovació Despeses
469 09/04/2021 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
470 09/04/2021 Baixa llicència gual
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471 09/04/2021 Cessió d'ús de béns
472 09/04/2021 Aprovació document cobratoris
473 09/04/2021 Aprovació document cobratoris
474 09/04/2021 Ajuts socials
475 09/04/2021 Ajuts socials
476 09/04/2021 Ajuts socials
477 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
478 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
479 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
480 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
481 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
482 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
483 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
484 09/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
485 09/04/2021 Nomenaments
486 09/04/2021 Nomenaments
487 09/04/2021 Nomenaments
488 09/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
489 12/04/2021 Contractació laboral
490 12/04/2021 Aprovació Despeses
491 13/04/2021 Sancionador
492 13/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
493 13/04/2021 Devolució d'ingressos indeguts
494 13/04/2021 Nomenaments
495 13/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
496 13/04/2021 Situacions del personal
497 14/04/2021 Aprovació Despeses
498 14/04/2021 Sancionador
499 14/04/2021 Sancionador
500 14/04/2021 Sancionador
501 14/04/2021 Sancionador
502 15/04/2021 Sancionador
503 15/04/2021 Sancionador
504 15/04/2021 Sancionador
505 15/04/2021 Aprovació Despeses
506 15/04/2021 Acord marc per subministrament
507 15/04/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
508 15/04/2021 Aprovació document cobratoris
509 15/04/2021 Regularització fiscal
510 15/04/2021 Convenis interadminisratius

511 15/04/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

512 15/04/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
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513 15/04/2021
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda

514 15/04/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

515 15/04/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)

516 15/04/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 

altres elements estructurals)
517 15/04/2021 Ajuts socials
518 15/04/2021 Modificació llicència gual
519 15/04/2021 Modificació llicència gual
520 15/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
521 15/04/2021 Contractació laboral
522 15/04/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
523 15/04/2021 Règim disciplinari
524 15/04/2021 Autorització i delegacions
525 15/04/2021 Aprovació document cobratoris
526 15/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
527 15/04/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
528 16/04/2021 Acord marc per subministrament
529 16/04/2021 Contractació oberts d'obres
530 16/04/2021 Situacions del personal
531 16/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
532 16/04/2021 Aprovació document cobratoris
533 16/04/2021 Aprovació document cobratoris
534 16/04/2021 Gestió de cementiri
535 16/04/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
536 16/04/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
537 16/04/2021 Modificacions de pressupost
538 16/04/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
539 16/04/2021 Aprovació document cobratoris
540 19/04/2021 Devolució d'ingressos indeguts
541 20/04/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
542 20/04/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
543 20/04/2021 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
544 20/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
545 20/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
546 20/04/2021 Aprovació Despeses
547 20/04/2021 Aprovació Despeses
548 20/04/2021 Sancionador
549 23/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
550 23/04/2021 Autorització i delegacions
551 23/04/2021 Contractació laboral
552 23/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/05/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 7/98

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

553 23/04/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
554 23/04/2021 Regularització fiscal
555 23/04/2021 Llicència d'obra menor
556 23/04/2021 Llicència d'obra menor
557 23/04/2021 Llicència d'obra menor
558 23/04/2021 Contractació laboral
559 23/04/2021 Processos de selecció
560 26/04/2021 Convenis Urbanístics
561 26/04/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
562 26/04/2021 Gestió de cementiri
563 26/04/2021 Recurs de reposició
564 26/04/2021 Donar compte d'aprovació de decrets i informes
565 26/04/2021 Sancionador
566 26/04/2021 Situacions del personal
567 26/04/2021 Provisió de llocs
568 26/04/2021 Contractació laboral
569 26/04/2021 Contractació laboral
570 26/04/2021 Situacions del personal
571 26/04/2021 Modificacions de pressupost
572 27/04/2021 Processos de selecció
573 27/04/2021 Preinscripció i matricula
574 27/04/2021 Regularització fiscal

575 27/04/2021
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 

vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
576 27/04/2021 Situacions del personal
577 27/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
578 27/04/2021 Nomenaments
579 27/04/2021 Convenis interadminisratius
580 28/04/2021 Sancionador
581 28/04/2021 Sancionador
582 29/04/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
583 29/04/2021 Nomenaments
584 29/04/2021 Nomenaments
585 29/04/2021 Nomenaments
586 29/04/2021 Nomenaments
587 29/04/2021 Nomenaments
588 29/04/2021 Nomenaments
589 29/04/2021 Contractació laboral
590 29/04/2021 Contractació laboral
591 29/04/2021 Situacions del personal
592 29/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
593 29/04/2021 Convenis interadminisratius
594 29/04/2021 Llicència d'obra menor
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595 29/04/2021 Ajuts socials
596 29/04/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
597 29/04/2021 Llicència d'obra menor
598 29/04/2021 Ajuts socials
599 29/04/2021 Ajuts socials
600 29/04/2021 Situacions del personal
601 29/04/2021 Situacions del personal
602 29/04/2021 Contractació laboral
603 29/04/2021 Contractació laboral
604 29/04/2021 Convenis interadminisratius
605 29/04/2021 Aprovar conveni de col·laboració
606 29/04/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
607 29/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
608 29/04/2021 Subvencions i convenis amb entitats
609 29/04/2021 Autorització i delegacions
610 29/04/2021 Devolució d'ingressos indeguts
611 29/04/2021 Processos de selecció
612 30/04/2021 Aprovació Despeses
613 30/04/2021 Aprovació Despeses

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al coneixement de l'acció del govern municipal. En primer lloc, el punt dos 
de l’ordre del dia, donar compte dels decrets d’Alcaldia. Alguna qüestió? 
No hi ha cap qüestió. Ens donaríem per assabentats. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 1t trimestre de
2021 i morositat.

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 19 d’abril del  2021. 

Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a  com a òrgan competent, la següent 
PROPOSTA:
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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:
· Pagaments realitzats en el primer Trimestre de l’exercici 2021
· Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del primer 

Trimestre de l’exercici 2021
· Interessos de demora pagats durant el Primer Trimestre de l’exercici 2021

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 16 d’abril de 2021.

Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):
· Pagaments realitzats en el primer Trimestre de l’exercici 2021
· No hi ha factures pendents de pagament al final del primer Trimestre de 

l’exercici 2021

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

b) En relació al període mig de pagament

En relació al primer Trimestre de l’exercici 2021, l’Ajuntament de Molins de Rei ha remès 
al Ministerio de Hacienda  en data 16 d’abril de 2021 la següent informació (que s’adjunta 
en respectius documents annexes):

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
· Ràtio de les operacions pagades en el primer Trimestre de l’exercici 2021: 10,97 

dies
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del primer Trimestre de 

l’exercici 2021: 19,13 dies
· Període mig de pagament del primer Trimestre de l’exercici 2021: 11,96 dies

Respecte a la Societat Molins Energia SL l’Ajuntament de Molins de Rei (Societat 100% 
municipal):

· Ràtio de les operacions pagades en el primer Trimestre de l’exercici 2021: 19,43
· No hi ha factures pendents de pagament al final del primer Trimestre de l’exercici 

2021
· Període mig de pagament del primer Trimestre de l’exercici 2021: 19,43 dies

Finalment, 
· Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, 

del primer Trimestre de l’exercici 2021: 12,08 dies
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S’adjunta comprovants de la signatura electrònica, de data 16 d’abril de 2021 de l’informe 
de morositat i del període mig de pagament del primer Trimestre de l’exercici 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. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem el punt tres, senyor regidor de Finances. Voldria fer una explicació conjunta o 
separada? Hi ha algun problema per fer o...punt per punt?

Sr. Enseñat:

Anem a fer punt per punt.

Sr. Alcalde:

D’acord. Doncs, el punt tres, donar compte al ple del període mig de pagament 
corresponent al primer trimestre de 2021. Endavant, senyor Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte al Ple del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
de la regla de la despesa, dades del primer trimestre de 2021.

DONAR COMPTE

La finalitat d’aquest expedient és donar compte al Ple de la Corporació de l’informe 
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa del PRIMER TRIMESTRE 2021, enviat en data 26 d’abril de 2021 a la plataforma 
del Ministerio de Hacienda, d’acord al què marca la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

Vistos els informes d’Intervenció signat el dia 30 d’abril de 2021 i de  3 de maig 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), el detall de la informació 
enviada és la següent)

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

Primer.- Dades Ajuntament de Molins de Rei
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a) F.1.1.1 Resum classificació econòmica
b) F.1.1.2 Desglòs ingressos corrents
c) F.1.1.3 Desglòs ingressos de capital i financers
d) F.1.1.4 Desglòs despeses corrents
e) F.1.1.5 Desglòs despeses de capital i financeres
f) F.1.1.8 Romanent de tresoreria
g) F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
h) F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions per subsectors
i) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
j) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
k) F.1.1.17 Detall beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació
l) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
m) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
n) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPPVV
o) Detall despeses i ingressos COVID19

Segon.- Dades Molins Energia SL
a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys

Dades consolidades i de resum
a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
Previsió de compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària
Previsió de compliment de la regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
Previsió de compliment del principi de sostenibilitat financera
c) F.4. Resum informe d’avaluació

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. No hi ha cap paraula demanada, per tant, passaríem al punt quatre de 
l'ordre del dia, donar compte al ple del compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i de la regla de la despesa del primer trimestre del 2021. Endavant, senyor 
Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 4.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Presentació dels resultats del control intern de l’exercici 2020.

DONAR COMPTE
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Atès que l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, provat per 
Reial decret 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix que els òrgans interventors de les 
Entitats Locals remetran amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat un informe resum dels resultats dels controls desenvolupats en cada exercici, en el 
termini i amb el contingut que es regulen en les normes indicades en aquest article.

Atès que el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local, estableix en el seu article 37 que l’òrgan 
interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte 
general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l’article 213 del 
TRLRHL.

Atès que aquest informe resum ha de ser remès al Ple, a través del/la President/a de la 
Corporació, i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 
resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció 
interventora realitzades en l’exercici anterior.

Atès que aquest informe resum ha de ser remès al Ple, a través del president de la 
Corporació i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 
resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció 
interventora realitzades en l’exercici anterior.

Vista la Vista la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, estableix les instruccions a les quals s’ha d’ajustar el contingut, estructura i 
format de l’informe resum.

Vist l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de 
Molins de Rei signat per l’interventor accidental en data 13 de maig 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) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2020 
de l’Ajuntament de Molins de Rei, per la serva remissió al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es celebri.

Segon.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2020 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara Passaríem al punt cinc, resultats del control intern de l'exercici 2020. 
Endavant, senyor Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:

Presenta el punt 5.
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Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Per aquest punt, no hi ha cap paraula demanada, només pel punt sis, veig. 
Per tant, estem al punt cinc, recordo. 

Sra. Aroca:

És que no m’ha donat temps a escriure-ho però jo sí que voldria intervenir aquí. Estava 
fent senyals però ja entenc que no puguis veure-les.

Sr. Alcalde:

Estic per l’ordre, estic pel xat, per la pantalla...em costa, senyora regidora, per això ho he 
dit al començament. Agrairia, si pot ser, que ho vagin fent pel xat. Cap problema, senyora 
Aroca, Endavant.  

Sra. Aroca:

Bona tarda a tothom, a la gent que ens està sentint des de casa, a tots els regidors i 
regidores que només havia tingut l’oportunitat de saludar a Portaveus fa uns minuts. Jo 
crec que el regidor ho ha resumit molt bé. Jo crec que s'ha de valorar la bona feina feta en 
aquest informe. És un informe com ha de ser, és un informe exhaustiu que dona 
compliment a una norma però també va una mica més enllà. Jo crec que el que sí que 
demanaré al govern és que aquest pla d'actuació realment es doti d'eines. Al final sempre 
és el mateix. Jo, tant al pressupost de 2021 com a les modificacions de pressupost que 
s'estan fent, no trobo, per exemple, importants partides destinades a l'actualització de 
l'inventari que sabem que és molt important i que no tenir-lo actualitzat té conseqüències 
importants com, per exemple, les que afecten el patrimoni municipal del sòl que amb els 
anuncis últims del govern sobre les intencions que tenen sobre les polítiques d’Habitatge, 
doncs, les polítiques de patrimoni municipal del sòl esdevenen molt importants. Jo crec que 
ens hem de prendre en serio aquest informe, realment li hem de donar suport econòmic, 
principalment. La contractació ha millorat a l'Ajuntament de Molins de Rei, teníem una 
situació molt més negativa fa no tant. S'ha millorat també via contractació de personal o via 
personal dedicat a la contractació. Jo crec que això es va notant. També és cert que el 
2020, i això s’ha de deixar clar, va estar un any molt en blanc en quant els processos de 
contractació, no s'ha avançat en aquesta línia, per motius obvis, no entraré a criticar 
aquesta qüestió, però sí que ara ja, al 2021, s'ha de veure aquesta empenta del 
departament i s'ha de veure que realment anem pel bon camí pel que fa a matèria de 
contractació. Jo, poca cosa més afegir, simplement, això, que ens prenem en serio aquest 
Pla d’acció. Tinc ganes de veure'l, veure com el govern té pensat millorar aquestes tres 
observacions que ha fet l'interventor. Jo crec que són totes importants. El pla de 
subvencions és quelcom que fa molt poques entitats però que està fixat per llei des de fa 
molt de temps i no acaba d'arrancar i jo crec que és un document molt important on 
realment el govern estableix la seva estratègia pel que fa a subvencions diguem-ne de 
mandat i crec que, com a document de treball i com a document públic d'intencionalitat 
d'un govern, és important tenir-lo i posar-nos les piles en contractació i, si us plau, el tema 
de l'inventari, que quan el vam aprovar, i jo ja estava aquí a l'Ajuntament, no fa tant, 
estaven tots molt contents, però sabíem que estaven aprovant un document que ja naixia 
desactualitzat, per tant, els esforços que es van fer en el seu moment per tota la casa i 
perquè, al final, en un inventari participa tothom i especialment també per part de 
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secretaria s'han vist una mica diluïts per la manca d'actualització posterior. Per tant, anem 
a intentar deixar aquestes coses bé i jo crec que, en aquest sentit, estem en un bon camí.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, no sé si voldria afegir alguna cosa més el 
regidor. Em diu que no.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 654 de 7 de maig de 2021 que modifica l’of.c-8
annex 1 grup 1 epígraf 1.2 (taules i cadires).

DONAR COMPTE

“Miguel Zaragoza Alonso, President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, presenta a 

la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Economia (ESC) la proposta següent:

Assumpte: DONAR COMPTE del decret d’alcaldia 654 de 7 de maig de 2020 que 
aprova la modificació de l’Ordenança Fiscal C-8 Annex 1 Grup 1 epígraf 1.2 Taules, 
cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica , i que consisteix en afegir al final 
de l’epígraf, l’establiment d’una bonificació del 100% en les tarifes que resultin per 
l’ocupació de la via publica durant l’exercici 2021, fins el 31 de desembre  

Vist que en data 7 de maig de 2021 per decret d’alcaldia 654 es va acordar :

“Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal C-8 A-1 G-1 que 
regula la Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local, en 
concret l’epígraf 1.2 Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica, de 
conformitat al que disposa l’article 15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  contemplant una 
bonificació del 100% en les tarifes corresponents a l’ocupació de la via publica durat 
l’exercici 2021, atenent a la disminució de la capacitat econòmica de les activitats 
d’hostaleria i restauració provocades per les mesures adoptades com a conseqüència del 
COVID19.

Aquest epígraf restaria de la següent manera:

1.2.- Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica 

Definicions:

a) Terrassa en VP: espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació, 
en domini públic o terreny privat d’ús públic on s’ubiquen taules, cadires, para-sols i d’altres 
per a ús públic, annex a un establiment de bar, restaurant o bar-restaurant. Aquests elements 
hauran de ser de colors clars i sense propaganda.
b) La durada de l’autorització de terrasses podrà  ser esporàdica o per temporades.
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Temporada: és el termini de vigència de l’autorització. Hi ha tres opcions:

- la Temporada A (estiu ), de l’1/05 al 31/10.
- la Temporada B (hivern), de l’1/11 al 30/04.
- Anual, que correspondria a  a la suma de les Temporades A+B (de l’1/05 al 
30/04), no a l’any natural.
c) Mòdul: 
Tipus 1.- unitat formada per una taula i quatre cadires. Ràtio mòdul/superfície: 1/3,24 m2 
(1,80 x1,80)

La mida de la taula podrà ser de 70 cm x 70 cm, o dos taules juntes de 70 cm x 70 cm 
cadascuna, sempre i quan es respecti la superfície màxima d’ocupació del mòdul de 1.80 m x 
1,80 m 

Tipus 2.-unitat formada per una taula i dos cadires. Ràtio mòdul/superfície: 2/1,44 m2 (0,80 x 
1,80)

Tipus 3.- unitat formada per una taula i quatre cadires .Ràtio mòdul/superfície 1/3,78 m2 (2,10 
x 1,80)

Aquestes modalitats no inclouen cap tipus de tancament tot i que s’admeten para-sols.

d) Vetllador: tancament de terrassa mitjançant estructura acrílica desmuntable, de colors 
clars i sense propaganda. No es podran ancorar a terra, excepte que hi hagi una autorització 
expressa. En aquest darrer supòsit, caldrà un informe del negociat de Via Pública on es 
determinaran el tipus d’enclavament adequat que produeixi el mínim dany a la via pública. Es 
fixarà una fiança de valor equivalent al cost de la reposició de la via pública a dipositar un cop 
concedida l’autorització.

En els vetlladors, per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la superfície total 
a tancar, a raó de 3,24 m2 de superfície per mòdul, independentment del nombre de taules 
que l’interessat hi vulgui posar.

En cas de sol·licitud d’instal·lació de vetlladors en terrasses prèviament 
concedides, caldrà presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent.

e) Armaris i tests de terrasses: es podrà sol·licitar la seva col·locació conjuntament amb la 
sol·licitud de terrasses. Per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la superfície total a 
ocupar i s’aplicarà el mòdul tipus de l’apartat c) anterior que estigui dintre de la franja que 
s’ocupi.

En cas de sol·licitud de col·locació d’armaris i tests en terrasses prèviament concedides 
caldrà presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent

MODUL TIPUS 1 (1 taula-4 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia  4,94
Festius i vigílies (anuals) 24,18

-Un mes 
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Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 24,04
De 5 a 8 mòduls 28,93
Més de 8 mòduls 34,72

-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 96,16
De 5 a 8 mòduls 115,71
Més de 8 mòduls 138,85

-Temporada d’hivern ( 1/11 a 30/4)
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 38,47
De 5 a 8 mòduls 46,28
Més de 8 mòduls 55,53

-Anual
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 121,17
De 5 a 8 mòduls 145,80
Més de 8 mòduls 174,94

MODUL TIPUS 2  (1 taula-2 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia 3,17
Festius i vigílies (anuals) 15,47

-Un mes 
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 15,38
De 5 a 8 mòduls 18,52
Més de 8 mòduls 22,23

-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 61,54
De 5 a 8 mòduls 74,05
Més de 8 mòduls 88,86

-Temporada d’hivern ( 1/11 a 30/4)
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 24,62
De 5 a 8 mòduls 29,62
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Més de 8 mòduls 35,53

-Anual
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 77,55
De 5 a 8 mòduls 93,31
Més de 8 mòduls 111,96

MODUL TIPUS 3  (1 taula-4 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia 3,90
Festius i Vigílies (anuals) 33,34

Un mes
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 33,16
De  5 a 8 mòduls 39,91
Més de 8 mòduls 47,89

Temporada d’estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 132,64
De  5 a 8 mòduls 159,60
Més de 8 mòduls 191,51

Temporada d’hivern (1/11 a 30/4)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 53,05
De  5 a 8 mòduls 63,84
Més de 8 mòduls 76,59

Anual
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 167,14
De  5 a 8 mòduls 201,11
Més de 8 mòduls 241,30
Les tarifes, mensual, de temporada d’estiu, temporada d’hivern i anual s’aplicaran segons el 
grup de tarifa en el qual es trobi, i es comptarà a partir de la primera taula.  

En els casos de peticions d’ocupació per mesos  alterns,que no coincideixen amb els mesos 
de les temporades d’estiu o hivern, l’import a liquidar serà aquell que resulti més favorable per 
l’interessat, fent el  càlcul per mesos i/o per temporades completes.

En el cas que la implantació de la terrassa comporti la ocupació d’una plaça d’aparcament, la 
taxa serà de 100 euros / plaça d’aparcament ocupada per temporada anual o la part 
proporcional. En aquest cas, a més l’interessat s’haurà de fer càrrec de les despeses 
generades per la reubicació de la plaça d’aparcament.
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En el cas que el sol·licitant renunciï a la ocupació de la via pública sol·licitada en qualsevol 
moment del tràmit, independentment de l’estat del tràmit, haurà d’abonar en concepte de 
tramitació el 25% de l’import corresponent a la petició inicial.

Excepcionalment i per activitats puntuals, les ocupacions de la via pública regulades en 
aquest article podran estar exemptes de pagament sempre i qual el departament de 
l’Ajuntament corresponent efectuï un informe en aquest sentit en el qual es recullin les causes 
d’interès general per a l’exempció de pagament. Això serà possible sempre i quan l’activitat 
estigui degudament legalitzada i/o disposi de permís municipal.

S'estableix una bonificació del 100% en les tarifes que resultin per l’ocupació de la via 
publica durant l’exercici 2021, fins el 31 de desembre,  atenent a la disminució de la 
capacitat econòmica de les activitats d'hostaleria i restauració provocades per les 
mesures adoptades com a conseqüència del COVID19. Aquesta bonificació s'aplicarà de 
forma automàtica sense necessitat de demanar-la i decaurà en el moment que 
desapareixen les restriccions i limitacions de distanciament social provocat pel virus 
SARS-Cov-2, causant de l'enfermetat del COVID-19.

SEGON.- Aprovar el text refós de l'ordenança fiscal C-8 A-1 G-1

TERCER.-. Donar compte del present Decret en el primer Ple que es celebri, d'acord al 
que estableix l'article 21.1.m de la Llei 7/1985. De 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que 
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.”

Vist que l’aprovació de modificació d’ordenances fiscals es competència del Ple, d’acord a 
l’article 22.2.e) de la LBRL i el procediment previst a l’article 17 del TRLRHL

Vist però ,l’article 21.1.m de la Llei 7/1985. De 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i de l’article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que l’Alcalde té la 
competència d’adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i 
donar-ne compte immediata al Ple.

La situació d’emergència de salut pública generada per la propagació del coronavirus 
COVID-19, que va donar lloc a la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut 
d’una situació de pandèmia, i a la declaració d’estat d’alarma per part del Govern de 
l’Estat, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vista la important afectació econòmica del COVID des de la declaració de l’estat d’alarma i 
fins a la desescalada total al sector d’hostaleria i restauració, que ha posat en una situació 
de precarietat econòmica a moltes activitats d’aquest sector.

Vist que el 25 d'octubre de 2020, el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, va 
declarar de nou l'estat d'alarma per contenir la propagació de les infeccions 
causades pel SARS-CoV-2.

Vistes les restriccions que ha tingut el sector de la restauració durant aquest estat 
d’alarma, que ha anat variant, des del seu tancament absolut el mes de novembre 
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fins a l’obertura de dilluns a diumenge des de les  7:30 a les 17:00 h 
ininterrompudament i que vigent des del 8 de març de 2021.

Tot i això es mantenen restriccions d’aforament al interiors de bars i restaurants en 
un 30% del total

Vista la situació precària del sector per aquesta limitació d’obertura durant l’estat d’alarma 
actual es voluntat de l’equip de govern d’alleugerir dintre de les possibilitats tècniques i 
econòmiques d’aquest sector per tal de que puguin posar terrasses (taules i cadires) a la 
via pública.

Vist que l’informe de Rendes de data 6 de maig de 2021 que quantifica la pèrdua 
d’ingressos d’aquesta bonificació del 100% de la taxa d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires en 65.011,12 euros, respecte a un any sense COVID19.

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:

DONAR COMPTE AL PLE  del decret d’alcaldia 654 de 7 de maig de 2020 que aprova la 
modificació de l’Ordenança Fiscal C-8 Annex 1 Grup 1 epígraf 1.2 Taules, cadires, 
tribunes, etc, col·locades a la via publica , i que consisteix en afegir al final de l’epígraf, 
l’establiment d’una bonificació del 100% en les tarifes que resultin per l’ocupació de la via 
publica durant l’exercici 2021, fins el 31 de desembre,  atenent a la disminució de la 
capacitat econòmica de les activitats d'hostaleria i restauració provocades per les mesures 
adoptades com a conseqüència del COVID19. Aquesta bonificació s'aplicarà de forma 
automàtica sense necessitat de demanar-la i decaurà en el moment que desapareixen les 
restriccions i limitacions de distanciament social provocat pel virus SARS-Cov-2, 
causant de l'enfermetat del COVID-19.

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:
Per tant, passaríem al punt sis de l’ordre del dia, donar compte del decret d'Alcaldia 654 
del 7 de maig de 2021 que modifica l'ordenança fiscal c-8, annex 1, grup 1, epígraf 1.2 de 
taules i cadires. Faria l’explicació d’aquest punt el regidor de Finances,senyor Jordi 
Enseñat. Endavant,

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. En primer lloc, el senyor Josep Raventós 
en representació de la CUP. Endavant.

Sr. Raventós:
Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, agrair la intervenció del regidor Enseñat que ha sigut 
llarga i exhaustiva però ho deia, en aquest cas, en sentit positiu. Li agraeixo que hagi 
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detallat el relat i els motius pels quals es fa aquesta bonificació. Nosaltres compartim una 
part del que ha explicat, però aquest tipus de bonificació ens deixen sempre una certa 
sensació ambivalent. Ja diem d’entrada que, evidentment, res a dir respecte al relat que ha 
fet, creiem que s'ajusta a la realitat. Sabem que el sector de la restauració ho ha passat i, 
de fet, ho continua passant malament, i per tant des d'aquesta perspectiva volem deixar 
clar que res a dir. Però sí que és veritat que, per contra, això implica un augment de 
l’ocupació de la via pública que no compartim i això també volem posar-ho sobre la taula 
perquè ens sembla que, si no, sempre s’explica l’altra part de la història que, insistim, és 
real i la coneixem, però també creiem que té uns danys col·laterals que s’haurien de 
valorar, que és l'ocupació de la via pública. Jo crec que qui més qui menys haurà passat 
darrerament per la plaça de la Vila i, el que em passa a mi, que és difícil trobar un lloc per 
passar, ens haurà passat a tots i totes quan hi passem. Per tant, creiem que...ja som 
conscients que no és fàcil, però creiem que hauríem de buscar solucions que vagin més 
enllà de facilitar l'ocupació de la via pública per ajudar un sector que, com qualsevol altre, 
mereix les ajudes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Raventós. Ara ha demanat la paraula la senyora Laia Juarros 
d’Esquerra Republicana. Endavant.

Sra. Juarros:
Bona tarda a tothom. He demanat la paraula perquè nosaltres pensem que aquesta 
mesura és indispensable per alleujar la pressió que està patint el sector de la restauració, 
de fet, per això ho vam proposar en una moció que vam presentar al maig de l'any passat i 
vam tornar a insistir-hi en el ple d'ordenances fiscals d'aquest any. Per tant, agraïm que el 
govern hagi pres nota de les propostes i esperem que l'estalvi d'aquesta taxa ajudi a 
restauradors a acabar d’afrontar aquest any tan complicat amb una mica més de calaix.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres sí que voldríem expressar que ens desperta diferents sensacions, 
aquesta mesura i, per tant, ho volem expressar. Per una banda, entenem perfectament el 
relat, com ha dit el company Raventós, pel que fa el govern, els motius, jo crec que són 
coneguts per tothom. No se li escapa a ningú a dia d’avui. Sabem que és un sector que 
està patint molt, però jo crec que entre el tot i el res ha d'haver-hi punts mitjans, i hem de 
trobar altres solucions alternatives que no passin només per eximir la taxa i deixar que es 
posin més taules i cadires perquè, al final, és l'efecte que s'aconsegueix, si són gratis, és 
més fàcil que jo demani permís. Hi ha llocs que es compleixen els requisits...que l'any 
passat es va relaxar, aquest any no sé si continuen les mateixes relaxacions que es van fer 
l’any passat. Entenc que sí perquè no s’ha comentat. L’any passat van variar els criteris a 
l'hora de posar taules i cadires als carrers de Molins de Rei, que ja vam veure que l'any 
passat va causar certa saturació d'espai públic i es pot preveure fàcilment, perquè ja estem 
assistint al mateix en aquest any 2021, i suposo que anirà a més conforme el bon temps 
vagi venint. Dit això, sí que és cert que és un sector intensiu en capital humà, diguem-ne, 
en treballadors, però també és cert i tots sabem (i no se li escapa a ningú) que no és el 
sector que millor cuida el seu capital humà. No sé si m'estic explicant, però dir que la 
quantitat de feina que genera el sector de la restauració a Molins de Rei i no entrar en 
saber si efectivament els contractes són els que han de ser, si s'estan pagant els salaris 
que s'han de pagar en un sector en el que sabem que hi ha una economia submergida 
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molt gran i una precarietat laboral enorme, doncs, jo no sé si, com a Ajuntament i com a 
Administració, no tenim la responsabilitat de fomentar certes coses i d'ajudar els sectors 
que estan malament però, a canvi, exigir com a mínim el compliment de les normes més 
bàsiques, especialment, les relatives a treballadors i treballadores d’un sector que és 
precisament conegut per la seva precarietat laboral. Per tant, nosaltres no acabem de 
compartir aquesta mesura, precisament per això, perquè entre el tot i el res hi han matisos 
i, sobretot, també pot haver exigències per part de l'Administració perquè, per exemple, 
aquesta rebaixa, aquesta bonificació dels preus públics no sigui tan directa sinó que, a 
canvi, hi pugui haver algun tipus de justificació que permeti que realment estiguem 
subvencionant o bonificant allò que mereix ser bonificat i subvencionat. Això entra també a 
col·lació una mica el fet de que —ja ho he expressat en diferents plens de cartipàs—no 
compartim que els preus públics hagin d’estar derivats en la Junta de Govern Local perquè 
entenem que una decisió com aquesta s'hauria de prendre al ple de Molins de Rei i no 
quedar-se amb només un donar compte en què podem expressar la nostra opinió, però no 
va més enllà. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si vol tancar aquest punt, senyor 
Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Aquí el que estem és bonificant la taxa, certament i ho estem treballant, 
buscar aquest encaix en l'equilibri de via pública i restauració quant a l'ocupació de taules i 
de cadires. Naturalment que ho veiem, que ho hem vist i que hi estem treballant. I, per altra 
banda, no només prenem aquesta decisió com a impuls a la reactivació del comerç o de la 
restauració o del mercat municipal, també n'hi ha d'altres, després en parlarem a la 
modificació del pressupost. I, sobre generalitzar si compleixen o no la normativa laboral en 
respecte a la contractació, potser tampoc no caldria anar per aquí. Jo penso que, en tot 
cas, hauríem de veure cas per cas.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea
d’Alcaldia.

7.- Creació Comissió d'Estudi per a la redacció de reglaments i ordenances de l'Àrea 
de Serveis Centrals i Economia i Alcaldia.

DICTAMEN

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va 
adoptar, entre d’altres acords, la creació d’una Comissió d’Estudi per a la redacció de 
reglaments o ordenances de les Àrees de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia 
(SCPE), i d’Alcaldia. 
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Vist que, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 528, de 12 de març de 2020, es van 
reestructurar les Àrees de l’Ajuntament amb el següent resultat: 

- Alcaldia 
- Àrea de serveis centrals i economia (ESC) 
- Àrea de serveis a les persones (ASP) 
- Àrea de territori i sostenibilitat (SIT) 
- Àrea de desenvolupament estratègic de la vila (DEV) 

Vist l’informe jurídic, d’11 de maig de 2021, que conclou: tenint en compte la 
reestructuració de les Àrees de l’Ajuntament que deriva del Decret d’alcaldia núm. 528, de 
12 de març de 2020, serà necessari acord de Ple a efectes de crear dues noves 
comissions d’estudi: 

- La Comissió d’Estudi per a la redacció de reglaments o ordenances de l’Àrea de 
serveis centrals i economia (ESC) i de l’Àrea d’Alcaldia. 

- La Comissió d’Estudi per a la redacció de reglaments o ordenances de l’Àrea de 
desenvolupament estratègic de la vila (DEV). 

Aquest acord de Ple requereix el vot favorable de la majoria simple, doncs no s’inclou en 
cap dels supòsits dels arts. 47.2 LRBRL i 114 TRLMRLCAT. 

Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els arts. 
84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 236.1 
i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

Vist que l’Àrea de serveis centrals i economia (ESC) i l’Àrea d’Alcaldia preveuen l’estudi 
per a la redacció o modificació de diversos reglaments necessaris per al bon funcionament 
dels seus serveis, entre els quals hi ha: 

- Reglament del cementiri
- Ordenança reguladora de l’Administració electrònica 
- Reglament per a la inscripció d’entitats i associacions en el registre oficial d’entitats i 

associacions de Molins de Rei
- Reglament orgànic municipal

Atès l’art. 62.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova al Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals (ROAS), que disposa: 

- Acordada la formació o modificació d'una ordenança, s'ha de designar una comissió 
d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma. 

- L'esmentada comissió ha d'estar integrada per membres de la corporació i personal 
tècnic, propi o aliè, sota la presidència d'un d'aquells. La comissió pot proposar que 
s'encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals 
aliens a l'ens. 
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Atès que correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les comissions 
d’estudi, d’informe i de consulta, així com llurs modificacions, tal com estableix l’art. 60.3 
TRLMRLCat.

Atès l’informe proposta emès per l’assessora jurídica en data 12 de maig 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 la creació d’una comissió per a l’estudi i redacció de reglaments i 
ordenances de les Àrees de Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia. 

SEGON: NOMENAR els membres de la Comissió d’estudi següents:

- President/a: president/a de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) 
- Vocals:

o Regidors/es membres de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC) o regidor/a en qui deleguin, amb l’assistència 
d’un representant per cada grup municipal 

o Personal tècnic necessari
o Assessor/a jurídic/a

- Secretari/a: secretari/a de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i 
Economia (ESC) i Alcaldia o persona en qui delegui.

TERCER: DELEGAR a l’Alcalde el nomenament específic del personal tècnic i de 
l’assessor/a jurídic/a segons el reglament u ordenança a redactar i/o modificar.
 
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. Ara passaríem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. 
En primer lloc, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l'Àrea 
d'Alcaldia amb el punt set que és la creació de la Comissió d'estudi per a la redacció de 
reglaments i ordenances de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i Alcaldia. Senyor 
Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Obriríem el torn d'intervencions. Si no n’hi ha cap, passaríem a la votació. Votació 
punt 7.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19

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

8.- Aprovació per Ple de la bonificació de la quota de l'IBIU de l'exercici 2020 a 
determinats immobles de Molins de Rei, per tractar-se d'habitatges arrendats amb un 
preu inferior al preu de lloguer establert a la bossa de mediació de lloguer 
gestionada per l'OMHAB

DICTAMEN

Vistes les sol·licituds que s’indiquen a continuació, de petició d’aprovació pel Ple de la 
bonificació de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 per tractar-se de béns 
arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la Borsa de Mediació de 
lloguer gestionada per l’OMHAB, en base a l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança fiscal 
B-1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Núm. registre Data Adreça tributària
2020024940 24/12/2020 C/Sant Isidre, 10 3r 4a
2020024942 24/12/2020 Ntra. Sra. De Lourdes, 26 1r 2n
2020024943 24/12/2020 C/Canal de la Infanta, 7 baixos
2020025045 29/12/2020 C/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a
2020025047 29/12/2020 C/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 3a
2020025058 29/12/2020 C/Montserrat, 35 1r D
2020025061 29/12/2020 C/Lluís de Requesens, 5 4t 2a
2020025063 29/12/2020 C/Bonavista, 1 1r 2a
2020025112 29/12/2020 C/Rafael Casanova, 13 2n 2a
2020025118 29/12/2020 Ptge. Raseta de la Creu, 19 casa
2020025123 29/12/2020 C/Josep Folqué, 12 bis.
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2020025124 29/12/2020 C/Pep Ventura, 16 3r 1a
2020025132 29/12/2020 C/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a
2020025133 29/12/2020 C/Puigcerdà, 59 1r 1a
2020025136 29/12/2020 C/Riera Bonet, 4 2n 1a
2020025138 29/12/2020 C/Pintor Fortuny, 24 4t 2a
2020025177 30/12/2020 Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r 2a
2020025179 30/12/2020 C/Amadeu Vives, 4 3r D
2020025181 30/12/2020 C/Pare Manyanet, 12 1r 3a
2020025182 30/12/2020 C/Sagrada Família, 23 1r
2020025186 30/12/2020 C/Sant Antoni Mª. Claret, 13 1r 2a
2020025187 30/12/2020 Ntra. Sra. De Lourdes, 18 baixos 2a
2020025188 30/12/2020 C/Pintor Fortuny, 31 4t 2a
2020025189 30/12/2020 C/Sant Isidre, 27 2n 3a
2020025194 30/12/2020 C/Bonavista, 4 4t 2a
2020025195 30/12/2020 C/Sant Isidre, 17 2n 4a
2020025198 30/12/2020 Av. Barcelona, 54 3r
2020025199 30/12/2020 Av. València, 1-3 1r 3a
2020025201 30/12/2020 C/Dr. Barraquer, 28 1r 2a
2020025203 30/12/2020 C/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a
2020025204 30/12/2020 C/Ponent, 20 Baixos
2020025206 30/12/2020 C/Menéndez Pelayo, 38 B 2n 1a
2020025207 30/12/2020 Av. Barcelona, 54 4t
2020025224 30/12/2020 C/Pintor Fortuny, 24 2n 2a
2020025231 30/12/2020 Av. Caldes, 56 1r 4a
2020025235 30/12/2020 Ptge. Riera, 2-4 baixos
2020025237 30/12/2020 C/Anslem Clavé, 36 1r 1a
2020025248 30/12/2020 Av. Mancomunitat, 1 2n 2a
2020025253
2021008309

30/12/2020
28/04/2021

Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a
C/Molí, 1 4t 1a

NORMATIVA D’APLICACIÓ

· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
· Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals.
· Ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Vist que l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre 
béns immobles estableix que: 

El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de fins 
al 100 per cent de la quota de l’impost als immobles en el que es desenvolupin activitats 
econòmiques
que siguin d’especial interès o utilitat municipals per concórrer circumstàncies socials que 
justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació.

Es considerarà que es desenvolupa una a l’immoble en qüestió, quan es tracti 
d’arrendaments d’immobles  a través de la Borsa de Mediació de lloguer Social que 
gestiona l’oficina municipal d’habitatge o bé, immobles que hagin estat cedits a 
l’Ajuntament per tal de destinar-ho a habitatge social.

A aquests efectes s’estableix les següents bonificacions, en funció de la tipologia d’activitat 
econòmica de caràcter social:
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a) En el cas de captació d’immobles per ésser arrendats a traves de la Borsa de 
Mediació de Lloguer social, s’estableix una bonificació del 60 % en el primer 
any de contracte. 

b)  S’estableix un tram de bonificacions, en funció del preu de lloguer establert per 
la borsa de mediació de lloguer que gestiona l’oficina municipal d’habitatge, es 
podrà aplicar durant la vigència del contracte, sempre i quan ho contemplin les 
ordenances fiscals: 

· Preu de lloguer situat entre el 20% i el 30 % del preu màxim de borsa, es farà 
una bonificació del 60% del IBI 

· Preu de lloguer situat per sota del 30% del preu màxim de borsa, es farà una 
bonificació del 100 % del IBI

c) En el cas de cessió d’habitatge o lloguer cap a l’ajuntament per destinar-ho a habitatge 
social i d’emergència, s’estableix una bonificació del 100 % durant la vigència del mandat 
de cessió i sempre que ho contemplin les ordenances fiscals.

Per poder-se acollir a aquestes bonificacions s’hauran de complir els requisits següents:

a.-Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons 
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte de 
lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs municipals. La 
sol·licitud s’haurà de fer per cada any en el que es vulgui acollir a les bonificacions. 

b-La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de l’oficina 
municipal d’habitatge, i aquesta facilitarà el llistat d’immobles amb dret a aquestes 
bonificacions, així com determinarà la bonificació que en cada cas s’aplicarà, essent 
excloents entre elles i aplicant les més beneficiosa pel contribuent. L’oficina municipal 
d’habitatge també determinarà el preu mig de mercat aproximat, i els trams en que es 
refereix l’apartat b) mitjançant informe tècnic.

c.-Aquestes bonificacions s’aplicaran en el any en curs quan el contracte s’hagi formalitzat 
dintre del primer semestre de l’any. En el cas de contractes formalitzats en el segon 
semestre s’aplicarà la bonificació en el següent any sencer.”

Vist que les sol·licituds han estat presentades dintre de l’exercici 2020.

Vist el llistat de bonificacions dels preus de lloguer i les bonificacions de l’IBI corresponents 
facilitada pel Negociat d’Habitatge.

Els imports que representin les bonificacions acordades seran abonades al mateix compte 
bancari on es va carregar l’impost sobre bens immobles.

Es comprova que l’import total de les bonificacions de l’impost sobre bens immobles de 
l’exercici 2020 proposades és de 11.358,57 €.

Vist que les bonificacions de l’impost sobre bens immobles de l’exercici 2019 aprovades 
per Ple extraordinari de 24 d’abril de 2020, va ser de 12.334,26 €.

Vist l’informe favorable del Cap del Negociat de Rendes signat amb data 11 de maig de 
2021 i la conformitat de l’Interventor accidental en data 12 de maig 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: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8145510DF1884E0015/AY que apareix 
com a c/Sant Isidre, 10 3r 4a 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
404,72 €, representant la bonificació, un import de 404,72 €.

Segon: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8649905DF1884H0008/IY que apareix 
com a Ntra. Sra. de Lourdes, 26 1r 2n 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
287,20 €, representant la bonificació, un import de 287,20 €.

Tercer: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8048226DF1884G0001DD que apareix 
com a C/Verge del Pilar , 17 Bxos. 1a 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
157,50€, representant la bonificació, un import de 157,50€. 

Quart: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8255408DF1885E0001/OS que apareix 
com a C/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a, 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
200,22 €, representant la bonificació, un import de 200,22 €.

Cinquè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8255408DF1885E0001/OS que apareix 
com a C/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
296,16 €, representant la bonificació, un import de 296,16 €.

Sisè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8454413DF1885C0003/IL que apareix 
com a C/Montserrat, 35 1r D

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
344,52 €, representant la bonificació, un import de 344,52 €.

Setè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8844101DF18840057/WR que apareix 
com a C/Lluís de Requesens, 5 4t 2a.
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L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
246,47 €, representant la bonificació, un import de 246,47 €.

Vuitè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8454207DF1885E0003/LF que apareix 
com a C/Bonavista, 1 1r 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
377,53 €, representant la bonificació, un import de 377,53 €.

Novè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8049403DF1884G0007/JL que apareix 
com a C/Rafael Casanova, 13 2n 2a 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
291,19 €, representant la bonificació, un import de 291,19 €.

Desè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8049459DF1884G0001/SD que apareix 
com a Ptge. Raseta de la Creu, 19 casa.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
105,00 €, representant la bonificació, un import de 105,00 €.

Onzè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8148830DF1884G0002/HF que apareix 
com a C/Josep Folqué, 12  1r 2a 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
491,71 €, representant la bonificació, un import de 295,03 €.

Dotzè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8745612DF1884F0007/EP que apareix 
com a C/Pep Ventura, 16 3r 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
349,72 €, representant la bonificació, un import de 209,83 €.

Tretzè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0058/WD que apareix 
com a C/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
326,79 €, representant la bonificació, un import de 196,07 €.

Catorzè:  APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8454204DF1885E0003/GF que apareix 
com a C/Puigcerdà, 59 1r 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
301,15 €, representant la bonificació, un import de 180,69 €.
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Quinzè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0004/PS que apareix 
com a C/Riera Bonet, 4 2n 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
280,14 €, representant la bonificació, un import de 280,14 €.

Setzè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0080/GE que apareix 
com a C/Pintor Fortuny, 24 4t 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
360,06 €, representant la bonificació, un import de 216,04 €.

Dissetè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8649903DF1884H0015/JP que apareix 
com a Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
284,88 €, representant la bonificació, un import de 170,93 €.

Divuitè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’Impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8445505DF1884E0029/EJ que apareix 
com a C/Amadeu Vives, 4 3r D 

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
320,03 €, representant la bonificació, un import de 192,02 €.

Dinovè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8053914DF1885C0005/BZ que apareix 
com a C/Pare Manyanet.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
328,29 €, representant la bonificació, un import de 328,29 €.

Vintè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8844503DF1884D003/BA que apareix 
com a C/Sagrada Família, 23 1r.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
220,25 €, representant la bonificació, un import de 220,25 €.

Vint-i-unè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8447405DF1884G0072/FJ que 
apareix com a C/Sant Antoni Mª. Claret, 13 1r 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
495,96 €, representant la bonificació, un import de 297,58 €.
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Vint-i-dosè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8649928DF1884H0003/KQ que 
apareix com a Ntra. Sra. De Lourdes, 18 baixos 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
229,33 €, representant la bonificació, un import de 137,60 €.

Vint-i-tresè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7955902DF1875F0022/DO que 
apareix com a C/Pintor Fortuny, 31 4t 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
391,05 €, representant la bonificació, un import de 234,63 €.

Vint-i-quatrè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8144609DF1884C0009/WI 
que apareix com a C/Sant Isidre, 27 2n 3a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
311,59 €, representant la bonificació, un import de 186,95 €.

Vint-i-cinquè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8354203DF188C0010/KM 
que apareix com a C/Bonavista, 4 4t 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
305,89 €, representant la bonificació, un import de 183,53 €.

Vint-i-sisè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8245812DF1884E0011/YW que 
apareix com a C/Sant Isidre, 17 2n 4a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
369,83 €, representant la bonificació, un import de 221,90 €.

Vint-i-setè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8148847DF1884G0006IK que apareix 
com a Av. Barcelona, 54 4rt.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
238,30 €, representant la bonificació, un import de 238,30 €.
 
Vint-i-vuitè: APROVAR la bonificació del 6 0% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8048212DF1884G0005/PJ 
que apareix com a Av. València, 1 1r 3a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
591,25 €, representant la bonificació, un import de 354,75 €.
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Vint-i-novè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7850211DF1875B0036/PU que 
apareix com a C/Dr. Barraquer, 28 1r 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
407,28 €, representant la bonificació, un import de 244,37 €.

Trentè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de 
l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0010/DG que apareix 
com a C/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
248,48 €, representant la bonificació, un import de 248,48 €.

Trenta-unè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7852603DF187580001/AR que 
apareix com a C/Ponent, 20 Baixos.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
344,75 €, representant la bonificació, un import de 206,85 €.

Trenta-dosè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8144606DF1884C0016/WS 
que apareix com al C/Menéndez Pelayo, 38 B 2n 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
351,42 €, representant la bonificació, un import de 210,85 €.

Trenta-tresè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8148847DF1884G0006/IK 
que apareix com a Av. Barcelona, 54 3r.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
238,30 €, representant la bonificació, un import de 238,30 €.

Trenta-quatrè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0045/GE 
que apareix com a c/Pintor Fortuny, 24 2n 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
360,06 €, representant la bonificació, un import de 360,06 €.

Trenta-cinquè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7652701DF1875B0032/SE 
que apareix com a Av. Caldes, 56 1r 4a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
406,48 €, representant la bonificació, un import de 406,48 €.
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Trenta-sisè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8255409DF1885E0001/KS 
que apareix com a Ptge. Riera, 2.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
1.798,64 €, representant la bonificació, un import de 1.798,64 €.

Trenta-setè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7757721DF1875F0002/KL que 
apareix com a C/Anselm Clavé, 36 1r 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
342,65 €, representant la bonificació, un import de 205,59 €.

Trenta-vuitè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8743501DF1884D0072/UD 
que apareix com a Av. Mancomunitat, 1 2n 2a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
249,80 €, representant la bonificació, un import de 149,88 €.

Trenta-novè: APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns 
immobles de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 8454209DF1885E0007/KK 
que apareix com a Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
302,07 €, representant la bonificació, un import de 181,24 €.

Quarantè: APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles 
de l’exercici 2020 de la finca de referència cadastral 7851301DF1875B0014/OF que 
apareix com a C/ Molí, 1 4t 1a.

L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 corresponent és de 
252,89 €, representant la bonificació, un import de 252,89 €.

Quaranta-unè: TRASLLADAR l’acord que s’adopti a l’Organisme de Gestió Tributària, a fi 
efectes procedeixi a l’abonament dels imports de l’impost sobre bens immobles de 
l’exercici 2019 bonificats al mateix numero de compte on se’ls hi va carregar el mateix.

Quaranta-dosè: TRASLLADAR l’acord que s’adopti a Intervenció i l’Oficina Municipal de 
l’Habitatge.

S’annexa quadre detall de les bonificacions proposades en els apartats primer a quarantè 

Adreça tributària Punt Import IBI % Import 
bonificat

C/Sant Isidre, 10 3r 4a 1 404,72 100% 404,72

Ntra. Sra. De Lourdes, 26 1r 2n 2 287,20 100% 287,20

C/Verge del Pilar, 17 Bxos. 1a 3 157,50 100% 157,50

C/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a 4 200,12 100% 200,12
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C/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 3a 5 296,16 100% 296,16

C/Montserrat, 35 1r D 6 344,52 100% 344,52

C/Lluís de Requesens, 5 4t 2a 7 246,47 100% 246,47

C/Bonavista, 1 1r 2a 8 377,53 100% 377,53

C/Rafael Casanova, 13 2n 2a 9 291,19 100% 291,19

Ptge. Raseta de la Creu, 19 casa 10 105,00 100% 105,00

C/Josep Folqué, 12 1r 2a 11 491,71 60% 295,03

C/Pep Ventura, 16 3r 1a 12 349,72 60% 209,83

C/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a 13 326,79 60% 196,07

C/Puigcerdà, 59 1r 1a 14 301,15 60% 180,69

C/Riera Bonet, 4 2n 1a 15 280,14 100% 280,14

C/Pintor Fortuny, 24 4t 2a 16 360,06 60% 216,04

Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r 2a 17 284,88 60% 170,93

C/Amadeu Vives, 4 3r D 18 320,03 60% 192,02

C/Pare Manyanet, 12 1r 3a 19 328,29 100% 328,29

C/Sagrada Família, 23 1r 20 220,25 100% 220,25
C/Sant Antoni Mª. Claret 13 1r 
2a 21 495,96 60% 297,58

Ntra. Sra. De Lourdes, 18 bxs 2a 22 229,33 60% 137,60

C/Pintor Fortuny, 31 4t 2a 23 391,05 60% 234,63

C/Sant Isidre, 27 2n 3a 24 311,59 60% 186,95

C/Bonavista, 4 4t 2a 25 305,89 60% 183,53

C/Sant Isidre, 17 2n 4a 26 369,83 60% 221,90

Av. Barcelona, 54 4rt 27 238,30 100% 238,30

Av. València, 1 1r 3a 28 591,25 60% 354,75

C/Dr. Barraquer, 28 1r 2a 29 407,28 60% 244,37

C/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a 30 248,48 100% 248,48

C/Ponent, 20 Baixos 31 344,75 60% 206,85

C/Menéndez Pelayo, 38 B 2n 1a 32 351,42 60% 210,85

Av. Barcelona, 54 3r 33 238,30 100% 238,30

C/Pintor Fortuny, 24 2n 2a 34 360,06 100% 360,06

Av. Caldes, 56 1r 4a 35 406,48 100% 406,48

Ptge. Riera, 2 36 1.798,64 100% 1.798,64

C/Anslem Clavé, 36 1r 1a 37 342,65 60% 205,59

Av. Mancomunitat, 1 2n 2a 38 249,80 60% 149,88

Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a 39 302,07 60% 181,24

C/ Molí, 1 4t 1a 40 252,89 100% 252,89

TOTAL 14.209,45 11.358,57
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L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt vuit, aprovació per Ple de la bonificació de la quota de l'IBIU de l'exercici 
2020 a determinats immobles de Molins de Rei, per tractar-se d'habitatges arrendats amb 
un preu inferior al preu de lloguer establert a la bossa de mediació de lloguer gestionada 
per l'Oficina Municipal d’Habitatge. Jo mateix faria una breu explicació del punt. Presenta el 
punt 8. 
Obriríem el torn d'intervencions. En primer lloc, si no m’equivoco, és el senyor Josep 
Raventós. Endavant.

Sr. Raventós:
Gràcies, bona tarda de nou. En primer lloc, lamentar que no hi sigui el regidor d'Habitatge, 
perquè és una regidoria que no molt sovint pot portar bones notícies al ple, en general, i 
lamentablement avui el regidor no ens pot acompanyar. Més enllà de l’anècdota, nosaltres 
hi votarem a favor, ja ho vam dir a l'anterior ocasió que aquest punt va passar per la sala 
de plens, ens sembla molt i molt noticiable, ho volem posar molt en valor que hi hagi 40 
propietaris d'habitatges a Molins que decideixen posar el seu pis a lloguer ostensiblement 
per sota del preu del mercat per facilitar que altres molinencs puguin accedir a l'habitatge. 
Ens sembla molt noticiable i volem, si cal, agrair el gest, perquè ens sembla que sovint 
parlem sempre de l'habitatge vinculat als fons voltors, als grans tenidors, etcètera, i és molt 
destacable que hi hagi 40 famílies o 40 persones, en tot cas, que hagin decidit fer aquest 
pas. Animem a que siguin moltes més. Ho ha dit l'alcalde i hi estem d'acord, que 40 és un 
número notable, però estic segur que estaríem tots d'acord que seria molt millor que fossin 
4.000 i no 40. Està bé que siguin 40 però creiem que hem d'empènyer que siguin molts 
més. També posar en valor la feina que fa la borsa, una feina complicada en un context 
molt complicat i amb un negociat difícil de gestionar. Però també la seva feina de 
formigueta es va notar i s'hauria de potenciar. Res més. Gràcies.

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

Sra. Espona:
Bona tarda, gràcies alcalde. Bona tarda regidores, regidors i a tothom que ens segueix pel 
mitjà que sigui. Nosaltres ja hem manifestat darrerament que mostrem la nostra 
preocupació per la situació de l'habitatge i pel que això repercuteix en les persones que en 
busquen, i per tant celebrem que una mesura d'aquest tipus ho afavoreixi de dues 
maneres diferents: per una banda, el preu del lloguer, perquè en surten beneficiades 
persones que paguen un preu inferior del que pagarien al mercat; per altra banda, les 
persones que estan disposades a cedir el seu habitatge reben també una compensació a 
banda. Per tant, és una mesura que afavoreix en doble direcció. Ja hem comentat altres 
vegades que som partidaris realment d'estudiar totes les mesures que puguin anar amb la 
línia de fer el que sigui per evitar...solucionar la situació de l'habitatge i la construcció...sinó 
que mirem, realment, partir del parc d'habitatge que tenim i per tant aprofitem totes les 
possibilitats que el parc actual ens doni i possibiliti doncs que sigui més fàcil assolir-hi tant 
pel preu com per assabentar-se'n de l'existència. Per això, insistiria en el que fa temps que 
ja estem comentant que és dotar a l'Oficina Municipal d'Habitatge dels recursos que calgui 
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per realment anar implantant altres mesures que vagin en la línia d'afavorir realment 
l'habitatge per tothom com un dret que és. Per últim, voldria recordar que Molins de Rei 
formem part d'aquella zona d'habitatge tens i, per tant, que realment hem d'impulsar 
mesures perquè aquest preu del lloguer baixi i sobretot no pugi en absolut, i per tant que 
revisem totes les mesures que implantem i posem el màxim d'esforç perquè l'habitatge 
sigui realment assequible per tothom com un dret que és. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, ara és el seu moment. 

Sra. Aroca:
Jo crec que reforço una mica el que han dit els companys de la CUP i d'Esquerra, que 
estic totalment d'acord, que és una bona notícia aquest punt del plenari, especialment, 
perquè hi ha 40 immobles que estan a la borsa amb un preu menor que el del mercat i per 
això opten a aquesta bonificació. Sabem les dificultats que tenim a Molins de Rei de tenir, 
de controlar, d’alguna manera, tenir accés a preus assequibles de lloguer o més 
assequibles que els del mercat que està, realment, desmadrat, i creiem que totes les 
mesures que es puguin fer en aquest sentit seran positives; tot i que, clar, l'impacte és 
petit, és menor, la borsa no té l'èxit que hauria de tenir, per desgràcia, perquè la gent, a dia 
d'avui, li és més rendible anar al mercat directament que no pas fer aquest gest amb al 
conjunt de la població. Per tant, jo crec que és d'agrair a la gent que forma part d'aquesta 
borsa, animar altres propietàries que s'ho replantegin i, sobretot, com deia la companya 
d'Esquerra, dotar de més pressupost, no sigui que tinguem una allau de sol•licituds 
d'entrades a la borsa i no la puguem gestionar. Això no passarà, per desgràcia, però seria 
una molt bona notícia. I seguir treballant en polítiques d'habitatge que, al final, és el que 
farà que no acabem expulsant els nostres veïns i veïnes de Molins de Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més. Se sent bé? M’ha fet una cosa l’ordinador. Com 
dic, agrair les paraules dels regidors. També, evidentment, afegir-nos a l'agraïment a 
aquests 42 propietaris que permeten, com a mínim, l'existència d'aquesta borsa, encara 
que a tots ens agradaria, evidentment, que fos més gran i, en aquest sentit, doncs esperar 
que ben aviat puguem anar explicant mesures que facilitin l'avanç en les polítiques de 
l'habitatge, en la línia del que en més d'una ocasió hem tractat conjuntament i que estem 
convençuts que ben aviat podrem donar passos significatius en aquesta direcció. Si els 
sembla, passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 8.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4
ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

9.- Modificacions de pressupost: Crèdit extraordinari 2/2021 i Suplement de crèdit 
2/2021

DICTAMEN

Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va 
aprobar 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 favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 14 de maig 
de 2021.

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

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

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

TIPUS N’UMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2021 183.252,00 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2021 960.745,54 €

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

En aquest moment s’incorporà a la sessió el regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt nou de l’ordre del dia, darrer punt de la Comissió Informativa 
d’Economia, un punt significatiu, el punt nou, una modificació de pressupost del crèdit 
extraordinari 2/2021 i suplement de crèdit 2/2022. Senyor regidor de finances, Jordi 
Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Enseñat. Obriríem el torn d'intervencions. La primera en demanar-
ho és la senyora Marta Espona en representació d’Esquerra Republicana. Endavant.

Sra. Espona: 
Gràcies de nou. Ja sabíem de la intenció i el compromís de l'equip de govern d'omplir de 
crèdit determinades partides, sobretot aquelles que estaven relacionades amb activitats 
socials o culturals segons com anés avançant l'any. La millora general de la situació 
provocada per la Covid infon optimisme i, com a conseqüència, obre la porta a la Festa 
Major, per exemple, i a la resta d'activitats. Fins aquí, res a dir, a banda d’esperar que 
realment la situació epidemiològica continuï millorant i no hagin de patir un retrocés. 
Tampoc res a dir en aquelles ajudes per a pal•liar els efectes de la Covid i per persones i 
empreses en general. El que ens preocupa d'aquesta modificació del pressupost és que en 
cinc mesos ja hem gastat la meitat dels romanents que teníem i, no en tots els casos, per 
partides que es puguin definir com a imprescindibles o urgents. Tal com ja vam dir a la 
nostra intervenció del ple en la que es va tractar la primera de les modificacions dels 
pressupostos, ens preocupa que la tranquil•litat d'uns romanents folgats ens produeixi ara 
una generositat que l'any vinent no pugui tenir continuïtat. Des de el nostre punt de vista, la 
confecció d'un pressupost s'hauria de correspondre amb la realització d'unes inversions o 
actuacions adequades amb la situació en què es visqui en aquell moment i, si en un 
moment determinat no hi ha prou recursos, doncs haurem d'esperar un altre any per fer les 
que no siguin tan urgents. La sensació actual és que gràcies als bons romanents de l'any 
passat es vol aprofitar per fer-ho tot, sense previsió de continuïtat o de prudència per no 
gastar del tot uns estalvis que no sempre es podran tenir. En aquest mateix ple hi ha el 
punt de licitació de l'empresa per iniciar les obres del Palau Requesens i per al mòdul C de 
l'edifici del Molí. Per al Palau, hi havia una partida pressupostada per aquest any de prop 
de 794.000 €. Quan arribem al punt corresponent veurem que apareix una partida de poc 
més d’1.040.000 €. Pel que fa a l'edifici del Molí, hi havia una partida inicial de 9.000 € i ara 
es demana una ampliació de 111.000 €. Aquestes rectificacions ja suposen més de 
300.000 € als que estaven inicialment pressupostats. El regidor de Finances, d'alguna 
manera, ja ens ha explicat que la diferència corresponent al Palau es pagarà amb unes 
partides no exhaurides d'anys anteriors, no ho dubtem, però no sabem de quines es 
tracten i, mentrestant, s'obren partides noves i es financen amb romanents pagaments 
d'actuacions ordinàries que haurien d'haver estat incloses dintre el pressupost inicial. No 
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estem dient que no calgui fer inversions, però en el moment adient i per prioritats. Com a 
oposició, es fa difícil tenir una idea clara i completa de les despeses finals de les activitats. 
Per això ens preocupa aquesta urgència a fer-ho tot, ajuts, activitats i inversions. És veritat 
que aquest 2021 partíem d’un bon coixí de romanents, però creiem que les despeses s'han 
de quedar ben justificades i han de respondre a necessitats reals del moment, mentre es 
reserven diners per intervencions futures previstes o no. Aquest cop el nostre grup hi 
votarà en contra.

Sr. Alcalde:
És el torn del senyor Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Bona tarda a tots i totes i a tota la gent que ens està escoltant també. Abans de començar, 
dues petites prèvies: primer, gràcies per demanar-nos el suport, senyor Enseñat; i també 
un comentari, que vostès han dit que és una proposta, normalment, sí, però en el seu 
imaginari ja està aprovada aquesta ampliació i ja ho han comunicat. Però, vaja, com que 
no és cap novetat, malauradament, tampoc m'hi entretindré. Avui portem a ple una 
ampliació de pressupostos molt important, és més d'un milió d'euros, i és poc més de la 
meitat del que ens queda. Per tant, com deia la Marta, la meva companya d'Esquerra, 
portem sis mesos i ens hem gastat una gran part d'aquest romanent amb el risc que això 
comporta. Bé, d'aquesta ampliació de pressupost, veiem coses positives i d'altres de 
negatives. En positiu, per exemple, veiem que es dona una bona part de l'impuls econòmic 
que necessiten les activitats i la cultura a la vila. No podria ser d'altra manera, per altra 
banda, ja que aquestes partides estaven a zero, totes elles o la gran majoria, com molt bé 
ha explicat. Tot i això, valorem que es faci un esforç econòmic important per dotar-les amb 
números semblants als d'abans de la pandèmia, el que ens fa pensar que hi ha voluntat de 
fer coses. El que és una llàstima és que aquesta voluntat no hagi existit, al nostre 
entendre, els darrers mesos on la regidoria de Cultura ha fet molts pocs esforços per oferir 
una oferta de cultura segura malgrat les restriccions. Molts municipis ho han fet adaptant-
se a la realitat de la pandèmia, i aquí a Molins creiem que ens hem quedat enrere i ho hem 
trobat a faltar. Esperem que amb aquest impuls econòmic això es vegi revertit. D'altra 
banda, també volem deixar constància d’aspectes de l'ampliació que no ens agraden tant. 
Estem totalment en contra de l'ampliació del pressupost de 23.000 € a la partida d'afers 
europeus. Una regidoria que considerem fantasma i uns diners que s'haurien de destinar a 
altres qüestions. Les explicacions que ens ha donat aquesta ampliació del pressupost les 
veiem buides i no ens serveixen. També som molt crítics amb l'ampliació de 18.300 € per 
l'edició del Balcó de la Vila. Ens han explicat que van pressupostar únicament un número 
en els pressupostos de febrer en lloc de tres com es fa sempre. Aquí ens preguntem: per 
què no es van pressupostar els tres de cop? Considerem que, actualment, el Balcó de la 
Vila és un pamflet propagandístic del govern i que paguem amb els impostos de tots 
plegats. O eliminem la seva edició o el pluralitzem i democratitzem perquè sigui realment 
un altaveu vilatà. I finalment qüestionem la necessitat de comprar un cotxe de la Guàrdia 
Urbana gastant 7.000 €. La partida inicial de gairebé 40.000 € en compra de vehicles i 
seguretat ciutadana ja ens semblava massa elevada. Creiem que enguany cal estrènyer el 
cinturó en partides d'adquisició de nous vehicles. Bé, fent el balanç d'aquests motius i 
d'altres que hem valorat internament, des de la CUP aquesta vegada hem decidit abstenir-
nos. Tot i abstenir-nos volem deixar clar que trobem a faltar la voluntat política d'incloure 
propostes nostres a les ampliacions de pressupostos com ja se'ns va dir en el seu 
moment; en els àmbits de mobilitat sostenible, l'adaptació al canvi climàtic i especialment 
en habitatge. En aquesta ampliació no hi ve plasmada cap d'elles, esperem que la reunió 
realitzada entorn de l'habitatge fa unes setmanes desemboqui en una propera ampliació de 
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pressupost mitjançant el romanent on sí que veiem reflectida alguna d'aquestes propostes. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Jo, abans de demanar paraula, hauria de matisar un apunt d'aquesta intervenció, ho dic 
per situar els regidors i regidores. La incorporació de romanents no està aprovada. Ho dic 
perquè sembla que, havent escoltat el regidor Marc Vives, ha dit que estava aprovada, no 
està aprovada, s’està debatent actualment i passarem a votació en finalitzar aquest debat. 
Per tant, ara és el torn de la senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, no està aprovada, però quan un govern amb majoria absoluta porta un punt al 
plenari no hi ha molta més discussió, per això es permet, precisament, el luxe de fer rodes 
de premsa i explicar-lo amb caràcter previ. No entraré aquí ni he entrat mai en aquest 
debat. El que sí comentaré una mica la modificació proposada en global. Tampoc entraré 
el detall. Hi ha coses que no ens agraden en aquesta modificació, però és cert que 
l'impacte econòmic d'aquestes coses que no ens acaben d'agradar, que a més els 
companys ja han fet esment, no és suficientment rellevant com perquè nosaltres ens 
plantegem un vot en contra. Al final, el conjunt de la modificació, entenem que hi han 
partides que estan ben dotades, que són importants, i per tant això ens porta a una 
abstenció. Dit això, sí que volia fer esment de que al final s'acaba certificant i ja va 
directament cap al regidor Enseñat, [Inintel•ligible, 01:02:00] i és que al final, igual que 
passa amb el pressupost inicial que és una eina del govern bàsicament i que reflecteix la 
política que el govern vol desenvolupar en una vila, a l'igual passa amb les modificacions 
de pressupost. I al final és el govern el que decideix on vol destinar, en aquest cas, els 
romanents. Romanents que jo, sincerament, entenc la preocupació dels companys, 
especialment la companya d'Esquerra, però jo no tinc fe, i ja ho vaig expressar a la 
comissió informativa, que l'execució de tot aquest macropressupost que estem muntant, 
perquè al final si sumem el pressupost inicial i li afegim tot el pressupost nou que s'ha 
incorporat ja comencem a tenir un pressupost que déu n'hi do, eh! Ja trobo difícil que 
l'execució de tot aquell macropressupost sigui tal com per fer perillar els romanents del 
2021. Potser m’equivoco perquè de sobte fem el que no hem fet mai, que és executar tota 
la despesa al 100%, però sincerament m'estranyaria. Primer perquè jo crec que moltes 
d'aquestes partides, malgrat que el regidor i el director d'àrea sí que ho van explicar a la 
comissió informativa que quan a les àrees, a les diferents direccions, els tècnics fan 
propostes de modificació de pressupost demanen que estiguin justificades i demés, sí que 
és cert que, després, els procediments es compliquen, la contractació porta el ritme que 
porta i això dificulta molt una execució complerta amb pressupost i sobretot quan ho fiques 
en aquestes alçades de l'any. No parlem de si fem alguna modificació posterior, que ja 
pràcticament serà de partides que no tindran gaire bé possibilitats d'executar-se. Per tant, 
jo no pateixo per romanents o per menjar-nos els romanents acumulats perquè tornarem a 
acumular. Estic completament segura. I, dit això, reiterar la nostra abstenció. Sí que només 
a mode d'apunt, no sé si per fer reflexionar el conjunt de regidors i regidores de plenari 
especialment els membres del govern, quan han fet esment a la rotonda que es vol fer al 
polígon del Pla, no sé si tots tenim al cap el que ha fet amb la seva rotonda Sant Feliu, 
precisament al polígon, que fa autèntic goig veure-les i estan precioses i jo animo a, igual 
no sé ni el que hauran costat ni la situació ni res, però sí a intentar replantejar-nos una 
mica el nostre urbanisme que fins i tot a una rotonda d'un polígon ha de ser, jo crec, que 
una mica més amable del que estem fent fins ara. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Sí, senyor Gerard Corredera, té raó. 
Disculpi, endavant.

Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i totes, és la primera vegada que intervinc en el ple, almenys de paraula. 
Nosaltres com ja vam comunicar en el debat de pressupostos i a les modificacions 
posteriors, des de Molins en Comú no podem votar a favor del seu pressupost perquè no 
incorpora algunes de les accions i dotacions que nosaltres considerem imprescindibles. 
Però tampoc la votarem en contra perquè hi veiem coses positives com la dotació, 
l'increment de partides a la via pública, de manteniment i de reposició, a la cultura (sobretot 
a la cultura) i entitats per esdeveniments singulars o efemèrides. Més enllà d'això i com ja 
advertíem en el primer debat de pressupostos, la dotació inicial dels mateixos no reflectien 
les despeses necessàries algunes partides que havien quedat infradotades. El que més 
ens preocupa, una mica seguint el que deia la meva companya Ana Aroca, és que 
l'execució d'aquest pressupost sobretot aquelles que són noves tant com les que s'han 
creat ara com les inicials, és un pressupost, és la previsió de despeses que serà, a veure si 
jo també m'equivoco, poc probable de complir perquè una cosa és el titular i l'altre és 
l'execució. No em refereixo a la capacitat de gastar com anuncien en el pressupost del 
2020 sinó a la capacitat de portar a terme els projectes i accions que donen valor i 
creixement a la nostra vila. Perquè fent un símil constructiu, l'any 2020 van viure un 
terratrèmol que ens ha obligat a totes les administracions a apuntalar les edificacions, 
sobretot perquè no caiguessin a terra, però no podem seguir únicament apuntalant o fent 
actuacions d'urgència, cal replantejar els pressupostos cap a la reconstrucció, cap a la 
creació de riquesa en nínxols d'economia circular cap a un canvi de model de vila o 
d'atenció i prestació dels serveis públics que passin de valors quantitatius a valors 
qualitatius. Com ens han dit en diverses ocasions, volen consensuar amb la resta de forces 
polítiques de reactivació econòmica i social del municipi, pactant amb nosaltres els 
pressupostos, consensuant-los, però una vegada més això no ha estat així. Així que 
esperem que en els propers pressupostos no passi, gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a vostè, senyor Gerard. Ara sí que crec que ja no hi ha cap paraula més 
demanada, per tant, senyor Jordi Enseñat, amb la seva intervenció tancaríem el primer 
torn d’intervenció. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Més que entrar a la discussió de propostes concretes i seguint alguns 
dels vostres comentaris com si les partides són imprescindibles o són urgents o no, aquí 
no estem valorant les partides, si són imprescindibles o urgents, aquí estem treballant i, a 
més, vam dir-ho i ho hem explicat d'una manera molt transparent des del pressupost d'inici, 
del que es tracta és de posar a disposició els diners dels molinencs i les molinenques, de 
posar a disposició els diners d'una manera tangible, d'una manera que arribin a tothom. 
Sobre la preocupació de si executarem o no, mirin, jo només els hi donaré dues dades, 
que són dues dades d’execució del 2020. Sobre les modificacions de pressupost que vam 
portar a terme el 2020, l'execució va estar per sobre del 94%, i l'execució del pressupost, 
per sobre del 90, en un any, el 2020. que val la pena que recordem que vam estar casi tres 
mesos en estat de l'arma, per tant, amb tota aquella incorporació del teletreball el nostre 
dia a dia. Per tant, bé, nosaltres portem les partides perquè s'executin. I la prova de que 
s'executen és el 2020 que és un any molt complex. I, com començava la meva intervenció, 
a banda de no voler entrar en la discussió de propostes concretes, jo penso que val la 
pena que podem fer una mica de balanç per posar en valor el que estem fent. Perquè el 
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que estem fent és el que us vam explicar que faríem en el pressupost inicial, que és anar 
dotant, anar complementat les partides i anar dotant de partides noves aquest pressupost. 
També m'agradaria fer una prèvia, que és que en el pressupost vam incorporar partides 
d'altres grups municipals, en vam incorporar més de 10. Per tant, aquest govern ha 
incorporat propostes que no són o que no eren pròpies i que eren de grups municipals de 
l'oposició perquè també van en la línia de la nostra manera d’articular i de veure Molins de 
Rei. I també va sortir en el ple de pressupostos que, certament, no coincidim amb alguns 
de vosaltres en quant el model de Molins de Rei i quant a les prioritats, i nosaltres el que 
estem fent és portar a terme el nostre model i les nostres prioritats. I ja vam dir que ho 
faríem tenint en compte els conceptes. El primer és la necessitat en respecte els efectes 
de la pandèmia, i aquí teníem dos eixos principals, un que eren les persones i les unitats 
familiars i cuidant-les amb serveis socials i tots els serveis que pivoten al voltant de les 
persones; i, després, l'altre és l'eix de la reactivació econòmica, on també en aquesta 
modificació de pressupost portem una partida important. I el segon concepte en el qual 
pivotaven aquestes ampliacions de partides o aquestes partides noves que portem també 
en aquesta segona modificació de pressupost era aquell concepte de les activitats. Jo 
recordo que quan explicàvem per primera vegada hi havia algun grup municipal que no 
s'acaba de creure que volguéssim portar a terme totes aquestes activitats i, com veieu, el 
que vam explicar d'inici és el que està passant i és el que estem fent. En definitiva el que 
portem en aquestes dues modificacions de pressupost són pràcticament 1.973.000 € amb 
més de 100 propostes per portar-les a terme, per baixar-les a la població, per posar els 
diners d'una manera tangible a disposició dels molinencs i molinenques. I, per últim i per 
acabar aquesta intervenció, ja us avanço que el juny portarem la tercera modificació de 
pressupost, que ja estem treballant sobre aquesta, i que un dels eixos que vertebraran 
aquesta modificació de pressupost serà el tema del PLACC, el tema de medi ambient i, per 
tant, responent el comentari d’algun regidor, aquí a lo millor sí que incorporarem alguna 
idea o alguna proposta que vam fer d'inici. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el segon torn d'intervencions, tot i que no hi ha cap paraula 
demanada ara per ara. Veig que el senyor Gerard vol parlar. [Inintel•ligible, 01:12:40]

Sr. Corredera:
Com ja intuïa, el senyor regidor Jordi Enseñat ens explica que van executar molt 
pressupost l'any passat. Ja li he dit que no és el mateix gastar que gestionar. Gastar jo 
crec que en sabem tots i totes i gestionar o executar un pressupost és més complex 
perquè requereix d'uns procediments i requereix d'algunes coses, gastar sobre 
aportacions, diguem-ne, equilibrar, serveis municipals...vull dir, gastar, en el sentit ampli de 
la paraula, és més senzill que pressupostar i executar allò que un preveu que farà durant 
l'any. Dit això, nosaltres la intervenció que hem fet és en aquest sentit. Hem pal•liat els 
efectes de la pandèmia, era una necessitat i era una obligació que teníem les 
administracions públiques, no ho negarem, però el pressupost del 2021 hi hauríem 
d'incorporar unes altres coses que no siguin només efectes pal•liatius d'aquestes coses 
sinó que fossin preventives i, en aquest sentit, sí que trobem a faltar que ens falten 
partides i ja no anomenem tot el tema del PLACC, que anem una mica retrassats. És 
veritat que ara ens anuncia que el mes que ve portarà una altra modificació, doncs ho 
celebrem i esperem que algunes de les propostes que nosaltres vam presentar estiguin 
incorporades i, en funció d'això, decidirem el vot del proper ple. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. No sé si vol afegir alguna cosa més, 
senyor Enseñat. 

Sr. Enseñat:
Només acabar com he començat que és agraint la bona feina de la regidoria de Finances. 
Com sabeu, en pocs mesos portem dues modificacions de pressupost i el mes que ve en 
portarem una tercera, i això ens porta a que hàgim de ser molt intensos en tota la feina. 
Per tant, una vegada més, agrair tota la feina feta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Votació punt 9.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 11 4 5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 4  vots en contra de ERC (4), i 5 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1) i la CUP (3). 

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori

10.- Adjudicació contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del Pala Requesens.

Es procedeix primerament, en base a l’article 82.3 ROF, a la votació sobre la 
ratificació de la inclusió de l’esmena de subsanació d’error material comunicat en 
data 26.05.2021 respecte del  Dictamen de la Comissió Informativa de Sostenibilitat i 
Territori (SIT) , de data 18 de maig de 2021, mitjançant Proposta de modificació del 
Dictamen del President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, de data 26.05.2021,  
expedient 2/2021/COOOB en concret en:

Vist que amb posterioritat s’ha detectat un error material a l’hora de transcriure la part de 
l’IVA corresponent a l’import d’adjudicació del contracte de l’obra de rehabilitació i 
recuperació del Palau Requesens, de Molins de Rei a l’empresa URCOTEX 
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INMOBILIARIA, SLU., s’ha acordat finalment efectuar la modificació en el dictamen de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de SIT següent:

Pel que fa a l’acord primer:

Primer.- ADJUDICAR el contracte de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau 
Requesens, de Molins de Rei a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, per un import 
de 2.333.778,15 € (dos milions tres-cents trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb 
quinze cèntims), més 490.093,71 € (quatre-cents noranta mil noranta-tres euros amb 
setanta-un cèntims) corresponent al 21 % d’IVA, el que suposa un total de 2.823.871,56 € 
(dos milions vuit-cents vint-i-tres mil vuit-cents setanta-un euros amb cinquanta-sis 
cèntims), i un termini d’execució de 14 mesos, d’acord amb la resta de condicions 
derivades del Plec de clàusules administratives i del Plec de prescripcions tècniques i de 
l’oferta presentada per l’adjudicatari.

Es modifica l’import corresponent al 21% d’IVA, quedant l’import d’adjudicació del contracte 
de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, de Molins de Rei a l’empresa 
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, per un import de 2.333.778,15 € (dos milions tres-cents 
trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb quinze cèntims), més 490.093,41 € 
(quatrecents noranta mil noranta-tres euros amb quaranta-un cèntims) corresponent al 21 
% d’IVA, el que suposa un total de 2.823.871,56 € (dos milions vuit-cents vint-i-tres mil vuit-
cents setanta-un euros amb cinquanta-sis cèntims).

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió de la modificació efectuada en el dictamen de la 
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori.

DICTAMEN ESMENAT:

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 529, de 16 d’abril de 2021, es va acceptar la 
classificació de les ofertes presentades per al contracte de l’obra de rehabilitació i 
recuperació del Palau Requesens, de Molins de Rei, de conformitat amb la Mesa 
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Permanent de Contractació, celebrada el dia 25 de març de 2021, pel següent ordre 
decreixent:

URCOTEX 83,93 punts
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 83,18 punts
UTE NATUR SYSTEM-COPISA 77,67 punts
VESTA REHABILITACIÓN S.L 77,38 punts
CONSTRUCCIONES PEÑA MATEOS, S.L 76,50 punts
RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. 75,89 punts
COTS I CLARET, S.L. 64,05 punts
UTE OBRES I CONTRACTES PENTA S.A. – GEINSTAL. 54,92 punts

Atès que en data 19 d’abril de 2021, es va requerir a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, 
SLU, per tal que, d’acord amb l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), presenti la documentació necessària per a 
l’adjudicació del contracte com a empresa millor classificada, així com l’ingrés de la 
garantia definitiva.

Atès que en dates 29 d’abril de 2021 i 3 de maig de 2021, l’empresa URCOTEX, a través 
de la plataforma VORTAL, presenta la documentació requerida així com el justificant de 
l’ingrés de la garantia definitiva.

Atès que els serveis informen que la documentació presentada és correcte. 

Atès que el tresorer de l’Ajuntament, en data 6 d’abril de 2021, fa constar que no consta 
pendent de cobrament cap deute tributari municipal vençut en data d’avui de l’empresa 
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, amb l’Ajuntament de Molins de Rei.

Atès que la despesa prevista per aquest contracte per l’exercici 2021 es farà a càrrec de 
les aplicacions pressupostàries 2020/4020/336101/62200 «Rehabilitació Palau dels 
Requesens» i 2021/4020/336101/62200 «Museu Palau de Requesens execució obra», per 
import de 1.043.182,39 € i la resta a l’aplicació que s’habiliti al pressupost de l’exercici 
2022.

Vist l’art. 150.3 de la LCSP, que estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el 
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida.

Vist l’art. 151.1 de la LCSP que diu que l’adjudicació del contracte es notificarà a tots els 
participants en la licitació amb el contingut determinat en el mateix article i simultàniament 
es publicarà al Perfil del Contractant, indicant el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte.

Vist l’art. 153.3 de la LCSP, que determina que la formalització del contracte haurà 
d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que s’efectuï la 
notificació de l’adjudicació als licitadors.

Vist l’art. 154 de la LCSP, que diu que la formalització dels contractes s’ha de publicar, 
juntament amb el contracte corresponent, en un termini no superior a quinze dies després 
del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant. 

Vist l’art. 62 de la LCSP, en concordança amb la clàusula 35 del PCAP, que disposa que 
l’òrgan de contractació ha de designar un responsable del contracte i que aquest exercirà 
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les funcions descrites en el PCAP. Així mateix, la direcció facultativa de l’obra assumirà les 
funcions que els arts. 237 a 246 de la LCSP atribueixen al responsable del contracte en els 
contractes d’obres. 

Atès que en data 27 d’abril de 2021, am Registre d’Entrada núm. 2021008202, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona comunica que les persones que duran a terme la direcció 
d’obra, la direcció d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres 
de Rehabilitació i recuperació del Palau Requesens seran les següents:

- Direcció d’obra: Sra. Marina Salvador López, arquitecte de la Direcció de Servei de 
l’Espai Públic de l’AMB.

- Direcció d’execució: Sra. Núria Saura Pla, arquitecte tècnica de la Direcció de 
Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.

- Coordinació en matèria de seguretat i salut: Sra. Daniela Ninova Karakostova, 
enginyera tècnica d’obres públiques.

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

Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa de SiT, de 10 de maig de 2021, de la 
Cap d’Oficina Administrativa de SiT en funcions s(DA 1521 DE 28/08/19, amb els informes 
de l’assessora jurídica de 10 de maig de 2021 i de l’interventor accidental, d’11 de maig de 
2021, amb la següent observació: “Amb les observacions efectuades en l’informe emès en 
l’acord de licitació”.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 13 de maig de 2021, del President de 
l’Àrea de SiT.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS:

Primer.- ADJUDICAR el contracte de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau 
Requesens, de Molins de Rei a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, per un import 
de 2.333.778,15 € (dos milions tres-cents trenta-tres mil set-cents setanta-vuit euros amb 
quinze cèntims), més 490.093,41 € (quatre-cents noranta mil noranta-tres euros amb 
quaranta-un cèntims) corresponent al 21 % d’IVA, el que suposa un total de 2.823.871,56 € 
(dos milions vuit-cents vint-i-tres mil vuit-cents setanta-un euros amb cinquanta-sis 
cèntims), i un termini d’execució de 14 mesos, d’acord amb la resta de condicions 
derivades del Plec de clàusules administratives i del Plec de prescripcions tècniques i de 
l’oferta presentada per l’adjudicatari.

Segon.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del contractant.

Tercer.- DISPOSAR la despesa que comporta el contracte per un import de 
2.823.871,56€, IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
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Exercici Aplicació pressupostària Import

2021 4020.336101.62200 1.043.182,39 €

2022 La que s’habiliti 1.780.689,17 €

Quart.- FORMALITZAR el contracte en document administratiu dins el termini de 15 
(quinze) dies hàbils, a comptar de la notificació del present acord.

Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el contracte 
corresponent, al perfil del contractant de la Corporació en un termini no superior a 15 dies 
a comptar des de la data de la signatura.

Sisè.- DESIGNAR com a responsable del contracte la unitat d’Oficina Tècnica amb les 
funcions descrites a la clàusula 35 del PCAP. 

Setè.- DESIGNAR la direcció facultativa de l’obra a les següents persones: 

- Direcció d’obra: Sra. Marina Salvador López, arquitecta de la Direcció de Servei 
de l’Espai Públic de l’AMB, a qui correspondrà exercir les funcions que els 
arts. 237 a 246 LCSP atribueixen al responsable del contracte en els 
contractes d’obres

- Direcció d’execució: Sra. Núria Saura Pla, arquitecta tècnica de la Direcció de 
Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.

- Coordinació en matèria de seguretat i salut: Sra. Daniela Ninova Karakostova, 
enginyera tècnica d’obres públiques

Vuitè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 

· NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 

Jurídics i a l’Oficina Tècnica i Obres Públiques.

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:
Canviaríem ara de comissió informativa, que és la Comissió informativa de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori amb el punt 10 de l’ordre del dia, l’adjudicació del contracte d'obres 
de rehabilitació i recuperació del Palau de Requesens. Faria la presentació d’aquest punt 
el regidor, primer tinent d’alcalde, el senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Bona tarda regidors i regidores i també donar la benvinguda a totes les 
persones que ens escolten a través de la ràdio de Molins de Rei o també dels mitjans. 
Primer de tot i abans de començar l'explicació d'aquest punt, com ja s'ha comunicat a tots 
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els portaveus i grups municipals i també a la secretaria, en aquest punt hi ha una 
modificació del dictamen per tal de corregir un error que tenia que veure bàsicament amb 
0,30 € que amb el concepte de l'IVA on posava 490.093,71 hauria de posar 490.093,41. 
Per tant, l’import resultant del projecte final, els 2.823.871,56 estaven ben sumats però hi 
havia aquest error material d’on hi havia aquests 0,71 cèntims i havia de ser aquest 0,41 
cèntims. Per tant, hauríem d'incorporar aquesta esmena i, després, ja faria l'explicació del 
punt.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació, entenc, secretària, d’aquesta esmena. Votació 
esmena. Ara sí, regidor, si fa l’explicació del punt. Endavant.

Sr. Sánchez:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Si no vaig errat, el primer que ha demanat 
és el Josep Raventós de la CUP, endavant.

Sr. Raventós:
Bona tarda de nou. Molt breument, nosaltres, amb coherència amb el que vam votar quan 
es va portar el plec d'aquesta licitació en el qual ens vam abstenir, ens tornarem a abstenir 
en aquesta proposta d'adjudicació. Creiem, malgrat tot, igual que vam dir en el seu 
moment en el plec de licitació, que el plec contenia coses que ens semblaven interessants, 
que ens semblaven un avenç respecte dels plecs, de la tipologia de plecs que s'havien 
portat fins al moment, per això, de fet, ens vam moure del vot en contra a abstenció en 
aquell moment, més les esmenes que van presentar alguns grups professionals que també 
van ser degudament recollides. En tot cas, celebrem que no s'adjudiqui a una oferta amb 
baixa temerària, això ens sembla especialment una bona notícia, que en aquest cas la 
proposta tècnica hagi tingut un pes important, ens sembla interessant sobretot perquè és 
una bona manera de garantir la qualitat de les obres, que en definitiva és del que es tracta. 
I, ara, el que també esperem és que, amb coherència amb això, l'adjudicació de la direcció, 
dels serveis de direcció d'obra i de supervisió tampoc s’adjudiqui en baixa temerària per 
garantir una bona supervisió de les feines i tenir, en definitiva, el millor projecte possible 
que és del que es tracta. Gràcies

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Raventós. Ha demanat la paraula el senyor Gerard Corredera. 
Endavant. 

Sr. Corredera:
Bona tarda un altre cop. Des de Molins en Comú, en aquest punt, també els hi anunciem 
que ens abstindrem, sent també coherents amb tota la història d'aquest expedient perquè 
ja els hi vam dir que per nosaltres, abans de decidir quin tipus de rehabilitació 
acompanyada d'una dotació de noves infraestructures i acabats associats, s'havia de 
parlar, debatre de l'ús del futur equipament, acompanyat sempre d'un pla funcional i de la 
viabilitat de la seva explotació. Estem d'acord amb la conservació del nostre patrimoni, 
però no fer-ho sense el coneixement del cost que suposarà l'obertura i manteniment un 
cop es destini a l'activitat museística o d’interpretació del Renaixement. Esperem que 
almenys siguem capaços d'executar-ho en els terminis que ens donen les subvencions, 
aportacions d’altres administracions, i què fa que el cost, impacte, de la inversió no afecti 
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en la seva totalitat el pressupost municipal. Entenem que la constructora haurà garantit els 
terminis a què es comprometen i que d'alguna manera serem capaços, mitjançant la 
direcció d'obra i els departaments jurídics de l'Ajuntament, que en cas d'incompliment del 
termini, doncs, no perjudiqui sobretot a les subvencions, aportacions d’altres 
administracions i, al final, perdem aquestes dotacions econòmiques que, al final, són els 
que, pel nostre grup municipal, ens decanta, ens passa d'una votació negativa en el seu 
moment a l’abstenció d’aquest moments. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies, senyor Corredera. No sóc capaç de veure cap més paraula demanada. Per tant, 
senyor Sánchez, si volgués tancar aquest primer torn d'intervenció.

Sr. Sánchez:
Gràcies. En línia del que ha dit el Josep, jo crec que és important també valorar 
precisament aquesta baixa d'un 6,12% i, per tant, una baixa molt raonada, el que ens fa 
pensar que aquest projecte és un projecte que està molt pensat i per tant treballat per part 
de l'empresa adjudicatària, que és [Inintel•ligible, 01:22:44]. Per tant, nosaltres creiem que 
pot ser un projecte que pot tenir una línia de treball prou raonada, i per tant en aquest 
sentit estem convençuts que la línia de treball serà exigent per part de l'ajuntament com ho 
porta sent els darrers anys. I aquí sí que podem comptar amb un arquitecte que és el que 
tenim nosaltres per la part nostra fent tot el seguiment de les obres com és el Josep Abulí, 
que és una persona que està molt metòdica i que està implicada des del primer moment en 
tot el projecte de rehabilitació, per tant, coneix el projecte perfectament i és una de les 
persones que, també, des d’aquest punt de vista, validarà totes i cadascuna de les 
actuacions que s'hagin de fer per part de la constructora. Per tant, nosaltres tenim 
claríssim que aquest projecte, precisament també pel que ha dit el portaveu de Molins en 
Comú, és evident que haurem d'estar molt atents també en els terminis d'execució i, per 
tant, de com va evolucionant l'obra perquè ens hi juguem molt, i per tant no podem 
adormir-nos en aquest sentit per no complir el que també ens mana les subvencions que 
ens vénen també per part d'Europa. I, en aquest sentit, no els hi càpiga cap dubte que 
estarem atents a com es van fent l'evolució de les obres perquè creiem, i ho hem dit des 
del primer moment, que és una obra important, és una obra de les cabdals pel nostre 
municipi, una de les obres que també es posaran de relleu en aquest centre d'interpretació 
del Renaixement que serà capdavanter al nostre país. Per tan, és una obra que ens 
l'agafem amb molta estima i amb molta cura, també sent conscients de la responsabilitat 
que ens pertoca. Per tant, sí que, referent en aquest compromís, també, i saben que en 
diferents comissions informatives anem fent el seguiment de les obres i, per tant, anirem 
explicant com van avançant. És evident que per la importància, per la rellevància que té, 
tampoc faltaran les oportunitats d'explicacions de com va avançant l'obra. Per tant, 
entenem que hem d'anar pel bon camí, sent sobretot conscients que l'empresa 
adjudicatària és una empresa seriosa, que té una àmplia experiència en aquest tipus de 
rehabilitacions i, per tant, esperem que tot flueixi de la millor manera possible.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Hi hauria possibilitat de fer un segon torn però no hi ha cap paraula 
demanada. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació. Votació punt 10.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 11 9

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 9 abstencions de Molins Camina-Podem (1), ERC (4), MEC 
(1) i la CUP (3).

11.- Aprovació minuta conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i 
l’AMB per al finançament de les obres del projecte de rehabilitació de l’edifici de “El 
Molí” 2ª fase (mòdul c).

DICTAMEN

Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana, signada per l’arquitecte municipal, en data 29 d’abril de 2021, i 
que fa constar: 

“El conveni que es proposa subscriure té per objecte regular la col·laboració de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMB per al finançament de les obres de 
Rehabilitació de l’edifici “El Molí”, 2a fase (Mòdul C) a Molins de Rei, incloses en el 
Programa de l’AMB de foment del patrimoni cultural i industrial amb participació 
municipal, cofinançat pel FEDER, dins de l’eix prioritari 6 del Programa Operatiu 
FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració FEDER 
Generalitat – AMB”.

Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica. 

Vist que el compromís novè de la minuta del conveni disposa que l’Ajuntament de Molins 
de Rei es compromet a aportar com a participació en el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les 
obres del projecte de rehabilitació de l’edifici de “El Molí” 2a fase (mòdul C), incloses en el 
programa de l’AMB de foment del patrimoni cultural i industrial, la quantitat de 
1.086.158,01€. 
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Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en 
virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions 
Públiques. 

Vist l’art. 25.2 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra e) i n) 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), on 
s’estableix que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el 
règim jurídic aplicable als convenis. 

Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la 
publicació els convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de la 
seva publicació sigui l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la 
formalització del conveni. 

Vist l’art. 3.3 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, que exigeix 
informe preceptiu de Secretaria quan el conveni requereixi la majoria absoluta del Ple per a 
la seva aprovació, com és el cas que ens ocupa. 

Vist l’informe jurídic de 28 d’abril de 2021 i la nota de conformitat del Secretari accidental.  

Vist que la despesa anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 4020/336101/76400 “El 
Molí Edifici C”, condicionada a la consignació definitiva en el pressupost 2021 i següents 
anualitats, d’acord amb el següent:

Aplicació pressupostària Import anual Exercici comptable

120.684,22 € 2021
724.105,34€ 20224020/336101/76400 “El 

Molí Edifici C” 241.368,45€ 2023

Vist l’art. 47.2 lletra h) LRBRL i l’art. 114.3 lletra e) TRLMRLC, que atribueixen al Ple la 
competència per aprovar aquest conveni amb el vot favorable de la majoria absoluta.
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Atès l’informe-proposta a la Comissió informativa de SiT, de 6 de maig de 2021, de la Cap 
d’Oficina Administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, amb els 
informes de l’assessora jurídica, de 7 de maig de 2021, i de l’interventor accidental, de 12 de 
maig de 2021, amb observacions.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 13 de maig de 2021, del President de 
l’Àrea de SiT.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte de 
rehabilitació de l’edifici de “El Molí” 2a fase (mòdul C), incloses en el programa de l’AMB de 
foment del patrimoni cultural i industrial, que s’adjunta com a Annex.

Segon.- FORMALITZAR la signatura del conveni. 

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a les obligacions municipals 
que es deriven del conveni, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, 
condicionant l’efectivitat del conveni a l’existència de consignació definitiva en el pressupost 
2021: 

Aplicació pressupostària Import anual Exercici comptable

120.684,22 € 2021
724.105,34€ 20224020/336101/76400 “El 

Molí Edifici C” 241.368,45€ 2023

Quart.- PUBLICAR el conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(portal de transparència). 

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i traslladar-ho al 
Negociat d’Oficina Tècnica, Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.

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:
Passarem, d’aquesta manera, al punt 11 de l’ordre del dia, aprovació de la minuta de 
conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per al finançament de les obres del projecte de rehabilitació del edifici d’ El Molí, 
segona fase, mòdul C. Faria l’explicació d’aquest punt el mateix regidor d’Obres, el senyor 
Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
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Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Si no m’equivoco, seria en primer lloc el senyor Quim Llort 
en representació d’Esquerra Republicana. Endavant. [Inintel•ligible, 01:28:03] Perdó, 
mentre segueixen amb el problema, arreglaria també el salt que he fet de paraules perquè 
em sembla que és el senyor Josep Raventós que m’havia demanat prèviament la paraula. 
Senyor Raventós, és així, no? 

Sr. Raventós:
Crec que sí.

Sr. Alcalde:
Pensava que era l’anterior però era aquest. Esmeno jo també l’error. Endavant, Josep.

Sr. Raventós:
Nosaltres ens abstindrem en aquest punt pels motius que explicaré. El document que 
acompanyava la proposta tenia 1.600 pàgines i per arribar a la documentació gràfica, que 
és la que sovint consultem per entendre exactament quina és la proposta que es plasma, 
calia arribar a la pàgina 1.111. Amb tot això el que vull dir és que era un document que no 
era de consulta precisament fàcil, per la tipologia de document i pel seu to i, de fet, pel que 
a dit el regidor Sánchez de que el projecte executiu està aprovat i que les obres es licitaran 
relativament a curt termini, veiem que està tot bastant enllestit i creiem que no s'ha explicat 
suficientment la proposta. Per tant, malgrat que el projecte executiu ja estigui tancat, 
sempre s’és a temps d'explicar-ho i els convidem a fer-ho tant a la sala de plens com, 
sobretot, a tots els veïns i veïnes. Creiem que la proposta de planta baixa ha d'estar 
amortitzada amb una menys que eventual reforma de la plaça 1 d'octubre. Dic “menys que 
eventual” perquè ja se’ns ha anticipat que hi ha un projecte de reforma de la urbanització 
d'aquesta plaça en marxa. I que, per tant, la planta baixa i el que es faci a la plaça 1 
d'octubre hauria d'estar harmonitzat de tal manera que l'un servís per harmonitzar l'altre i a 
l'inrevés, en definitiva, per acostar gent a l'equipament, per una banda, i per dinamitzar la 
plaça, per l'altra. Nosaltres defensem que s'hi ubiquin aules d'estudi però creiem que han 
de ser 24 /7 i per garantir-ho, entenem, que han de tenir un accés independent, digital i que 
la seva ubicació hauria d'estar a la tercera planta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, ara sí, doncs, perdó, estava llegint el comentari que veig que s’absté, 
evidentment, la senyora Ana Aroca d’aquest punt, que ho ha posat en el xat i, per tant, ho 
notifico a tothom, per això s’ha tret la imatge. Per tant, ara sí, senyor Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Gràcies. Disculpeu els problemes tècnics. El nostre grup municipal considera justificada 
aquesta intervenció perquè cal anar acabant aquest edifici, però vol mostrar el seu 
desacord amb la definició d'usos del qual parteix, que és que no en té. Precisament, per 
això les dues plantes superiors són completament obertes. Creiem que un cop més estem 
començant la casa per la teulada. Tenim un edifici que hem d'arreglar, però com que no 
sabem ben bé què hi posarem a dins, a banda de les aules d'estudi, el deixem ben obert i 
després ja anirem completant. Tenim altres exemples per la vila que per un motiu o per un 
altre han acabat infrautilitzats, precisament, perquè adequar el que finalment s'hi posa amb 
l'estructura de l'edifici no ha estat fàcil i ha acabat per no satisfer a tothom. No estem 
d'acord amb les intervencions aïllades en els equipaments municipals, cal una anàlisi del 
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que tenim i del que necessitem i pensar bé què volem abans d’intervenir. Aquest grup 
s'abstindrà en aquest punt. Gràcies.

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

Sr. Corredera:
Nosaltres el dia que es va fer la presentació del projecte, diguem-ne, que des del punt de 
vista arquitectònic i de rehabilitació com a tal, em sembla adequat, ens agrada com 
conservem coses patrimonials. Per tant, això, a nivell tècnic, no hi tenim cap problema, 
però una mica, el mateix que comentava el nostre company de la CUP i el company 
d'Esquerra Republicana, hem de fer els equipaments integrats al seu entorn i m'afegeixo a 
les paraules que deia el Josep Reventós de que s'haurien d'harmonitzar tots els espais 
amb la futura urbanització de la plaça de l’1 d'octubre, que és veritat que ens ho van 
explicar per avançat, bàsicament amb un avantprojecte d'idees del que es volia fer i 
considerem que hauríem d'anar en aquesta línia. Tornem a rehabilitar un equipament 
perquè rebem un fons FEDER i ens estalviem, d'alguna manera, una part de la inversió o 
almenys una part d'aportació directa i, per tant, en la línia del que comentàvem els 
companys, plantejaríem realment fer un pla d'equipaments i dotar adequadament els 
espais i no condicionar-los a aquests fons FEDER i a l'ús i a l'explotació de l'espai que 
estem rehabilitant. Nosaltres també ens abstindrem, seguint una mica la mateixa línia que 
portem amb el Palau de Recasens. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor regidor, senyor Ramon Sánchez, per tancar aquest primer torn. 
Endavant.

Sr. Sánchez:
Sense voler ofendre i disculpin si el to és una miqueta dur, en algun cas. Crec que no hem 
entès res. El que m'agradaria, primer de tot, parlant del Josep Raventós. Home, Josep, 
vam fer una reunió on vam explicar, precisament, aquest projecte i no va haver-hi cap 
membre de la CUP que s'incorporés a la reunió, per tant, aquest projecte s'ha explicat, 
però la CUP no hi era. Llavors, l'hem explicat. En tot cas, no tinc cap problema en tornar-lo 
a explicar als membres de la CUP, sense cap problema, perquè és evident que és un 
projecte important pel municipi i, per tant, s'ha d'explicar a tothom. Mirin, no fem una 
rehabilitació perquè ens arribi un fons FEDER, no. Fem la rehabilitació perquè és un 
compromís electoral. Fem la rehabilitació perquè tenim un projecte. Fem la rehabilitació 
perquè ens creiem, i ho hem dit sempre, vostès que ens acusen de que fem moltes rodes 
de premsa, però veig que les fem, però tampoc les escolten, perquè hem dit, precisament, 
en aquesta roda de premsa, hem explicat i ho hem dit moltes vegades, que una part de 
l'espai del mòdul C o espai jove, com a nosaltres ens agradaria que es denominés, ha de 
ser un espai, també, però, sobretot, aules d'estudi, i ho vam dir també en aquesta reunió 
que vàrem tenir que crèiem que era important que nosaltres féssim aquesta anàlisi de què 
és el que havíem de fer en aquesta planificació del que hauria de tenir com a contingut 
durant tot l'any. És evident que és un espai que tampoc és molt gran i, per tant, havíem de 
fer unes sales que fossin diàfanes, al màxim diàfanes possible, i que ens permetessin en 
tot moment poder fer diferents activitats, que no comprometien el projecte de futur sinó que 
era un espai absolutament diàfan per tal de poder tenir qualsevol tipus d'activitat, i això és 
el que estem fent. La rehabilitació de tot l'espai d’El Molí va començar amb la biblioteca, 
continua amb el mòdul C, com ens agradaria denominar, ha de continuar amb la primera 
planta i la planta baixa d’El Molí i continuarà, evidentment, amb el que ha de ser la gran 
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reforma de la plaça de l'1 d'octubre. Per tant, un espai que nosaltres creiem amb una 
centralitat absoluta que és importantíssim dignificar, igual que en el seu dia vàrem 
dignificar el que era a la plaça del Palau. I aquella plaça que la vam dignificar, ara acabem 
dignificant també el que vam dir en el punt anterior, que és la rehabilitació del Palau de 
Requesens, un altre emblema del nostre municipi. No fem els projectes perquè ens arribin 
subvencions. Escolti'm, des del 2011, que aquest ajuntament tenia una endeutament de 21 
milions d'euros, amb totes les obres que hem fet hem acabat reduint més de 6 milions 
d'euros d’endeutament. No ens cal anar a buscar altres subvencions, però és evident que 
aquest ajuntament mai deixarà de picar portes perquè, en definitiva, és la feina dels 
regidors, buscar subvencions, buscar quines portes podem picar per tal d'aconseguir 
subvencions perquè les obres que fem en el nostre municipi, de millora del nostre municipi, 
costin els menys diners possibles als vilatans i vilatanes. Aquest és l'objectiu, entenc, que 
hauria de ser compartit per tots els regidors i regidores que estem en aquesta sala de 
plens. És un projecte que jo crec també que és important per donar sortida al que és 
l'espai de ludoteca, un mòdul que funcionarà independentment de la biblioteca que podrà 
donar cobertura a molta època de l'any, precisament una gran demanda de la ciutadania 
juvenil del nostre municipi que és precisament les aules d'estudi i ho vam explicar, no en 
comissió informativa sinó en aquesta reunió que vam tenir en aquell dijous. I, precisament, 
va ser el company d'Esquerra Republicana que feia esment al mateix que avui ha 
comentat. Li vam explicar en aquell moment, li vam dir que teníem pràcticament aquests 
dos anys per treballar en quin havia de ser el projecte anual que hi havia d’haver-hi perquè 
és evident que aquest espai ha de ser un espai que, per la seva centralitat i per la seva 
proximitat a la biblioteca i tot el que té a veure amb l'edifici del Molí, ha de ser un espai que 
ha de tenir una importància i una rellevància molt gran. Amb aquestes obres, el que fem és 
no hipotecar les accions de futur que puguin venir. Per això fem sales diàfanes amb 
“tàbiques” mòbils que puguin tancar-se i que puguin funcionar de manera independent, si 
és necessari. És clar que sí. Però ho fem diàfan per no hipotecar decisions de futur.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria un segon torn d'intervencions, malgrat no hi ha cap paraula 
demanada. Ara sí, senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
No enganxo mai el fi de la intervenció i, abans de demanar la paraula, vull saber què dirà el 
senyor Ramon Sánchez. No sé quina obsessió tenim en tornar sempre al 2011, però, en 
tot cas, gràcies a que algú devia haver fet algo en el passat, no sé, molta gent, molts 
senyors, avui tenim El Molí com a equipament municipal i tenim el Palau de Requesens 
com a equipament municipal. En tot cas, encara tirem de 10 anys enrere. Bueno, anem-hi. 
Hem de deixar les coses com toquen i, evidentment, El Molí és un equipament que va 
lluitar una entitat com Els amics dels museus perquè es conservés com a patrimoni i, per 
tant, el que pertoca és en l'actualitat, parlar de l’actualitat i intentar fer-ho el millor possible 
els que estem ara aquí i això és el que hauríem de fer. Parlem de programes electorals, 
parlem de pla d'equipaments, i parlem de què es vota en els plens i després què es fa. I no 
vull tornar un altre cop a una intervenció meva de fa un cert temps perquè, si no, el senyor 
alcalde em dirà que els plans d'equipaments no es van reafirmar en el ple sinó que era una 
exposició i no es va acabar de fer. El que vull dir és que, al final, a vegades em dona la 
sensació que aquest inici d’intervenció del senyor regidor de "no vull ofendre ningú..." Jo, al 
menys, vaig estar bastant atent a la posició, vaig estar intentant interpretar el projecte, vaig 
intentar interpretar el que s'estava fent que era una mica condicionat al fons FEDER, i si no 
és així, m’agradaria que m’ho aclarís perquè em va semblar que el que el fons FEDER ens 
donava era una aportació per fer una activitat concreta sense poder-la canviar. Jo vaig 
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preguntar expressament i així se’m va dir i, per tant, una mica el nostre sentit de vot és el 
mateix. Ens alegrem de que busquem recursos a fora, evidentment, només faltaria que els 
recursos públics no anessin també a Molins de Rei, perquè els recursos de fora són 
recursos públics, també, i per tant ens hem de beneficiar els molinencs i molinenques, 
d’aquests recursos, siguin de l’AMB o siguin d'on siguin, i per tant això sí que és veritat que 
els felicito o els agraeixo que busquin recursos públics que, al final, el que fan és que el 
pressupost municipal es pugui destinar a altres coses. Però, dit això, una mica continuant 
amb l'argumentari, sempre acaba condicionant l'activitat de l'equipament a quins fons 
públics ens toquen. Si haguéssim trobat un fons públic d'una pista de bàsquet, ja sé que 
estic exagerant però... haguéssim posat una pista de bàsquet. Me n’estic anant a l’extrem. 
Deixeu-me distendre una mica, si no... És evident que necessitem aules d'estudi, és 
evident que la biblioteca no va donar resposta a les aules d'estudi perquè també tenim una 
biblioteca que és molt, arquitectònicament, premiada, inclòs, però la part d'estudi, estudi, 
s’ha demostrat que li mancava un altra volta de fulla. No em vull enredar més perquè, si 
no, acabarem parlant de tot. En aquest sentit, crec que parlar tant del passat i d'anar tant 
enrere no ha d'estar als debats. Això és una opinió personal. I, en tot cas, mirem cap 
endavant i cap al futur i intentem portar a terme aquesta construcció que, en el fons, serà 
beneficiós per Molins de Rei i per la seva gent. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Només voldria matisar un comentari que ha fet el regidor Ramon Sánchez. Vam entendre 
perfectament per què les dues sales superiors eren diàfanes o es plantejaven com a 
diàfanes perquè precisament vam fer la pregunta del motiu i la resposta va ser molt clara, 
perquè, llevat de les aules d'estudi, no tenim clar què és el que volem fer. Per tant, el que 
està bé, per una banda, és una mica el motiu que nosaltres ens ha portat a aquesta 
abstenció, el fet que ara, tant el regidor Enseñat com el senyor Sánchez mateix, en aquest 
moment, han començat a parlar de l'espai o, en tot cas, ja em disculpareu, però jo és el 
primer moment que ho sento, sento plantejat aquest equipament o aquest espai de 
l’equipament com un espai jove, jo no era conscient de que estava prenent aquesta 
definició, mentre que semblava, pel que es va dir o el que jo vaig entendre en aquella 
reunió, que s’hi podrien plantejar activitats culturals a part de les activitats pròpies de les 
aules d'estudi i que per això, precisament, aquests envans mòbils, etcètera. D'alguna 
manera, el que nosaltres estem reivindicant amb la intervenció que hem fet com a grup és 
el fet que ara es faci la rehabilitació, certament que es faci diàfan permet moltes coses, 
però en tot cas el que ens dol una mica és que ho fem però no sabem ben bé què és el 
que hi posarem quan realment hi ha una necessitat, potser de serveis municipals, hi ha 
una necessitat de, ja no dic de reordenar la biblioteca perquè, evidentment, en aquestes 
alçades no la podem reordenar, però és obvi que no ha acabat recollint totes les 
necessitats que potser ens podríem plantejar per la mida que té aquest edifici. Per tant, no 
hem votat en contra, ens hem abstingut, precisament, perquè creiem que aquesta 
rehabilitació s'ha de fer, l'edifici s'ho mereix. Està molt bé que recuperem la part més 
històrica, més de patrimoni, de record del passat amb la planta soterrània, si no recordo 
malament, però en tot cas lamentem que haguem d'esperar un temps a saber què és el 
què hi fem o que ho haguem de parlar entre tots, està molt bé però potser, en el moment 
de fer una intervenció, estaria bé també ja saber què és el que li posem. Només volia 
aclarir això. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més, per tant, el senyor regidor, el senyor Ramon 
Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Bé, Gerard, a mi sempre m'agrada saber d'on venim i, per tant, com que m’agrada saber 
d’on venim, per intentar cometre o no possibles errors del passat, en tot cas, sempre ho 
tinc present i molt present. La biblioteca va ser anomenada els premis FAD, va passar a la 
selecció final, però no ho va poder acabar de guanyar. I sí, tenim una mirada de futur i 
entenem que els projectes que fem avui seran en benefici de la ciutadania. En aquest 
sentit, senyora Espona, evidentment, ja vam dir-ho i, per tant, no ens dol explicar que, 
evidentment, hi haurà una programació que anirem definint i que, per tant, aprofitant també 
aquesta subvenció i d'anar complint els terminis, és evident que comencem totes aquestes 
obres i tenim temps suficient, i així ho vaig explicar també a la reunió, en la que podíem 
anar definint quines eren les actuacions que podien desenvolupar-se en aquest espai. I, 
per tant, era una programació que es pot anar treballant, que és evident que ha de ser una 
programació anual, que no ha de ser tancada, que ha de ser dinàmica, que ha de ser 
oberta, que ha de reflectir la pluralitat de la nostra vila en diferents àmbits, ja siguin 
culturals, ja siguin juvenils, ja siguin de tots els aspectes; per tant, és una programació que 
haurem d'anar acabant desenvolupant, no volíem tenir-lo tancat des del minut zero per 
anar veient com es va dinamitzant des de diferents àmbits i des de diferents mirades i, per 
tant, ho anirem treballant en els propers mesos. És evident que el que ens toca primer és 
començar aquestes obres i és el que estem fent amb aquest conveni, aprovant aquest 
projecte, i esperant que comenci la licitació, que puguem adjudicar les obres i que puguem 
definir els usos que després hi tindrem. I, El Molí jove, si m’ho permet, és una explicació 
que nosaltres [Inintel•ligible, 01:48:58] en el seu moment, que ja veurem en tot cas què és 
el que s’acaba definint en aquest espai, però, en tot cas, permeti'm dir que a mi m'agrada 
aquesta expressió, puguem dir-li Molí Jove, però, en tot cas, no és una cosa que decidiré 
jo ni el meu grup i, entenc que, en tot cas, ja decidirem en el seu moment quin nom li 
posem a aquest espai o no, però en definitiva, em refereixo en aquest espai com allò que 
nosaltres definíem com espai jove o el Molí Jove i, per tant, ja veurem com acaba definint-
se. Ja està, esperant que comencin les obres el més aviat possible i que per tant tinguem 
aquest espai a disposició de la ciutadania el més ràpid possible i entenem que serà un 
espai que podrà tenir un alt contingut cultural com així esperem.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Votació punt 11.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7
JxM 4
ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 11 9
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 9 abstencions de Molins Camina-Podem (1), ERC (4), MEC 
(1) i la CUP (3).

Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila

12.-Aprovar la creació d’una comissió per a l’estudi i redacció de reglaments i 
ordenances de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV).

DICTAMEN

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va 
adoptar, entre d’altres acords, la creació d’una Comissió d’Estudi per a la redacció de 
reglaments o ordenances de les Àrees de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia 
(SCPE), i d’Alcaldia.

Vist que, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 528, de 12 de març de 2020, es van 
reestructurar les Àrees de l’Ajuntament amb el següent resultat:

-Alcaldia
-Àrea de serveis centrals i economia (ESC)
-Àrea de serveis a les persones (ASP)
-Àrea de territori i sostenibilitat (SIT)
-Àrea de desenvolupament estratègic de la vila (DEV)

Vist l’informe jurídic, d’11 de maig de 2021, que conclou: tenint en compte la 
reestructuració de les Àrees de l’Ajuntament que deriva del Decret d’alcaldia núm. 528, de 
12 de març de 2020, serà necessari acord de Ple a efectes de crear dues noves 
comissions d’estudi:

-La Comissió d’Estudi per a la redacció de reglaments o ordenances de l’Àrea 
de serveis centrals i economia (ESC) i de l’Àrea d’Alcaldia.

-La Comissió d’Estudi per a la redacció de reglaments o ordenances de l’Àrea 
de desenvolupament estratègic de la vila (DEV).

Aquest acord de Ple requereix el vot favorable de la majoria simple, doncs no s’inclou en 
cap dels supòsits dels arts. 47.2 LRBRL i 114 TRLMRLCAT.

Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els arts. 
84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 236.1 
i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

Vist que l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV) preveu l’estudi per a la 
redacció o modificació de diversos reglaments i ordenances necessaris per al bon 
funcionament dels seus serveis, entre els quals hi ha:
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1. Reglament del Mercat Municipal.
2. Reglament del Mercat de Venda no sedentària

3. Reglament del Consell Consultiu de Comerç
4. Ordenança municipal reguladora d'establiments

prestadors de serveis de telecomunicacions
5. Ordenança municipal de instal·lacions de 

radiocomunicació
6. Ordenança municipal reguladora de la intervenció 

integral de l'administració municipal en les activitats 
i les instal·lacions

7. Ordenança municipal reguladora de les activitats i 
establiments de concurrència pública

Atès l’art. 62.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova al Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals (ROAS), que disposa:

-Acordada la formació o modificació d'una ordenança, s'ha de 
designar una comissió d'estudi encarregada de redactar el text 
de l'avantprojecte de la norma.

-L'esmentada comissió ha d'estar integrada per membres de la 
corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d'un 
d'aquells. La comissió pot proposar que s'encomanin per a 
aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals 
aliens a l'ens.

Atès que correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les comissions 
d’estudi, d’informe i de consulta, així com llurs modificacions, tal com estableix l’art.
60.3 TRLMRLCat.

Vist l’informe tècnic signat per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme en data 12 
de maig de 2021 i per la cap d’empresa de data 12 de maig de 2021

Vist l’informe proposta de la comissió informativa de DEV signada per la directora de Fira, 
Comerç, Consum i Turisme de data 12 de maig de 2021.

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

ACORDS

PRIMER: APROVAR la creació d’una comissió per a l’estudi i redacció de reglaments i 
ordenances de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV).

SEGON: NOMENAR els membres de la Comissió d’estudi següents:
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- President/a: president/a de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
de la Vila (DEV).

- Vocals:
o Regidors/es membres de la Comissió Informativa de l’Àrea 

de Desenvolupament estratègic de la Vila (DEV) o 
regidor/a en qui deleguin, amb l’assistència d’un 
representant per cada grup  municipal.

o Personal tècnic necessari.
o Assessor/a jurídic/a.

- Secretari/a: secretari/a de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
desenvolupamentestratègic de la Vila (DEV) o persona en qui 
delegui.

-
TERCER: DELEGAR a l’Alcalde el nomenament específic del personal tècnic i de 
l’assessor/a jurídic/a segons el reglament u ordenança a redactar i/o modificar

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara a la...canviaríem de comissió informativa, passaríem a la Comissió 
Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila amb el punt 12 de l’ordre 
del dia que és aprovar la creació d'una comissió per l'estudi de reglaments i ordenances de 
l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila. Faria l’explicació el president de l’Àrea, el 
senyor Àlex Herrero. Endavant.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 12.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula demanada. Entenc que, igual que en l'anterior ocasió, 
passaríem a la votació. Votació punt 12.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

Comissió Informativa de l’Area de Servei a les Persones

13.- Aprovar la Política de Desenvolupament de la Col·lecció de la Biblioteca El Molí.

DICTAMEN

Atesa la proposta del Cap del Negociat de Cultura en funcions, de data 11 de maig de 
2021 que es relaciona íntegrament a continuació: 

La legislació vigent sobre biblioteques és la Llei 4/1993 de 18 de març del sistema 
bibliotecari de Catalunya. L’article 31 i 32 descriu els diferents tipus de biblioteques i les 
atribucions de cadascuna. A l’article 34 s’especifiquen les atribucions que tenen les 
biblioteques locals: “(...) Les biblioteques locals (...) són les que compleixen les condicions 
necessàries per prestar el servei de lectura pública en una àrea determinada”. 

La Biblioteca El Molí (BeM) és un servei municipal de promoció de la lectura i el 
coneixement obert a tota la ciutadania, que té la missió de satisfer les necessitats 
d’informació, formació permanent i cultura en un espai de convivència i cohesió social, 
sempre treballant amb criteris de qualitat. Va ser inaugurada l’any 2019, i depèn de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona. 

Segons les característiques d’espai i àrea d’influència establertes per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, la BeM pertany al mòdul L4 
(biblioteca local amb una superfície útil de 1.840 m2, i adreçada a una població d’entre 
20.000 i 30.000 habitants) i actualment disposa d’un fons de més de 37.000 volums (sense 
comptar-hi revistes) majoritàriament de lliure accés. Aquest fons ha de donar resposta a 
les necessitats dels usuaris de Molins de Rei i contemplar la seva diversitat cultural i 
generacional. 

Després d'un procés de reflexió i d'anàlisis interna i externa, la BeM ha elaborat la seva 
pròpia Política de Desenvolupament de la Col·lecció (PDC), que recull, de manera 
estructurada i sistematitzada, tots els aspectes que intervenen en el desenvolupament de 
la col·lecció. 

Puntualitzar que aquesta PDC està centrada especialment en el desenvolupament de la 
col·lecció de la BeM (la creació, l'adquisició, el manteniment i l'avaluació, i l'esporgada), 
però no en altres aspectes globals com ara la conservació, preservació i promoció de la 
col·lecció. 

Aquesta PDC s’ha redactat sota el marc de referència de La Política de desenvolupament 
de la col·lecció i seguint les Pautes per a l'elaboració d'una política de desenvolupament de 
la col·lecció d'una biblioteca pública de la Gerència de Serveis de Biblioteques (a partir 
d’ara GSB) de la Diputació de Barcelona. 

La PDC, com a eina viva que és, s’anirà actualitzant amb posteriors revisions i, fins a la 
seva renovació, serà: 

· una eina per a la gestió de la col·lecció de la BeM 

· el compromís públic de la BeM quant a la seva política de la col·lecció 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4b6ef3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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· un document d’informació per als usuaris de la BeM 

És bàsic per a qualsevol biblioteca pública disposar d'un document de PDC que reculli 
totes les accions que hi estan relacionades. La col·lecció s'ha de concebre com un conjunt 
coherent, viu, original i únic. Aquesta PDC recull les metes i els objectius de la col·lecció de 
la BeM, les característiques genèriques que l'assimilen a qualsevol biblioteca pública i les 
més específiques que la fan única. És un text necessari per aconseguir una col·lecció 
coherent que s'adapti als canvis que pot experimentar la BeM (de personal, de recursos, 
d'espai, etc.). 

Aquest document ha de permetre configurar una col·lecció única que s'ha de sumar a la 
col·lecció del conjunt de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

És per tot això, que s’informa favorablement a aprovar la PDC de la Biblioteca el Molí. 

Atès l'article 64 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya on 
s'estableix que els municipis amb més de cinc mil habitants, han de prestar, com a mínim, 
els serveis següents: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus. 

És en l'article 4.1.b del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 

sistema de lectura pública de Catalunya en què s'estableixen competències pel que fa a 

les col·leccions: "correspon als municipis en relació amb les biblioteques públiques de 

titularitat pública del seu territori [...] determinar el model de col·lecció i el tipus de serveis 

que presta la biblioteca en funció dels seus objectius i d'acord amb els criteris establerts 

per la Unesco". 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 

Serveis a les Persones (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè 

sigui remés al Ple de la Corporació: 

Primer.- APROVAR la Política de Desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca el Molí 
de Molins de Rei. 

Segon.- DONAR DIFUSIÓ d’aquesta aprovació als mitjans de comunicació de la Vila i 
publicar-ho al web municipal. 

Tercer.- ACORDAR que aquesta Política de Desenvolupament de la col·lecció de la 
Biblioteca el Molí de Molins de Rei serà vigent fins l’aprovació de la propera Política de 
Desenvolupament de la col·lecció de la Biblioteca el Molí. 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a 
la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara canviaríem de comissió i passaríem a la Comissió de l'Àrea de serveis a les persones 
amb el punt 13 de l’ordre del dia que seria aprovar la política de desenvolupament de la 

http://municat.gencat.cat/municat/upload/normativa/llei_8_1987.pdf
http://cultura.gencat.net/biblio/docs/PERSONAL.doc
http://cultura.gencat.net/biblio/docs/PERSONAL.doc
http://cultura.gencat.net/biblio/docs/PERSONAL.doc
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col•lecció de la biblioteca El Molí. Faria l’explicació la regidora de Cultura, la senyora Ainoa 
García. Endavant.

Sra. García:
Presenta el punt 13.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. En primer lloc, la senyora Garriga. Endavant.

Sra. Garriga:
Hola, bona tarda a tots els presents al ple i a tots aquells que ens esteu escoltant. Des del 
grup municipal d'Esquerra Republicana Acord Municipal, pensem que la biblioteca El Molí 
és en aquest moment un dels equipaments de la vila on es pot trobar una programació 
estable d'activitats culturals al voltant del ple, lectura, presentació de llibres, etcètera. 
Nosaltres votarem a favor de la política de desenvolupament del fons. Però després de 
llegir la documentació de l'expedient, aprofitem per fer algunes consideracions. La 
biblioteca El Molí arrenca del trasllat del fons de la biblioteca Pau Vila. Sense voluntat 
d'encetar una polèmica, personalment, penso que no hi havia cap necessitat de canviar-li 
el nom. Pau Vila i Dinarès va néixer a Sabadell el 1881. Després de la Guerra Civil, s'exilia 
a Colòmbia al 1939 i va morir a Barcelona al 1980. Fou pedagog i uns dels geògrafs més 
importants del nostre país. De fet va ser ell qui va proposar l’actual organització comarcal 
de Catalunya l'any 1931. Va impulsar tres escoles de geografia: la de Catalunya, la de 
Colòmbia i la de Veneçuela. Proposem, per tant, pensar alguna solució per restaurar la 
seva memòria. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap més paraula demanada. No sé si la regidora volgués afegir 
alguna cosa.

Sra. García:
Només agrair l'aportació de la Núria. Diria que el canvi de nom el va proposar l'anterior 
grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, no ho asseguro, però estava en aquell ple i 
diria que va ser proposat per Esquerra. No posaré la mà al foc, però diria que ve d'allà. Dit 
això, si hi ha aquesta voluntat de buscar un nou espai per la figura del Pau Vila, hi ha altres 
mecanismes o altres circuits per demanar-los i portar-lo endavant.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Passaríem a la votació. Votació punt 13.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

Total 20

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

14- Aprovar l’expedient de contractació del servei de Consergeria, Manteniment, 
Coordinació i Neteja de les instal·lacions esportives municipals i l’inici del 
procediment de licitació.

DICTAMEN

Atès l’informe del Oficina Administrativa ASP, de data 6 de juliol de 2020, en el que es 
justifica la necessitat de contractar el SERVEI DE CONSERGERIA, MANTENIMENT, 
COORDINACIÓ I NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Vist que el regidor de Serveis Jurídics i Contractació (per delegació de l’Alcalde, decret 
núm. 528 de 12 de març de 2020), en data 15 de juliol de 2020, va acordar la incoació de 
l’expedient administratiu que ha de regir la contractació dels serveis esmentats, d’acord 
amb l’art. 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). 

Atès que, en data 14 d’abril de 2021, es va redactar el Plec de Clàusules Tècniques 
Particulars que regiran la contractació esmentada, així com el Plec de Clàusules Tècniques 
per a una possible modificació del contracte. 

Atesa la memòria justificativa del contracte, de 3 de maig de 2021, on s’estableix un 
pressupost base de licitació de 623.415,84€ (sis-cents vint-i-tres mil quatre-cents quinze 
euros amb vuitanta-quatre cèntims), més 130.917,33€ (cent trenta mil nou-cents disset 
euros amb trenta-tres cèntims) corresponents al 21% d’IVA, essent un total de 754.333,17€ 
(set cents cinquanta-quatre mil tres-cents trenta-tres euros amb disset cèntims) i un termini 
d’execució de tres anys de contracte, amb dues pròrrogues d’un any cadascuna. 

Atès el Plec de Clàusules Administratives Particulars, de 5 de maig de 2021, que regula la 
contractació esmentada mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i regularització 
harmonitzada.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquests treballs.

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3030/342401/22799, gestió instal·lacions esportives, del pressupost 
municipal dels exercicis que s’indiquen a continuació:

Exercici Import (IVA inclòs) 
2021 (de l’1/9 al 31/12) 91.434,32 €
2022 (de l’1/1 al 31/12) 251.444,39 €
2023 (de l’1/1 al 31/12) 251.444,39 €
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2024 (de l’1/1 al 31/8) 160.010,07 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental de data 6 de maig de 2021.

Atès l’informe de la Secretària de data 13 de maig de 2021.

Vist l’art. 131.2 LCSP, que disposa que l’adjudicació del contracte s’ha d’efectuar 
ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor 
relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert. 

Atesos els arts. 19 i 22 LCSP, que estableixen la subjecció a regulació harmonitzada dels 
contractes de serveis quan el seu valor estimat sigui igual o superior a la quantia de 
214.000€, com és el cas que ens ocupa. 

Atesos els arts. 122 i 124 LCSP, que estableixen que el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) s’aprovaran amb anterioritat 
a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del 
contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta la del PCAP i la del PPT que 
han de regir el contracte, en virtut d’allò establert en l’art. 116 del LCSP.

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

Vist la disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, on s’exigeix informe de secretaria en 
l’aprovació dels expedients de contractació. 

Vista la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, on s’exigeix una valoració de l’interventor 
sobre les repercussions de cada nou contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art. 23 de les bases 
d’execució del pressupost, tenint en compte que el contracte supera els 4 anys de duració, 
serà òrgan de contractació en el present contracte el Ple, essent el competent per aprovar 
l’expedient de contractació i acordar l¡obertura del procediment de licitació. 

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

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del SERVEI DE CONSERGERIA, 
MANTENIMENT, COORDINACIÓ I NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) que han de regir la contractació del servei esmentat, 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i regulació harmonitzada. 
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 3030/342401/22799 “gestió instal·lacions esportives” per un 
import total de 754.333,17€ (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 

Exercici Import (IVA inclòs) 
2021 (de l’1/9 al 31/12) 91.434,32 €
2022 (de l’1/1 al 31/12) 251.444,39 €
2023 (de l’1/1 al 31/12) 251.444,39 €
2024 (de l’1/1 al 31/8) 160.010,07 €

Quart.- CONVOCAR la licitació per a l’execució dels treballs del contracte de serveis de 
referència

Cinquè.-  EXPOSAR al públic l’anterior acord mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de la corporació i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les proposicions de les 
empreses interessades podran presentar-se durant el termini de 30 dies naturals, a 
comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la 
Unió Europea..

Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Serveis Jurídics i al Negociat d’Esports. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 14, aprovar l'expedient de contractació del servei de consergeria i 
manteniment, coordinació i neteja de les instal•lacions esportives municipals i l'inici del 
procediment de licitació. Fa l’explicació d’aquest punt el regidor d’Esports, el senyor 
Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Presenta el punt 14.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d'intervencions. Si no m’equivoco, és la senyora Estefania García. 
Endavant.

Sra. Castillo:
El govern porta a ple una licitació per la contractació del servei essencial de neteja, 
d'equipaments esportius municipals, coordinació i consergeria. El nostre posicionament, 
com ja sabeu perquè fa anys que l'expliquem, és que votem en contra d'un expedient de 
contractació del qual no es presenta una alternativa a través de l'Ajuntament o de Molins 
Energia. Entenem que era un motiu per convocar a la comissió de seguiment 
corresponent, cosa que tampoc s'ha fet. No entenem que, tenint una empresa pública com 
és Molins Energia, hagueu fet un contracte extern sobre aquests serveis. I, a més a més, 
sabent que el conveni de treballadors i treballadores tenen unes condicions precàries. Era 
un bon moment per començar a assolir més responsabilitats, ja que aquest contracte no és 
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d'una gran envergadura, però la sociovergència ja ens ha ensenyat que la seva voluntat és 
no fer res al respecte i, qui dia passa, any empeny! I en això no ens hi trobareu. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Núria Garriga, endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup municipal d’Esquerra Republicana Acord Municipal votarem a 
favor d'aquest punt. També ens volem afegir a la proposta de l'Anna Aroca en el sentit que 
aquests serveis haurien de caminar cap a l'empresa municipal Molins Energia. Una mica 
també ho ha dit ara l'Estefania de la CUP. Som conscients que en aquesta ocasió potser 
encara no té prou capacitat o recorregut, però pensem que hauríem de marcar-nos-ho com 
a objectiu a curt termini.

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

Sr. Corredera:
Aviam, és evident que aquesta prestació de servei es podia fer dins de l'empresa municipal 
de serveis, Molins Energia i, per tant, allò que passava al debat de la modificació de 
pressupostos de que s'han de començar a prestar serveis canviant el model no es 
produeix en aquest cas. Si Molins Energia encara no la tenim preparada perquè estem a 
expenses del gerent i perquè estem a expenses de l'estudi de la viabilitat de serveis i 
moltes altres coses, el que podíem haver fet era no fer un contracte tan llarg, també ens 
podríem haver plantejat fer un contracte a més curt termini. Ens hem plantejat, em sembla, 
si no recordo malament, al llarg de tres anys amb possibilitat de pròrroga. Per tant, ja 
anirem al següent mandat a veure què passa i qui governa en aquest Ajuntament. Però és 
veritat que, per altre costat i arrel de la llei de contractes de l'administració pública, la nova, 
vigent des del 2018, cada vegada es fa més complex gestionar empreses de serveis que, 
valorats per criteris objectius, perquè, diguem que cada vegada es tendeix més a objectivar 
inclús la subjectivitat, acaben guanyant per preu. I això en el guany del preu, el que dic 
sempre, el que acaba sortint perdent és el treballador perquè l'empresari continua volent el 
seu marge de benefici i, per tant, acaba la persona que acaba fent la feina amb la baixada 
del preu per poder endur-se el concurs. I, a més a més, més sovint del que potser ens 
sembla a tots i a totes, és que després, a posteriori d’adjudicar el servei o l'administrament, 
hi hagi una baralla constant amb el proveïdor, perquè donar compliment a les exigències 
que li demana l'organització quan el criteri ha estat el preu, doncs, costa, tot i que els 
tècnics facin els esforços per expressar de la millor manera possible en els plecs totes les 
circumstàncies i casuístiques que tenen els serveis públics, no?, i que, després, les 
empreses adjudicatàries busquen per poder-se'ls estalviar. Mai hem valorat el temps i 
l'esforç que es dedica als incompliments, el temps i l'esforç que suposa la resolució 
d'aquests incompliments que es demoren en el temps i que sempre, sempre, juguen a 
favor de l'empresa adjudicatària, que en molts casos no modifica la seva actitud i, sobretot, 
després, evidentment, quan no modifica la seva actitud, el que acaba perjudicat és la 
prestació del servei. Jo crec que hem d'anar a un altre model, ja ho hem dit. Jo crec que 
l'àmbit de la gestió és crític i hem d'anar a temes més eficients de sistema, sobretot en 
qualitat, la qualitat que percep l'usuari. I hem de tenir en compte també el desgast que té 
els tècnics municipals després per gestionar. Tot i que els hi posem un interlocutor, al final, 
lo que fa és tenir un altre impediment per gestionar adequadament els serveis que els hi 
estem demanant. Nosaltres, tot això i sabent que és un servei necessari, aquesta vegada 
ens abstindrem. Ens abstindrem perquè, bàsicament, el servei s'ha de prestar i si no hem 
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sigut capaços de fer-lo d'una altra manera, votar-hi en contra de la prestació del servei 
seria una mica contradictori i, evidentment, no podem votar a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo crec que els companys i companyes de tots els grups de l'oposició ho han 
explicat molt bé- El que sí que passa, Gerard, és que jo penso que un servei, amb tots els 
contractes que tenim en precari, no vindrà d'aquest. Sí que jo vaig expressar en comissió 
informativa i volia deixar palès, també, aquí és l'absència de debat, bàsicament, sobre la 
manera de prestació d'aquest tipus de servei. Un debat que, en altres temps, en aquesta 
Sala de Plens o en aquest Ajuntament, hem pogut tenir. Teníem una comissió d'estudi dels 
serveis municipals, on tampoc és que es fes gran cosa, certament, però com a mínim sí 
que es va intentar en algun moment engegar debats d'aquests tipus, de com estàvem els 
serveis i de cap a on volíem anar com a ajuntament. Òbviament, és un problema de visió 
de la contractació i de com prestem els serveis i de com prestem un servei com aquest que 
és un servei més de caire intern i que és molt intensiu en personal i, a més, crec que 
també ho comentàvem a la informativa, és un dels sectors més precaritzats laboralment 
parlant. Per tant, nosaltres votarem en contra perquè no entenem aquesta absència de 
debat. Creiem que s'hauria, com a mínim, de plantejar i podríem aprofitar l'empresa 
municipal o altres vies també per intentar arribar a un altre tipus de prestació d'un servei 
que, a més a més, sempre s'ha parlat com a un dels que estaven més nominats a poder 
ser prestat o poder ser internalitzat en un moment donat. Per tant, nosaltres no estem 
d'acord en aquest contracte que, com sempre, ha sorgit en una comissió informativa sense 
cap informació prèvia i sense res. I, per tant, el que sí demanem si us plau al govern és 
mantenir aquests debats comentat la posició, en aquest tipus de contractes cap a on volem 
portar a la contractació i tenir clar l'estratègia col•lectiva i cap a on vol anar el govern. El fet 
de, ja ho hem comentat altres vegades, no tenir un pla de mandat, fa que ens anem 
enterant una mica de les seves polítiques “a salto de mata” i jo crec que no és el que, com 
a institució, hem de fer. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Diria que ja ha parlat tothom. Perdó, senyor Raventós, de tant en quant, 
em despisten els seus comentaris per tal de moderar el ple. Diria que ara sí és el torn del 
senyor regidor ponent, senyor Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. No negarem que és evident que el gran debat d'aquest punt era municipalització 
sí o municipalització no. Nosaltres, és evident que no neguem que aquest ha de ser un 
element que properament o en els propers anys se n’haurà de parlar, però creiem que, 
precisament, per la complexitat d'aquest contracte el que no podíem fer és, precisament, 
amb una empresa que neix ara, que té un gerent que s'incorpora el proper dia 1 de juny i 
que, per tant, té reptes a mig termini difícils, carregar-los sobretot amb un contracte de 
difícil gestió, de dificilíssima gestió, amb moltes persones, amb un seguiment acurat, 
perquè en definitiva ens estem jugant aquí també, no ens oblidem, que els nostres nens i 
nenes estiguin ben assistits quan han d'entrar a les nostres instal•lacions. I, per tant, 
aquesta feina que s'està fent des de l'empresa adjudicatària avui en dia i, també, des de 
l'Ajuntament, crec sincerament que és una feina excel•lent. Per tant, jo crec, miri, senyor 
Corredera, no tot és tan dolent i a vegades demonitzar sempre les empreses, a mi ja 
m'agradaria que algunes empreses s'haguessin preocupat tant com en temps de pandèmia 
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s’han preocupat, per exemple, [Inintel•ligible, 02:12:40] dels seus treballadors i de com ens 
demanaven com podien solucionar la problemàtica que tenien amb els contractes per no 
enviar a la gent als ERTE. Per tant, aquesta empresa s'ha preocupat en aquests moments 
complicats precisament de veure com podia atendre el seu personal. Per tant, aquest és 
un debat què haurem de fer, és evident, però ara no toca perquè si vostès es pensen que 
l'empresa pública, perquè tinguem una empresa pública, que recordem, de moment té un 
treballador, a partir de l'1 de juny, si amb un treballador hem de començar a parlar 
d’habitatge, perquè també ens demanen habitatge, ha de continuar treballant amb la 
Jardineria que és el primer que ja tenim adjudicat, els parcs infantils, hem de continuar per 
una possible o no municipalització d'altres serveis, home, crec que el que toca és alleugerir 
en aquest moment inicial de la posada en marxa d'una empresa pública, que pugui 
planificar bé la seva arrencada i que no carreguem d'esforços, de visió estratègica de cap 
a on ha d'anar l'empresa pública els propers anys. I aquest contracte, repeteixo, per la 
seva complexitat, crec que és important que li donem tranquil•litat també a l'empresa 
pública de que pugui anar creixent, de que pugui anar treballant quin ha de ser el marc en 
el qual ens hem d'anar desenvolupant en els propers anys per tal de poder tenir una vila el 
millor possible dins de l'empresa pública. Però carregar ara en aquest contracte, home, 
crèiem que no era pertinent. Dit això, jo crec que és una afirmació molt a la lleugera venint 
d'algú que sempre ens reclama excel•lència amb els tràmits administratius, dir que, com 
que això ja està fora de contracte, el continuem deixant fora de contracte i aquest no era 
important, ja ho arreglarem. Home, jo vull recordar que, precisament, vostè és una de les 
persones que més ens ha tocat el crostó amb aquest tema, senyora Aroca. És precisament 
de les persones que més ens ha recalcat que aquestes factures que hem de portar que 
estan actualment fora de contracte, aquests contractes que estan fora de contracte i que, 
per tant, passen per aprovació de la Junta de Govern Local, doncs, havien de tenir el seu 
contracte. I això és el que fem seguint una instrucció del servei municipal. Per tant, haurem 
d'anar a traient aquests contractes, no carregant de més feina a l'empresa pública si volem 
tenir una mirada àmplia. Però, si el que fem és des del moment zero carregar amb tots els 
serveis a l'empresa pública, ho sento, però crec que ens estem equivocant. En tot cas, jo 
crec que aquesta no ha de ser la mirada. Hem de planificar. Només treballant en 
planificació és quan podrem fer front, jo crec, a l'abast interessant i a l'abast que ens haurà 
de portar els propers temps, mesos i possiblement anys, del què és el que hem de 
municipalitzar i que no. Per tant, jo crec que el que fem en aquest contracte és treure 
aquesta pressió a l'empresa pública per tal de que es pugui desenvolupar i que de que 
pugui fer el seu camí i puguem dur a terme aquests contractes que haurem de tenir, sí o sí, 
a través de l'empresa pública, i que seran més importants, possiblement, molt més 
importants que aquest, perquè aquest hem de dir que s'està gestionant d'una manera 
excel•lent i, per tant, no és un dels contractes que ens doni problemes i això també ho hem 
de dir. Així com hi ha altres contractes que possiblement ens donen problemes, aquest 
precisament no ho és. Jo crec, i vull recalcar i vull també posar de manifest per què 
evidentment, com a regidor d'Esports, estic contínuament visitant les instal•lacions 
esportives i la gent que hi treballa, aquest esperit que té, sempre positiu, sempre amb 
ganes d'ajudar, sempre amb ganes d'animar, crec que també cal posar-lo en relleu i, per 
tant, posar de manifest, la bona feina que estan fent tots els conserges i totes les persones 
que treballen en els nostres equipaments esportius. Crec que era una bona oportunitat per 
treure aquest contracte endavant i alleugerir també d'aquests contractes que estaven fora 
de contracte i, per tant, esperem que properament puguem portar altres contractes que 
també estan així i que puguem anar a alleugerint aquesta aprovació de contractes que no 
estan en vigor.
Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Obriríem un segon torn d’intervencions del qual no veig cap paraula 
demanada. [Inintel•ligible, 02:17:40]

Sr. Corredera:
L’hem demanat jo i l’Ana.

Sr. Alcalde:
Doncs, endavant, vostè i l’Ana.

Sr. Corredera:
Gràcies. Benvolgut Ramon Sánchez, regidor d’Esports, no tinc cap interès en entrar en un 
debat. Jo no he demonitzat cap empresa, jo no demonitzo l'empresa privada, però, vaja, 
que jo sàpiga, a l'Ajuntament, que també és una empresa pública, també vetlla pels seus 
treballadors en època de pandèmia. Entenc que l'ICS i CatSalut i totes les empreses 
públiques hauran vetllat pels seus treballadors, deu ser que els dimonis de l'empresa 
privada no havien de vetllar pels seus treballadors. És que jo no he dit que no havien de 
vetllar...evidentment, només faltaria que l'empresa privada no hagués de vetllar pels seus 
treballadors, evidentment, ha de ser la seva obligació vetllar pels treballadors, per tant, no 
sé on està el mèrit de vetllar pels seus treballadors. És que si no vetllés pels seus 
treballadors, llavors, sí que tindríem un greu problema, perquè, a més a més, diguem, 
aquesta empresa, que no entraré perquè sigui aquesta empresa, qualsevol empresa el seu 
capital vital és l'humà. Hosti, no fotem, no desviem el debat, el debat no és demonitzar o 
fer que les impreses privades són magnífiques perquè vetllen pels seus treballadors. I, 
evidentment, que els treballadors que presten els seus serveis als serveis municipals són 
un 10, són un 10. I li dic jo perquè jo he estat amb ells moltes hores, són un 10. He rebut la 
seva prestació del servei com a usuari d'equipaments esportius. Per tant, evidentment, que 
els seus treballadors són un 10. El que passa és que és un servei públic, és un servei que 
és repetitiu, és un servei que, a més a més, com ja li expressava a la comissió informativa, 
després s’ha de subrogar el seu personal, per tant, no té massa sentit que un servei que és 
públic el privatitzem o l'exploti una empresa privada, quan és un servei de gestió de 
persones, no té massa més. Jo crec que el debat de si Molins Energia ha d'anar més ràpid 
o més a poc a poc perquè es pot ofegar, doncs, home, dotem-la adequadament per poder 
absorbir tots els equipaments, perquè probablement, amb el que paguem d’IVA i amb el 
que paguem de despeses generals i de benefici industrial podríem tenir un bon 
departament de recursos humans i un bon departament de...ja no parlo d'un departament 
de recursos humans de l'Ajuntament, parlo de Molins Energia, i una bona infraestructura 
per tenir una bona gestió de les persones i una bona gestió dels serveis. Jo crec que el 
debat era aquest, no si l'empresa privada és un dimoni o és un àngel, no va per aquí. Però, 
bé, entenc que el que vostè sempre vol és exposar-nos en un costat o un altre. Jo crec que 
les empreses privades fan bona feina allà on l’han de fer i les empreses públiques i els 
serveis públics es poden gestionar des de l'administració pública. Aquest hauria de ser el 
debat i la discussió que crec que hem de tenir. Gràcies.
 
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que és el torn de la senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Avui el senyor Sánchez ha estat més demagog que mai i no puc deixar de perdre 
l'oportunitat de dir-ho. Senyor Sánchez, avui no ho he dit, no he parlat de com contracten 
vostès a la Junta de Govern Local, però, si vol, en parlem. Parlem de com contracten 
vostès a la Junta de Govern Local perquè la posició no està a la Junta de Govern Local i 
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no ens podem fiscalitzar de la mateixa manera que quan els punts d'aprovació i les 
contractacions venen al plenari, que aquí és on ja intervenim més. Per tant, vigili, senyor 
Sánchez, i apliquis el tema de com contracta la Junta de Govern Local, vostès no ho estan 
fent gens bé, gens bé, segons diu l'interventor. Com tenim la situació de la llar d'infants d’El 
Molí? M’ho pot explicar algú del govern com tenim la situació de la llar d'infants d’El Molí? 
No, oi? Segurament, la regidora Espinosa podria explicar-ho perfectament. Està en precari, 
oi que sí? I no tenen cap intenció ni hi ha cap proposta sobre la taula de què farem amb 
aquesta llar infants, oi que sí? No passa res, no tenen cap intenció. El problema amb 
aquest contracte, que també una altra pregunta seria, senyor Sánchez, quant temps han 
estar vostès preparant aquests plecs? No es preparen uns plecs així ni en una setmana ni 
dues, eh? Hi ha una feina aquí feta. I no dic que sigui una feina dolenta ni molt menys, hi 
ha una feina feta. El que no hi ha és un debat perquè no interessa, perquè no interessa, 
perquè l'empresa pública no és l'única eina que té el govern ni l'Ajuntament d'internalitzar 
un servei. No és l'única. És una d'elles que tindrem. És cert, no la tenim encara, la tindrem. 
Però hi ha d'altres eines. El que no interessa és el debat perquè és un servei que tu ho has 
dit, Ramon, és un servei complex de gestionar i quan els serveis són complexos de 
gestionar és molt més fàcil que t'ho faci un tercer. I ja veurem si podem fiscalitzar el seu 
compliment com toca, perquè a vegades la manca de personal de la casa també ens fa 
que no sigui possible donar-li el seguiment als serveis que toca, i als contractes. I aquest 
ha estat un dels grans problemes de la contractació administrativa i pública de les darreres 
dècades, que era molt més fàcil i molt molt més àgil que ho fes un altre. Menys 
complicacions per l'Ajuntament, menys controls, menys controls, i la cosa va acabar com 
va acabar. Per tant, és un debat que no interessa tenir, perquè podríem haver-lo tingut, 
podríem haver plantejat un contracte a més curt termini com ha dit el Gerard, és un debat 
que tampoc no interessa tenir amb la llar d'infants d’El Molí, per exemple, i és així. Per 
què? Perquè és una qüestió política, és una qüestió de diferent plantejament, de diferent 
visió. Ho poden dir, no passa res. Aquí estem votant aquest punt on no ens trobarem, però 
ja ho sabíem vostès que no ens trobaríem en aquest punt. Ja ho saben, no passa res. No 
passa res. És una diferència de visió política radical, en aquest cas, i és un fugir d'un debat 
que no interessa. Bé, altres debats han interessat en altres ocasions i s'han tingut, els que 
no interessen no es tenen. Vostès controlen els tempos, vostès saben quan vencen els 
contractes, vostès saben quan es comencen a treballar. Vostès poden posar sobre la taula 
els debats però no interessa. Doncs, no passa res. Arribem aquí, ho expressem i votem. 
Però sí que és cert que trobo a faltar que en altres moments hem pogut tenir, com a mínim, 
un lloc on poder debatre aquestes qüestions i se’ns presentava, cada cop que hi havia una 
convocatòria de comissió, una plantilla amb la situació dels contractes de l'Ajuntament. 
Algú que estava al mandat anterior se’n recorda de la comissió, oi?. A mi em sap greu que 
no s'hagi renovat en aquest mandat i ara veiem el perquè. Ho sento, però em sap greu. No 
passa res.

Sr. Alcalde:
Molt bé, senyor Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Veu, senyor Corredera, per què torno sempre al 2011? Ho veu? Perquè n’hem 
d'aprendre i, per tant, nosaltres ho vam dir una vegada i una altra, és evident que volem 
gestionar de manera eficient. I, per tant, creiem en l'oportunitat, creiem en el risc, i hem 
d'analitzar, a cada situació i a cada contracte, quin és el millor moment per poder-lo 
desenvolupar i veure quina és la millor oportunitat que se'ns genera en cada moment. Per 
això, aquest contracte en aquests moments no va a l'empresa pública, perquè, com va dir 
aquell, ara no toca. Tocarà? Possiblement, però quan l'empresa pública estigui més 
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madura. Ara no és el moment. I, per tant, alguns m'acusen de demagog, però és que avui, 
també, n’han deixat anar alguna vostès que déu n'hi do. Que ho facin bé i que hi hagi 
fiscalització del servei, cada dia fiscalitzem el servei, cada dia. Li diria que cada hora, 
perquè [Inintel•ligible, 02:27:15] el conserge, fent mans i mànigues, per poder aconseguir 
de l’Ajuntament o, si no, de l’empresa que ja el porta i ja ho sap. És un servei complicat? I 
tant. Però no perquè sigui complicat el portem en aquests moments a externalitzar, sinó 
que el portem a externalitzar perquè ara és el que toca. Quan tinguem l'empresa publica 
més madura serà el moment llavors de fer aquest debat, no ara. Haguéssim pogut 
considerar que amb dos anys seria suficient? Doncs, miri, potser sí. Però creiem que és 
important donar aquesta volada a l'empresa pública, que es puguin fer els debats que han 
de venir interessantíssims i que creiem que, possiblement, per la seva complexitat, són 
més importants que no pas aquest punt i poder fer front a aquests debats d'una manera 
més tranquil•la i més serena. I aquest, precisament, per la complexitat que després 
desenvoluparà i que tindrà, ho hem de fer després quan l'empresa estigui més madura. I 
això es diu saber gestionar o gestionar de la manera més eficient que creu el govern. I no 
passa res perquè vostès no hi estiguin d'acord, però a qui li toca gestionar és al govern. I a 
que li toca fer front al dia a dia és al govern. Per tant, entenem que la millor solució en 
aquests moments pels serveis esportius i per l'empresa pública és treure’l a contractació. I, 
quan toqui fer aquest debat a l'empresa pública, ja hi anirà, i no es preocupin, serà el 2024 
i els que hi siguin podran fer el debat, però està clar que nosaltres crèiem que ara, en 
aquests moments, aquest debat no tocava.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Passaríem, en aquest cas, a la votació. Votació punt 14.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 15 4 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), 4  vots en contra de la CUP (3), Molins Camina-
Podem (1)  i 1 abstenció de MEC (1) 

15.- Aprovar l’adhesió a la Declaració contra l’homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, 
la bifòbia i la transfòbia, 2021
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DICTAMEN

APROVAR L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ CONTRA L'HOMOFÒBIA: LA 
LESBOFÒBIA, LA GAIFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
ens han fet arribar aquesta declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la 
lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia a, 17 de maig de 
2021, que es transcriu íntegrament a continuació: 

“Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia 

Amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 demaig. 

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la 
llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional 
de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern 
de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell 
Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar 
sempre resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les 
persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. 

Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, 
i així ho recullla Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 

El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 
19/20 d’Igualtat de tracte i no discriminació, que de manera específica ratifica i dona 
prevalença a tots els drets reconeguts per la llei 11/2014 i a més, mitjançant el 
desplegament del seu reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument 
específic de reparació de les víctimes i sanció de les personeso institucions infractores. 

El conjunt de les institucions catalanes vol expressar la seva voluntat d'assegurar el 
compliment d'aquestes lleis i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa 
territorial de Serveis d’AtencióIntegral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en 
valor les diversitats sexuals i d’expressió de gènere i atendre de manera integral en 
cooperació interadministrativa i interdepartamental les persones dels col·lectius i llurs 
entorns. 

Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les 
persones que hanestat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur 
identitat o orientació sexuals, aquí oarreu del món, on encara persisteix aquesta 
persecució en un important nombrede països, amb penesde presó tortura o fins i tot la 
mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI. 
També, en uns moments en els que la LGBTIfòbia 

Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de 
prejudici i d'hostilitatcontra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i fem 
una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat 
civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o 
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d'orientació afectiva i sexual. Molt especialment en uns moments en els que els 
discursos LGBTIfòbics malauradament tornen a aparèixer. 

Per segon any i a causa de la situació causada per la pandèmia de la COVID19, 
reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del 
col·lectiu LGBTI. I ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les 
situacions de vulnerabilitat per a que cap persona del col·lectiuLGBTI no en surti 
discriminada. 

17 de maig de 2021” 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Serveis a les Persones (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació: 

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la 
gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia,amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 
de maig de 2021.

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

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i família de 
la Generalitat de Catalunya 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 15 de l’ordre del dia que seria l’aprovació de l'adhesió a la declaració 
contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia del 2021. Faria la 
presentació d’aquest punt la regidora Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
A veure si pogués, regidora, mirar el soroll perquè hi havia moltes interferències. I, abans 
d'entrar en aquest debat, sí que algun company m'ha fet l'apunt que potser no he estat 
prou explícit, secretària, en la votació del punt anterior en la que el grup Esquerra 
Republicana ha votat a favor també. Ara em fa senyals la portaveu. 

Sra. Espona:
Ja ho hem resolt. Ja està.

Sr. Alcalde:
Ho explico, també, perquè quedi constància per la gent que ens estigui veient que, per 
tant, a la votació anterior, sí que hi ha hagut vot a favor dels grups municipals del govern 
més el grup municipal d’Esquerra Republicana. Demano disculpes perquè no...seguia la 
tendència dels punts anteriors i demano disculpes. Per tant, queda clarificat. Obrim el 
debat d'aquest punt. Entenc que és l’Estefania la primera que ha demanat la paraula en 
nom de la CUP. Endavant.

Sra. Castillo:
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Gràcies. Al llarg de la nostra història les persones amb relacions afectives, sexuals 
diferents de la normativa en petit l'estigma, la burla, la repressió, i múltiples discriminacions 
just perquè s'atrevien a trencar amb una cultura patriarcal, a unes lògiques binàries que 
imposen al conjunt de les persones un model de masculinitat i feminitat rígids i normatius i 
que fan de l'heterosexualitat l'única opció possible. Malgrat els importants avenços 
legislatius, les desigualtats persisteixen i cal eradicar-les, desigualtats que s’expressen tant 
en l'àmbit educatiu com laboral, sanitari, cultural on podria seguir identificant encara molts 
més reptes en diferents àmbits que precisen polítiques públiques necessàries per reparar 
els importants dèficits en drets i reconeixements, superar prejudicis i erradicar l'homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia. Lamentem profundament el 
bloqueig reiteratiu que està fent el PSOE per tirar endavant la llei Trans, sense anar més 
lluny, el 18 de maig, al Congreso de los Diputados va tornar a abstenir-se, obstaculitzant la 
seva tramitació i oposant-se una vegada més al costat de la dreta espanyola. I, com va dir 
la nostra diputada, la Mireia Vehí, “avui abstenir-se és votar no”. Exactament igual que va 
fer el grup municipal del PSC el passat ple del mes de març, abstenint-se a la moció 
presentada per les companyes d'Esquerra, Molins en Comú i Molins Camina Podem per 
demanar el suport a una llei Trans estatal. Votarem a favor de l’adhesió, però volem 
expressar en els diferents espais que hem pogut la nostra disconformitat que la lectura 
institucional del manifest no s'hagi pogut fer de manera conjunta i molt més que ens 
haguéssim d'assabentar per un correu i no a la comissió informativa corresponent. En 
aquests moments som on molt probablement ens tindreu al costat i aquesta vegada no ha 
sigut així. Esperem que el manifest institucional al voltant del 28 de maig , Dia Internacional 
de l'alliberament LGTBI, puguem fer un manifest unitari, que per cert, per tempos, ens 
hauríem de posar a treballar demà mateix. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Ara és el torn de la senyora Núria Garriga. Endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup d'Esquerra Republicana Acord Municipal votarem a favor de 
l’adhesió a aquesta declaració contra l'homofòbia. És un document que el departament de 
treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar a l'Ajuntament 
de Molins de Rei i ha comptat amb la participació dels diversos col•lectius. A la comissió 
informativa ja van comentar que l'acte que va organitzar el govern de Molins de Rei, el dia 
17 de maig al Pati de Ca n’Ametller, va ser una mica trist, pel format i per la poca 
participació. Des d'aquí reiterem la necessitat de, en properes ocasions, dignificar i omplir 
de contingut aquest acte. Recordem que aquest any, des de la secció local d'Esquerra, 
hem organitzat una xerrada telemàtica amb la Fina Campàs, membre de “Tal com som”, i 
activista del col•lectiu Trans. Per acabar, aprofitem per instar el govern de l'Estat a 
desencallar la llei Trans i portar-la a aprovació tan aviat millor.

Sr. Alcalde:
Molt bé. No hi ha més paraules, no sé si la regidora vol dir alguna cosa més.

Sra. Revestido:
Només dir que el proper manifest o la propera diada és el 28 de juny, no 28 de maig. Ens 
queda un mes, ja ho vam comentar a la comissió informativa i a l'altre espai de treball 
sobre LGTB. No només s’ha realitzat l'acte institucional de lectura del manifest 17 de maig, 
també es va realitzar una projecció d'un documental sobre lesbofòbia el dimarts passat a la 
biblioteca. Malauradament, no som tampoc responsables del que faci el grup Socialista al 
Congrés dels Diputats. En qualsevol cas, com ja vam comentar, és una llei que s'està 
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debatent, negociant i treballant en els ministeris que és on s'ha de treballar i crec que en 
cap cas estem en contra d’una llei Trans, tot el contrari, estem a favor de protegir no 
només el col•lectiu trans sinó a tot el col•lectiu LGTBI que és el qual ens ocupa aquesta 
diada i que pateix tota...segueix patint molta discriminació. Jo ho deixaria aquí. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Votació punt 15.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

16.- Aprovar la Declaració Institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans, any 
2021.

DICTAMEN

APROVAR LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS, ANY 2021.

Atès que l’ajuntament de Molins de Rei forma part del projecte “Ciutats Defensores dels 
Drets Humans” des del seu inici l’any 2013. 

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació 
de municipis catalans i altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina dels 
defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les 
ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra 
tasca quotidiana. 

Atès que des de l’Institut de Drets Humans de Catalunya s’ha demanat que aprovem la 
moció amb el text següent: 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS, any 
2021 
“La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol política 
pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més propera a la 
ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa més de 20 anys, amb 
l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets Humans (1998) que donà peu 
a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea de drets humans a la Ciutat. 

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’articulen per tot el món, 
diverses ciutats catalanes han organitzat per novè any consecutiu, amb suport de la 
societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de drets 
humans: individus, comunitats i associacions civils que promouen i protegeixen els drets 
humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius especialment 
vulnerabilitzats com les dones, els joves, les minories, les persones LGTBI, les persones 
desplaçades, migrants o desposseïdes. 

Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de 
reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació política, que són 
trepitjats sistemàticament als seus països per les autoritats públiques o amb la seva 
aquiescència. 

Segons dades de Front Line Defenders, només l’any 2020 foren assassinades al menys 
331 persones per defensar els drets humans i la major part dels crims romandran impunes. 
Assenyala a més que el 69% d'aquests assassinats van ser comesos contra persones que 
defensaven la terra, el medi ambient i els pobles indígenes, seguides de defensores dels 
drets de les dones i de les persones LGTBIQ. La Relatora Especial de l’ONU pels 
defensors i defensores dels drets humans ha apuntat a més que la major part d’aquests 
crims solen anar precedits d’amenaces i són, per tant, evitables. 

És per això que en l'edició 2021 de Ciutats Defensors volem posar especial atenció en 
totes aquestes persones i en la seva labor i també en aquelles que defensen els drets de 
les persones migrants i refugiades. També volem posar el focus en el dret a la pau, com a 
pilar bàsic de les nostres societats. 

Tot i que la persecució de les persones defensores de drets humans és més greu a països 
amb règims autoritaris, també pot tenir lloc en règims democràtics, com demostra el recent 
cas de l’Helena Maleno, que va participar al programa de Ciutats defensores l’any 2015 i 
que està sent perseguida a Espanya i el Marroc per la seva defensa dels drets de les 
persones migrants. 

En el context de la pandèmia de la COVID-19, que ha fet créixer les vulnerabilitats socials, 
és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per això que un 
any més donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans i: 

1.Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts nternacionalment, així 
com del dret de les persones defensores de drets humans a desenvolupar la seva 
tasca sense riscos ni amenaces. 

2.Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a qui 
defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs democràtics. 

3.Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen 
obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i infants, en 
totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins al seu assentament 
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definitiu. 

4.Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que viuen les 
persones i comunitats qui defensen el medi ambient, la seva important tasca, així 
com les que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ, de les 
persones migrants, i el dret a la pau. 

5.Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores 
de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 
persecució per part de qualsevol govern i recordem el deure dels governs de 
protegir activament les persones defensores de drets humans. 

6.Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la 
pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i determinants 
col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus 
drets. 

7.Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament immediat i sense condicions 
dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin Sotoudeh (Iran), 
Ilham Toti (Xina), Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) i les persones defensores de 
l’aigua del Guapinol (Hondures). 

8.Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques municipals de suport 
als defensors i defensores de drets humans, tant en l’àmbit local com internacional. 

9.Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la 
reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra, 
especialment entre el públic jove. 

10. Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol a 
mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels 
drets humans a escala nacional i internacional 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè 
sigui remés al Ple de la Corporació: 

Primer.- APROVAR la Declaració Institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans, any 
2021. 

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

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat espanyol, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem el punt número 16, aprovar la declaració institucional de ciutats defensores dels 
drets humans de l'any 2021. La mateixa regidora, endavant, senyora Jessica Revestido.
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Sra. Revestido: 
Presenta el punt 16.

Sr. Alcalde:
La primera paraula demanada és de la senyora Núria Garriga, endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup d’Esquerra Republicana Acord Municipal votarem a favor 
d’aquesta declaració a favor dels drets humans i, des d'aquí, demanem la llibertat de les 
nostres preses i els nostres presos i de les nostres exiliades i els nostres exiliats: Jordi 
Cuxart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül 
Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Antoni Comín, 
Lluís Puig, Clara Ponsetí i Anna Gabriel.

Sr. Alcalde:
Alguna intervenció mes? Si no hi ha cap intervenció més, entenc que podríem passar a la 
votació. Votació punt 16.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

17.-Aprovar bases reguladores específiques per l'atorgament d'ajuts econòmics de 
suport al teixit associatiu de l’àmbit de l’Àrea de Serveis a les Persones de Molins de 
Rei afectat econòmicament per la Covid -19.

DICTAMEN

APROVAR LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER L'ATORGAMENT 
D'AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA 
DE SERVEIS A LES PERSONES DE MOLINS DE REI AFECTAT ECONÒMICAMENT 
PER LA COVID -19 PER A L’EXERCICI 2020 
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És voluntat política col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre, davant la situació 
generada per l’estat d’alarma i les conseqüències derivades de la crisi econòmica 
provocada pel coronavirus COVID19. L’Ajuntament de Molins de Rei ha adoptat mesures 
socioeconòmiques per tal de mitigar aquestes conseqüències a la població. 

En línia amb aquesta finalitat pública, es proposa l’aprovació de les bases específiques, en 
regim no competitiu, de l’atorgament d’ajuts econòmics previstos en el marc de les 
mesures socioeconòmiques urgents i de suport al teixit associatiu de l’Àrea de Serveis a 
les Persones que inclou les entitats de Molins de Rei dels àmbits de cultura, esports, 
educació, joventut, infància, sanitat, serveis socials, polítiques de feminismes i alliberament 
LGTBI, afectades econòmicament per la COVID19. 

En data 14 de març de 2020 s’aprova el Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma 
a l’estat espanyol i que inclou mesures per a la contenció del virus com, entre d’altres, la 
suspensió d’activitats esportives i culturals. 

L’estat d’alarma s’ha prorrogat diverses vegades, essent la última la que deriva de la 
pròrroga del Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre. La vigència de l’estat d’alarma ha 
finalitzat el 9 de maig de 2021. 

Durant la vigència de l’estat d’alarma s’han anat obrint i tancant instal·lacions segons el 
nivell de la pandèmia, seguint les instruccions i recomanacions del Procicat. 

Per això, l’Ajuntament de Molins de Rei vol proposar mesures extraordinàries per pal·liar 
les conseqüències de la COVID19, consistents en un conjunt de propostes encaminades a 
ajudar a les entitats de l’àmbit de Serveis a les Persones amb la finalitat de mantenir el 
funcionament del teixit associatiu de la vila que s’ha vist alterat com a conseqüència de les 
mesures de l’estat d’alarma, obligant a tancar i aturar les activitats pròpies com ara 
l’organització d’esdeveniments, amb la conseqüent disminució d’ingressos o d’associats 
que això ha comportat i per les que sovint no han vist disminuïdes les seves despeses 
fixes. 

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió d’una línia d’ajuts a les 
associacions i entitats sense ànim de les entitats de Molins de Rei dels àmbits de cultura, 
esports, educació, joventut, infància, sanitat, serveis socials, polítiques de feminismes i 
alliberament LGTBI i moviments veïnals, per pal·liar els perjudicis derivats del tancament, 
total o parcial, de les seves activitats a causa de la COVID-19. 

La finalitat de la subvenció és: 

a) Compensar, parcialment, a les entitats del municipi per la manca d'ingressos generats 
durant l’exercici 2020 en què no han pogut desenvolupar les seves activitats i/o la seva 
adaptació durant aquest període d’afectació de la pandèmia. 
b) Compensar, parcialment, a les entitats del municipi per la manca d'ingressos generats 
durant el període com a conseqüència de la baixa dels seus usuaris. 
c) Contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals i de personal de les 
entitats afectades pel cessament de la seva activitat. 

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, 
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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 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 
3094/922102/48001 – Subvencions entitats afectades pel COVID 19 del pressupost de 
despeses 2021. 

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. 

Atès l’Informe-Proposta del Cap de Secció Sociocultural, de 19 de maig de 2021. 

Atesos els informes sense observacions de l’Interventor accidental i de l’Assessora 
Jurídica, ambdós de data 19 de maig de 2021. 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè 
sigui remés al Ple de la Corporació: 

Primer.- APROVAR inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores 
específiques per l'atorgament d'ajuts econòmics de suport al teixit associatiu de l’àmbit de 
l’Àrea de Serveis a les Persones de Molins de Rei afectat econòmicament per la COVID-
19. 

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. 
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Quart.- COMUNICAR aquest acord al Negociats de l’ASP, al d’Intervenció i al de 
Tresoreria. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passarien el punt 17, aprovar les bases reguladores específiques per l'aturament d'ajuts 
econòmics de suport al teixit associatiu de l'àmbit de l'Àrea de Serveis a les Persones de 
Molins de Rei afectat econòmicament per la Covid 19. Fa l’exposició d’aquest punt la 
presidenta de l'Àrea de Serveis a les Persones, la senyora Ainoa García. Endavant.
Sra. García:
Presenta el punt 17. 

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

Sra. Espona:
Gràcies de nou. Des del primer moment en què es varen començar a negociar els 
pressupostos, el pressupost per aquest any, ja vàrem mostrar l'interès del nostre grup 
municipal per donar suport a les entitats culturals i, per tant, no deixar a zero les partides 
que corresponien a les seves activitats per tal que les poguéssim dur a terme. En aquest 
cas, aquí s'estableix un altre tipus de suport a les entitats i és tot el que els efectes de la 
Covid els hi ha pogut perjudicar, tant pel que fa a la disminució d'associats com les seves 
activitats i, per tant, nosaltres donarem totalment el nostre vot a favor a aquesta ajuda per 
les entitats.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Marta Espona. No hi ha cap paraula més demanada. Si la regidora 
ponent vol tancar el punt o...passem a la votació, vostè dirà. 

Sra. García: 
Passem a la votació.

Sr. Alcalde:
Votació punt 17.

Sr. Alcalde:
Si no m’equivoco, amb això ja hauríem finalitzat tots els punts dictaminats per les 
comissions informatives. Per tant, interventor, crec que es pot acomiadar del ple, 
interventor. Li desitgem bona nit. [Inintel•ligible, 02:54:18] 

Sr. Interventor:
Bona nit a tothom.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

18.- Qüestions sobrevingudes

E – MOCIONS

19.- Moció de Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya de suport per a la 
incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

MOCIÓ

MOCIÓ DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE 
MENSTRUACIÓ I CLIMATERI A L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI

Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la 
menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha intentat 
invisibilitzar durant dècades. De fet, entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen 
dismenorrea pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment.

Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i 
menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la vida quotidiana. La pressió social 
provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que 
no “passa res”, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, 
per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les feines.

Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació 
laboral de les dones, ja que afecta directament la seva capacitat laboral i directament la 
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bretxa laboral, de manera que significa un nou sostre de vidre dins les seves carreres 
laborals, així com la seva economia. Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir 
cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una 
conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats. Trencar tabús 
relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en 
la fi de les desigualtats de gènere.

Per això la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un permís 
que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, 
que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves treballadores fa anys que 
poden gaudir d’aquest permís en diferents formats.

Cada cop més, les veus de col·lectius i moviments feministes en reclamen la necessitat. És 
el cas de la Intersindical CSC, que ha iniciat la campanya “FORA TABÚS, GUANYEM 
DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri”, i ja ha estat aprovada per l’Ajuntament 
de Girona.

Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que 
aquest permís és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la 
legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la 
necessitat que el nostre Ajuntament iniciï els treballs preparatoris per fer possible 
l’aprovació d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De forma conjunta amb els 
agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i dels llocs de 
treball de l’Ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de treballar la 
proposta, aprovar-la i així fer-la realitat al més aviat possible.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM Molins de Rei 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Manifestar el compromís d’aquest consistori a incorporar un nou permís retribuït 
de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores d’aquesta institució, com a dret 
per a totes les dones que necessitin acollir-s’hi.

SEGON.- Instar la Junta de Govern de l’Ajuntament a la negociació col·lectiva, per tal de 
vehicular l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores 
mensuals, amb la finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos.

TERCER.- Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les persones 
treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de 
Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara sí que passaríem el torn de les mocions. N’hi ha dues incorporades a partir de 
la reunió de la Junta de Portaveus. El punt 19, perdó, m’he passat del 17 al 19 perquè, de 
fet, no hi ha cap punt sobrevingut que porti el govern municipal. Per tant, passem a 
l'apartat D de l'ordre del dia del ple municipal què és les mocions i, per tant, el punt 19 de 
l‘ordre del dia que és la moció del grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de 
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suport per la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament de 
Molins de Rei. Faria l’exposició d’aquest punt...endavant, senyora Juarros.

Sra. Juarros:
Presenta el punt 19.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Obriríem el torn d’intervencions. No veig cap paraula demanada. La senyora 
Estefania Castillo, ara sí. Endavant. I, després, el senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sra. Castillo:
Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Encara volíem dir el tema que la menstruació 
segueix sent un tema molt tabú i cal normalitzar que tenim la regla i que en molts casos 
patim dolor. Permisos com aquests són un avenç en els drets de les treballadores i la 
desestigmatització de la dismenorrea o l'endometriosi. Per tot això, votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Des de Molins en Comú també votarem a favor que com bé expressa la moció, la 
dismenorrea és un dels grans tabús en els entorns laborals que caldria normalitzar aplicant 
mesures perquè les dones que la pateixin puguin tenir la tranquil•litat i la llibertat d'escoltar 
el seu cos sense ser jutjades ni que vagi en detriment de la seva feina, no només a nivell 
productiu, sinó també a nivell estigmatitzant. Val a dir que aquesta moció no s'hauria de 
quedar únicament en actuacions per part de l'administració pública, sinó que aquestes 
actuacions també hauríem d'anar dirigides el sector privat. Alhora, la moció fa esment a 
iniciar dins el marc de la negociació col•lectiva la vehiculació d'aquest permís retribuït, una 
obligació recollida a l'article 37 que cita que els permisos són matèria obligada de passar 
per la negociació col•lectiva. També cal recordar que aquesta competència, segons l'article 
48 de la pròpia [Inintel•ligible, 02:58:32], no es pot modificar a nivell local o autonòmic sinó 
que s'ha de modificar a la mesa general de negociació i dins el marc de les competències 
estatals. Tot i això, no ens podem quedar únicament en els aspectes laborals. La 
dismenorrea afecta des del moment que una dona té la primera menstruació i les 
administracions públiques hauríem de vetllar perquè aquest procés que es vol normalitzar 
a l'entorn laboral sigui estès a tots els àmbits de la vida diària. Això afecta els espais 
educatius, espais de lleure i esportius, espais sanitaris, espais d’oci, un fet que aquesta 
moció no reconeix. A dia d'avui, si una estudiant de secundària pateix dismenorrea i no 
assisteix a classe, ha de justificar la seva falta d'assistència, victimitzant-la. Alhora, els 
espais i els edificis públics no estan preparats per donar resposta en aquests 
[Inintel•ligible, 02:59:17]. En conclusió, compartim la part expositiva de la moció i creiem 
que cal manifestar el compromís del nostre ajuntament en incorporar a la negociació 
col•lectiva, sempre i quan la part social així ho reclami, un nou permís retribuït de 
menstruació i climateri. Tot i això, també caldria fer un pas més enllà i demanar adequar 
els espais públics per a garantir la comoditat a l'hora de canviar Tampax, compreses i 
copes vaginals, així com disposar en aquests espais de material higiènic de manera 
gratuïta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Miguel Zaragoza.
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Sr. Zaragoza:
Gràcies, alcalde. Jo, com ja li he comentat aquest matí a la portaveu d'Esquerra 
Republicana, els demano deixar aquest punt sobre la taula, però jo crec que el Gerard ho 
ha explicat molt bé, és a dir, fem una moció absolutament completa sense entrar en la 
matèria, és a dir, aquí anem a la solució final que és traslladar un debat, que també dic, no 
hi ha una petició, no hi ha una demanda sindical en aquest sentit, no l'hem tingut mai. Amb 
lo qual, vostès, el que fan aquí és presentar una moció amb un titular “demanem que 
s’incorpori tal...” quan no ataquem a un problema de salut i un problema més greu, que 
quan la companya d'Esquerra parla de persones que menstruen, entenc que parla de les 
dones, només faltaria, en aquests moments, que jo sàpiga, no estem en una altra fase, 
hem de parlar de les dones. El problema és específic de les dones, en aquest cas. Suposo 
que estarem tots d'acord. A més, el company Gerard ho explica molt bé, és a dir, hi ha 
coses que no són competències nostres. Al final, nosaltres expressarem aquesta 
competència, jo què li diria? Anem al demanar al Departament de Salut que faci el que 
hagi de fer per solventar aquest problema, no? Perquè al final estem parlant de 
determinats problemes que no anem a l'arrel del problema. Anem a demanar-li al 
departament de funció pública de la Generalitat de Catalunya que reglamenti, que ens 
digui per on anar-hi als que tenen aquesta responsabilitat. Govern de la Generalitat, no 
triguin gaire a aprovar mesures en aquesta línia. I nosaltres ja farem el que haguem de fer, 
de parlar, de veure si realment aquesta situació... Jo li recordo que el conveni de 
l'Ajuntament de Molins de Rei és d'una amplitud absoluta, que suposo que el coneix, no? 
L’article 21, el 22, els diferents punts que desenvolupen tot aquest conveni on reconeixen 
les diferents casuístiques i on es parla d'una àmplia flexibilitat. No som un Ajuntament que 
agafa el conveni bàsic i diu “això és el que hi ha”. Nosaltres, per sort, evidentment, no 
tenim aquesta demanda sindical damunt de la taula, tenim eines que ens permeten anar a 
aquestes solucions. Segurament no són suficients i el que haurem de fer és parlar i posar-
les sobre la taula, però no creiem nosaltres que això, només traslladar aquest debat, 
exclusivament, [Inintel•ligible, 03:02:22] que, per cert,  l'Ajuntament de Girona no ho ja 
aprovat en aquesta línia. L'Ajuntament de Girona el que ha fet és unes hores a compensar 
que és la proposta que feia la intersindical. Nosaltres, si no retiren aquest punt, si no ho 
veiem amb tranquil•litat, veiem què fan altres administracions i podem posar-ho damunt de 
la taula, votarem en contra.

Sr. Alcalde:
No hi ha cap paraula més demanada. Si la senyora Laia Juarros volgués finalitzar.

Sra. Juarros:
No deixarem la moció sobre de la taula perquè, evidentment, la Generalitat pot fer el que 
estigui a l’abast de la Generalitat però creiem que, des dels municipis, també es pot fer 
molta feina i és el que demanem a l'Ajuntament de Molins de Rei. A més, l'afirmació que ha 
fet, com ha dit la companya de la CUP pel xat, no totes les persones que menstruen són 
dones. Cal tenir en compte que hi ha homes transsexuals que menstruen. I, per últim, 
estem d'acord amb el que ha dit el Gerard Corredera, que aquesta moció es podria ampliar 
i, per tant, convidem a la resta de grups a treballar si creuen que es pot fer. I, per últim, 
moltes gràcies a totes les persones que han dit que donaran suport a aquesta moció.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, doncs passaríem a la votació. Votació punt 19.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 9 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 9 
vots a favor ERC (4), MEC (1), la CUP (3), i de Molins Camina-Podem (1) i 11  vots en 
contra del PSC (7), JxM (4). 

20.- Moció del Grup Municipal Molins en Comú per promoure un nou Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible i Clima i l’adhesió al Pacte Europeu pel Clima i l’Energia.

MOCIÓ

MOCIÓ DEL GRUP DE MOLINS EN COMÚ - PER PROMOURE UN NOU PLA DACCIÓ 
D’ENERGIA SOSTENIBLE I CLIMA I L’ADHESIÓ AL PACTE EUROPEU PEL CLIMA I 
L’ENERGIA. 

El Pla d’Acció d’Energia  Sostenible 2010-2020, establia els compromisos de  reducció 
d’emissions d’efecte hivernacle que  l’Ajuntament de Molins de Rei es va comprometre 
amb la seva adhesió al Pacte Europeu d’Alcaldes/ses de la ma de la Diputació de 
Barcelona. El passat 31 de desembre de 2020 va finalitzar la vigència d’aquest Pla.

El desembre de 2015 a la Conferencia pel Clima de Paris, es va aprovar la declaració pel 
Clima que fixava els compromisos vinculants dels estats signants per evitar que la 
temperatura del planeta augmenti en mes d’1,5 graus.

En el Ple de 26 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar la 
declaració d’emergència climàtica en la que es comprometia a promoure, promocionar i 
participar de totes les propostes sorgides a l’entorn de l’emergència climàtica, 
especialment les referides a descarbonització i reducció del consum de CO2.

El ple de 28 de novembre de 2019 va aprovar el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic on 
es determinaven accions  de lluita contra el canvi climàtic i una estratègia d’adaptació en 
front dels riscos climàtics que ara per ara ja es manifesten.

Per incorporar a Molins de Rei al conjunt de municipis d’Europa que ja formen part dels 
compromisos de reducció d’emissions es proposa segons la proposta d’adhesió que la 
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Diputació de Barcelona promou als municipis de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat.

Atès el recent acord de la  Comissió Europea  a instancies del Parlament Europeu ja ha 
acceptat fixar un compromís de reducció d’emissions d’efecte hivernacle del 55 %  al 
llindar del 2030 i la neutralitat de carboni pel 2050

Mentre el Parlament Europeu treballa per articular una Llei Europea  de Lluita Contra Canvi 
Climàtic emmarcat en el futur Pacte Verd Europeu.

Per tal de ser punta de llança  en els objectius de reducció d’emissions fixats per a tota 
Espanya a la recent aprovació al Congrés dels Diputades/ts de la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética  

Es proposa l’adopció dels següents acords:

Iniciar l’expedient d’adhesió Pacte Europeu dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia, a través de la Diputació de Barcelona assumint els següents compromisos: 

· Reduir les emissions de CO2 (d’altres gasos d’efecte hivernacle) en el municipi de 
Molins de Rei com a mínim un 55% al 2030, mitjançant la millora de l’eficiència 
energètica i un major ús de les energies renovables.

· Augmentar la seva resiliència amb l’impuls a les accions del  Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic.

· Redactar i aprovar  en el termini màxim de  2 anys  un  Nou Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i Clima (PAESC) que contingui un inventari homologat de les 
emissions del municipi de Molins de Rei i de l’Ajuntament.

El Nou  Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de Molins de Rei ha de continuar 
aprofundint en reptes importants per a la nostra vila en matèria d’estalvi energètic, 
multiplicar l’expansió de les energies renovables a Molins de Rei, tant en edificis públics 
com a l’àmbit privat, fomentant la sobirania energètica, la transició ecològica, l’economia 
circular i la mobilitat i el transport sostenible, tornant a situar a Molins de Rei com a referent 
de polítiques ambientals i innovadores i encaminant el camí imprescindible cap a la 
neutralitat de carboni del model energètic.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt número 20, la moció del grup municipal Molins en Comú per promoure 
un nou pla d'acció d'energia sostenible i clima i l'adhesió el Pacte Europeu pel Clima i 
l'Energia. Faria l’exposició d’aquesta moció el senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies, alcalde. No sé si haig de dir ara la modificació d’una part de l'articulat. És una 
matisació. La llegeixo i, en tot cas, si ho necessita la secretària, li passo. Bueno, ja li he 
passat, entenc que ja estarà canviat. La moció és per promoure un pla d’acció d'energia 
sostenible i clima i l’adhesió al Pacte Europeu pel Clima i l'Energia. El Pla d'acció d'energia 
sostenible 2010- 2020 establia els compromisos de la reducció d'emissions d'efecte 
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hivernacle que l'Ajuntament de Molins de Rei es va comprometre amb la seva adhesió el 
Pacte Europeu d'Alcaldes de la mà de la Diputació de Barcelona. El passat 31 de 
desembre del 2020 va finalitzar la vigència d'aquest pla. El desembre del 2015, a la 
conferència pel clima de Paris, es va aprovar la declaració pel clima que fixava els 
compromisos vinculants d'estats signants per evitar que la temperatura del planeta 
augmenti en més d’1,5° . En el ple del 26 de setembre 2019, l'Ajuntament de Molins de Rei 
va aprovar la declaració d'emergència climàtica en la que es comprometia a promoure, 
promocionar i participar de totes les propostes sorgides a l’entorn de l’emergència 
climàtica, especialment les referides a descarbonització i reducció del consum de CO2 . El 
ple del 21 de novembre 2019 va aprovar el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic on es 
determinaven accions de lluita contra el canvi climàtic i una estratègia d'adaptació enfront 
dels riscos climàtics que ara per ara ja es manifesten. Per incorporar Molins de Rei al 
conjunt dels municipis d'Europa que ja formen part dels compromisos de reducció 
d'emissions es proposa la proposta d'adhesió que la Diputació de Barcelona promou als 
municipis de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Atès el recent acord de la 
Comissió Europea a instàncies del Parlament Europeu ja s'ha acceptat un compromís de la 
reducció d'emissions d'efecte hivernacle del 55% al llindar del 2030 i la neutralitat de 
carboni pel 2050. Mentre el Parlament Europeu treballa per articular una llei europea de 
lluita contra el canvi climàtic, emmarcat en el futur pacte verd europeu, per tal de ser punta 
de llança en els objectius de reducció d’emissions fixats per a tota Espanya a la recent 
aprovació del Congrés dels Diputats de la llei del canvi climàtic i transició energètica, es 
proposa l'adopció dels següents acords. Iniciar l'expedient d'adhesió del pacte europeu 
dels alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia a través de la Diputació de Barcelona, 
assumint els següents compromisos. Reduir les emissions de CO2 d'altres gasos d'efecte 
hivernacle en el municipi de Molins de Rei com a mínim un 55% el 2030 mitjançant la 
millora de l'eficiència energètica i un major ús de les energies renovables. 
Augmentar la seva resiliència amb l’impuls de les accions del Pla Local d’Adaptació al 
Canvi Climàtic. Redactar i aprovar en el termini màxim de dos anys un nou Pla d'Acció per 
l'Energia Sostenible i Clima que contingui un inventari homologat de les emissions del 
municipi de Molins de Rei i de l'Ajuntament. El nou Pla d'acció per l'energia sostenible i el 
clima de Molins de Rei ha de continuar aprofundint en reptes importants per la nostra vila 
en matèria d'estalvi energètic, multiplicar l'expansió de les energies renovables a Molins de 
Rei tant en edificis públics com a l'àmbit privat, fomentant la sobirania energètica, transició 
energètica, l'economia circular i la mobilitat i el transport sostenible, tornant a situar Molins 
de Rei com a referent de polítiques ambientals, innovadores i encaminar el camí 
imprescindible cap a la neutralitat de carboni del model energètic. Molins de Rei, 20 de 
maig del 2021. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Corredera. Tindria la paraula el senyor Josep Raventós de la CUP. 
Endavant.

Sr. Raventós:
Bona nit de nou. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, estem a favor que hi hagi un 
pla d'energia i clima que, de fet, n'hi havia un, que no recordo exactament en quin moment 
es va acabar, però jo crec que és bo recordar que el pla d'energia i clima que tenien vigent 
fins fa un parell d'anys, posem per cas, tenia una sèrie d'inversions recollides, una part 
important de la quals no es va desenvolupar. És veritat que va haver-hi la crisi econòmica i 
que això, certament, ho va trastocar, ja ho entenem i ho reconeixem com a tal, però 
malgrat això, van quedar una sèrie d'inversions pendents de fer. Nosaltres vam preguntar 
en el seu moment al govern municipal quina voluntat tenia respecte d'aquestes inversions 
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pendents i si tenia intenció i voluntat política de desenvolupar un pla d'energia i clima 2.0, 
diguéssim. La resposta va ser que no tenia la voluntat de fer un nou pla d’energia i clima i 
que les inversions pendents de l'edició, diguéssim, caducada, passaven el pla local 
d'adaptació del canvi climàtic, cosa que, fins a dia d'avui, no ens consta que hagi estat així. 
En tot cas, entenem o m'agradaria interpretar, del fet que el govern municipal hagi 
presentat una esmena a la moció, de la voluntat de com a mínim no votar-la en contra. 
Esperem, per tant, que aquesta moció tiri endavant, cosa que celebrem. I, en resum, el que 
vull dir amb tot això és que és tan important aprovar el pla com complir-lo. Tenim molts 
plans aprovats, hi ha una frase que he sentit a dir moltes vegades i segur que no soc l’únic, 
que és “si no vols fer alguna cosa, fes un pla”. És una cosa que fan moltes administracions 
per posar-nos la bandereta, tenim el pla fet i ja formen part del pacte d'alcaldes pel que 
toqui en el seu moment. Però aquí no es tracta o, en tot cas, no es tracta només d’aprovar 
el pla sinó de garantir que les inversions que s’hi recullin es desenvolupin, que es portin les 
actuacions que s'han de portar a terme i que aconseguim, en definitiva, garantir la 
sostenibilitat del planeta terra, dit així, en termes generals, que és del que es tracta. Com 
he dit al principi, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, alguna paraula més? Si no hi ha cap paraula més...hi ha alguna paraula 
més? Senyor Herrero, vol parlar? [Inintel•ligible, 03:11:15]

Sr. Herrero:
Gràcies, primer de tot, Gerard, per presentar aquesta moció. Gràcies, també, per la petita 
modificació que t’hem demanat i acceptar-la. També, gràcies, Josep, per les teves 
aportacions. Evidentment, el món que volem i, sobretot, el món que m'agradaria deixar als 
nostres fills, és un món que segurament no és aquest món, és un món pel que hem de 
lluitar tots i confiar que entre tots podem aconseguir-ho. Penseu que el Pacte d'Alcaldes i 
Alcaldesses d’Europa és el major moviment del món en accions locals relacionades amb el 
clima i l'energia sostenible a nivell local. Aquesta actualització del nou compromís del 
Pacte d'Alcaldes que es va signar a una reunió telemàtica el 21 d'abril amb més de 500 
participants incorpora els nous objectius, com ha dit el Gerard, objectius que crec molt 
ambiciosos, d'aquesta reducció del 55% pel 2030 amb reducció d’emissió de gasos amb 
efecte hivernacle i, sobretot, amb el tema de ser neutres climàticament el 2050. A més, 
també, l'accés equitatiu a l'energia i tot l'àmbit d'adaptació al canvi climàtic. Són objectius 
molt ambiciosos, com he dit, molt importants de cara al futur del planeta. I, evidentment, a 
nivell de Molins de Rei, a banda de posar diners a sobre la taula per continuar reforçant tot 
el que hem fet i, sobretot, tot el que volem fer amb el nostre Pla Local d'Adaptació 
Climàtica de Molins de Rei, crec que entre tots ho aconseguirem. Això és el que jo penso. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. També ha demanat la paraula el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
És evident que jo crec que el compromís del govern en aquesta moció és evident i, en 
aquest sentit, nosaltres creiem que és important continuar treballant per millorar el nostre 
planeta i està clar que, en aquest sentit, en aquest municipi, durant els darrers anys, i els 
darrers anys jo ho faria molt extensiu, hem anat fent, jo crec, petjades importants per tal de 
reduir la petjada de carboni. En aquest sentit, estic convençut que aquest projecte que ja 
hem iniciat què és el PLACC, que ja ho hem explicat abans, ho ha dit el regidor de 
Finances, en el proper ple en podrem parlar amb la modificació de pressupost que parla 
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específicament del PLACC i, per tant, podrem veure que el projecte que presentem és 
ambiciós. Tenim clar que amb aquesta moció el que fem és donar un pas més enllà i, per 
tant, és també impulsar a la ciutadania que també prengui consciència activa de com 
podem millorar entre tots el planeta. I, per tant, d'aquí jo crec que ens queda encara molta 
feina a fer per tal de fer ajudes, fer accions, que ens puguin permetre realment podem 
aconseguir que aquesta reducció dels efectes hivernacle i la petjada de carboni sigui una 
evidència en els propers anys. Aquest és un compromís ambiciós, és molt ambiciós. Jo 
crec que aquí ens hem de posar tots i cadascun de nosaltres amb els seus espais, però 
hem de fer una feina i una tasca importantíssima perquè, en definitiva, i ho ha dit el regidor, 
ens estem jugant el futur del planeta que deixarem als nostres fills i filles. Per tant, el 2030 
està aquí al costat i, per tant, si no comencem a posar-nos les piles i comencem a treballar 
de manera eficient, com crec que s'està fent els darrers anys en el municipi, si més no, des 
de la part més pública, està clar que arribarem tard. És evident que haurem de buscar 
quines fórmules són les millors per fer aquest empoderament de la ciutadania per veure 
com podem millorar l'eficiència energètica de cadascun dels vilatans i vilatanes del nostre 
municipi. Per tant, agrair la moció i esperem que aquest compromís sigui un compromís de 
tothom per millorar el nostre planeta.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si el senyor Corredera vol afegir alguna cosa.

Sr. Corredera:
Sí, tanco la moció. En primer lloc, agrair a totes les forces que han expressat el 
recolzament i espero que surti favorable amb la majoria de membres del ple, esperant, 
com deia el senyor Raventós, que s'executi, aquí sí, el 100% dels acords del pacte i del 
PLACC, així, a més a més, com qualsevol altra inversió o acció que minimitzi el nostre 
impacte en el planeta. Entenc que aquest és i serà el compromís del govern i de la totalitat 
de les forces del ple, per tant, esperem que realment es transformin les paraules en fets. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Passaríem a la votació. Votació punt 20.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

18.- a) Qüestió sobrevinguda. Moció de solidaritat amb Palestina i de condemna als 
atacs a Sheikh Jarrah, al-Aqsa i Gaza.

Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de 
l’article 82.3 ROF:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 5 15

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació no acorda per 15 vots en contra del PSC 
(7), JxM (4), ERC (4) i 5 vots a favor de la CUP (3), Molins Camina-Podem (1) i MEC 
(1), la ratificació de la inclusió d’aquest punt.

MOCIÓ

Un cop més, les forces d’ocupació de l’estat d’Israel s’han posat en marxa per a expulsar 
els veïns del barri de Sheikh Jarrah i confiscar-los les seves cases. Tot i que fa anys que 
els ciutadans palestins de Jerusalem viuen sota l’amenaça constant de l’ocupació, des de 
fa unes setmanes aquestes accions s’han intensificat considerablement. A Sheikh Jarrah, 
els colons sionistes, amb la protecció del govern israelià, han entrat al barri per a provocar i 
amenaçar els seus habitants. Paral·lelament els militars israelians ataquen els residents 
del barri i aquells palestins que es manifesten en soliddaritat amb els seus veïns. Hi ha 
hagut desenes de ferits i joves palestins detinguts.

Per altra banda, durant aques mes de Ramadà, el govern israelià ha estat impedint 
diàriament que els palestins exercissin el seu dret d’oració a la Mesquita Al-Aqsa. A part 
dels controls militars a l’entrada de la mesquita i les diferents entrades i provocacions dels 
colons israelians a l’Esplanada de les Mesquites. Aquests últims dies, les forces militars 
han atacat amb bombes de so, gasos lacrimògens i bales de goma als palestins que hi 
acudien per resar. A conseqüència de l’enfrotament entre palestins i les forces d’ocupació 
ja hi ha més de 200 ferits.

Malauradament, ja fa massa temps que els palestins pateixen aquests tipus d’atacs, els 
quals formen part de la política d’ocupació i aparheid que l’Estat d’Israel ha estat duent a 
terme des de fa més de 70 anys. De fet, el 15 de maig es van complir 73 anys de la Nakba, 
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l’inici de l’ocupació de Palestina, de l’expulsió de centenars de milers de palestins i 
palestines que continuen en la diàspora. 73 anys de l’ocupació de cases i terres, de 
controls militars, 73 anys de bloqujos, empresonaments, tortura i assassinats com els 
d’aquests últims dies.

Aquest fets s’hi ha sumat bombardejos sobre la franja de Gaza que han provocat desenes 
de morts.

Per tot això, el Grup Municipal CUP Molins de Rei proposa que el Ple Municipal de 
Molins de Rei acordi:

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les següents accions:
- Posar fi a qualsevol mena d’intervanvi policial, militar o de seguretat amb Israel, i a 

promoure que s’imposi un embargament bidireccional d’armes al mé aviat posible.
- Sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les formes de comerç i tracte 

amb Israel, a una major diligència deguda per a assenyalar els qui contribueixen 
directament a la Comissió de crims d’apartheid i persecució contra el poble palestí, i 
posar fi a les activitats i al finançament que contribueixin directament a facilitar 
aquests greus crims.

- Donar suport a la creació d’una Comissió d’Investigació per part de l’ONU per a 
investigar la comissió d’un crim d’apartheid contra el poble palestí.

- Assegurar que cap empresa amb activitat o presència als Països Catalans ajudi a 
mantenir o es lucri a costa de les vulneracions de drets humans del poble palestí.

2.- Instar a la comunitat internacional a promoure:

- La fi de l’ocupació i colonització de totes les teres àrabs acupades el juny de 1967, 
així com la destrucció del Mur.

- El reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per 
a una total igualtat.

- El respecte i la protecció del dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i 
propietats, tal com estableix la resolució 194 de les Nacions unides.

3.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Consulat de l’Estat d’Israel a Barcelona i a l’Asociación para las Naciones 
Unidas en España.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara, ja ho hem dit, hi hauria una moció sobrevinguda que, en aquest cas, si volguéssim fer 
l'explicació, no de la moció de la CUP, sinó el que seria el títol, per poder per poder passar 
a la votació, al debat sobre la incorporació o no d'aquesta moció. Endavant, senyora 
Estefania García, entenc. No sé qui... Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Des de la CUP Molins portem a ple perquè es voti la urgència de portar la moció al ple, 
perdó, que no se m’obre, una moció de solidaritat amb Palestina i de condemna els atacs a 
Sheij Jarrah i Gaza, que és on s'han vist aquestes darreres setmanes.

Sr. Alcalde:
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S'obrirà el torn d'intervencions sobre la incorporació d'aquesta moció. Si els sembla, jo 
mateix, en nom del grup municipal Socialista, expliquem el fet, i s’ha intentat, explicar el 
motiu pel qual des del nostre punt de vista considerem que no és d'urgència. Nosaltres 
podríem arribar a entendre que, si la situació actualment fos la de la setmana passada, un 
conflicte bèl•lic viu, un conflicte bèl•lic que la moció portés l'aturada immediata del conflicte, 
doncs, entendríem, si hores d’ara això continués encara, entendríem la urgència del motiu, 
però malauradament hem perdut el compte de les vegades que el ple de l'Ajuntament de 
Molins de Rei s'ha pronunciat sobre aquest conflicte ja des de fa molts anys. El fet que hi 
hagi hagut una treva i que, la moció, el que expressi és un posicionament davant una 
situació allargada durant molts anys, des del nostre punt de vista, no esgrimeix o no 
justifica la introducció d'aquesta moció un cop l'ordre del dia ja s'ha tancat. Per tant, ja els 
informo que, evidentment, podran entrar aquesta moció, només faltaria, en el ple següent, 
en el ple del mes de juny però votarem en contra de la incorporació per urgència d’aquesta 
moció en el ple d'avui. Senyora Aroca, també vostè voldria parlar.

Sra. Aroca:
Nosaltres votarem a favor de la urgència, primer, per un motiu fonamental, crec que mai 
hem votat en contra d'una incorporació en cap punt de l'ordre del dia del plenari, fos més o 
menys urgent. Al final, la urgència l'aprecia qui demana ficar el punt. Jo crec que, en 
aquest cas, està més que justificada, atès que és un conflicte que continua en vigor, que 
no s'ha acabat, que fa “apenas” uns dies estaven vivint una massacre i res ens fa pensar 
que en les properes setmanes això canviarà. Per tant, el moment de presentar aquesta 
moció i de parlar del conflicte d'Israel i Gaza i Palestina és ara i no dintre d'un mes. Per 
tan, jo demanaria al grup del PSC que s'ho replantegés perquè, al final, és un debat d'una 
moció que no inclou cap acord que hipotequi a l'Ajuntament en res i que, al final, és 
expressió política d'un conflicte que jo crec que portem massa anys arrossegant i que 
ningú no vol donar la solució. Jo crec que s'haurà de parlar-ne i crec que el moment és 
aquest i no el mes que ve. Per tant, agrairia, si us plau, si es pogués permetre aquest 
debat, debats que mai no hem negat a ningú, per altra banda.

Sr. Alcalde:
Alguna intervenció més? Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Perdó, tenia el micròfon apagat. Jo no puc afirmar el que diu l’Ana amb aquesta rotunditat 
que mai s'ha negat la incorporació d'una moció. Ho desconec. La meva trajectòria és breu 
en el món polític, per tant, no ho sé, ho desconec. El que passa és que jo crec que si 
tenim, d'alguna manera, un reglament que reguli la introducció dels documents —abans 
també ha passat amb l'adopció d'uns acords— potser ens haurem de replantejar de 
canviar aquests reglaments i admetre que les mocions o els punts que siguin puguin entrar 
en qualsevol moment, perquè, si no, aleshores, arriba un punt que no sabem com hem 
d’actuar tampoc els altres. Evidentment, el títol d'aquesta moció és frapant i, per tant, votar 
en contra de tractar aquesta moció fa mal al cor perquè és evident que Palestina està 
patint una situació que cap poble se la mereix. Però fins a on arriba el matís de la 
urgència? Jo demanaria que, realment, potser ens replantegem el reglament orgànic 
municipal i mirem a veure totes les coses que veiem que no funcionen i, per tant, que tots 
tinguéssim clar el que podem fer, perquè, si ens basem tots en uns terminis, després no 
tots actuem igual. Jo, si tots estem d'acord, jo no, el grup municipal d’Esquerra, si tothom 
veu clar parlar d'aquesta moció, nosaltres no ens hi posarem en contra. Ara bé, jo crec que 
potser sí que hauríem de clarificar fins a on arriben les tramitacions d'urgència i fins a on, 
quan malauradament...a veure, aquesta moció va entrar en un moment que dies abans ja 
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estava passant tot el què estava passant, per tant, potser també hagués pogut entrar en el 
seu moment i ara ens estalviaríem aquest debat, no? No ho sé. A mi m'agradaria que ens 
aclaríssim bastant amb el funcionament del Reglament Orgànic Municipal perquè hi ha 
hagut vegades que hem tingut discrepàncies amb torns, amb temps i ara també una mica 
amb això.

Sr. Alcalde:
Demana la paraula el senyor Ramon Sánchez, però clarifico que el Reglament Orgànic 
Municipal és molt clar, qui decideix l'ordre del dia és la Junta de Portaveus que aprova un 
ordre del dia i, per tant, tot el que vingui o es proposi a posterior del tancament de l'ordre 
del dia, evidentment, ha de tenir justificada la seva inclusió en l’ordre del dia o la seva 
convocatòria. I, per tant, com que no ha estat dictaminat per la Junta de Portaveus, s'ha de 
procedir a una votació per a valorar la seva urgència. Això, perdonin, és aquí i a totes les 
diverses administracions que elaboren plens i tenen consells. I jo els hi podria dir que molts 
llocs han prosperat votacions en contra de la Incorporació d'un punt perquè s’hi ha 
posicionat en aquest sentit. Nosaltres...també voldria que ningú canviï les paraules que, en 
aquest cas, he dit jo. Estem oberts a debatre aquesta qüestió, però també respectant les 
normes que ens hem dotat i, per tant, des del nostre punt de vista, insisteixo, com que són 
moltes vegades les que ens hem posicionat sobre aquest punt, la veritat és que 
considerem que per madurar aquest debat no hi hauria cap problema de fer-ho en el mes 
següent quan, a més a més, des del nostre punt de vista, la urgència no està justificada. A 
partir d’aquí, ha demanat la paraula el senyor Ramón Sánchez.

Sr. Sánchez:
Nosaltres hem anat reflexionant i amb la línia del que heu expressat, també la Marta. Al 
final, hi ha un reglament que és el que ens regula i ens defineix. Quan no el teníem, no ens 
cansaven de demanar-lo i, ara que el tenim, sembla que de manera sistemàtica aquest 
reglament puguem saltar-lo per la porta del darrere. Ho hem vist abans amb la Junta de 
Portaveus, on hem pogut debatre sobre un altre tema que també ha merescut una bona 
discussió. Per tant, en tot cas, si no és així, hauríem de fer els esforços per intentar que en 
accions futures això no torni a passar. Però està clar que, si al final ens hem marcat unes 
normes de treball, ens hem reglat com volem treballar, està clar que ho hauríem de 
respectar. Si no, al final, cada ple quan no serà un all serà una ceba i acabarem sempre 
fent coses que se saltin el que ens hem marcat, perquè, si no, no caldria fer un ROM. 
Haguéssim pogut fer altres coses, dedicar les energies a altres coses i dedicar el temps a 
jo què sé. En definitiva, si ara estem en aquesta situació, nosaltres creiem, i no defugirem 
al debat en cap moment, crec que és un debat interessant, però creiem que aquest debat 
ara, en aquests moments, degut a que no s'ha demostrat aquesta urgència d’aquest punt 
que es va presentar una vegada l’acord de Portaveus havia aprovat els punts del ple, 
creiem que no és el moment en aquest plenari de debatre aquesta moció.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Nosaltres sí que volem incorporar el punt a la votació i, per tant, així ho 
manifestem. No fa ni una hora que vam aprovar la declaració institucional de ciutats en 
defensa dels drets humans i jo crec que tenir un debat sobre un lloc on està havent-hi una 
guerra, una massacre, jo crec que...no sé, li veig que té sentit ara mateix parlar d'això 
perquè això està en el debat públic i està en el moment en què toca. No li veig el problema 
i no hi veig quin problema hi ha. Com està contemplat que es pugui fer aquesta manera 
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d’incorporar aquest punt, doncs, que es faci. Ja està. No serà l’ordinari, són coses 
extraordinàries, doncs, les coses extraordinàries tenen un procediment, que és el que toca, 
que és aquest i, per tant, es fa servir i no li veig més problema que això.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Passaríem a la votació. Senyora Aroca, és que en aquest torn, hi ha un torn 
d’intervenció, és com a la moció. Cada grup fa la seva exposició del motiu pel qual es 
posiciona davant la urgència i passaríem a la votació. No sé si vol afegir alguna cosa més 
significativa però...

Sra. Aroca:
No sé si està regulat això [Inintel•ligible, 03:28:28] L’eina de la moció d'urgència no la dona 
el ROM la dona la llei, la dona la Llei de Bases de Règim Local. Si us plau. És una cosa 
que es fa en cada plenari, acceptem punts sobrevinguts del govern en cada, gairebé en 
cada plenari. I la urgència està més justificada que moltes altres vegades. Que estem fent 
avui aquí? En serio, és que no acabo d'entendre o és que, a partir d'ara, hem de justificar 
la urgència 100% de tot el que presentem tothom aquí? Aquí hem acceptat mocions 
d'urgència de la sentència de presos polítics. Llavors, Esquerra sí que estava molt d'acord 
amb aquesta moció d'urgència i les dels grups, però ara, avui, per parlar de Palestina no 
estan d’acord amb urgència, si us plau!

Sra. Espona:
Jo no he dit això.

Sra. Aroca:
A veure... [Inintel•ligible, 03:29:30]
Sempre volent posar matisos per tot i avui el que estem fent és defugir del debat d'una 
situació terrible que s'està vivint a Palestina per una explicació absolutament absurda quan 
en cada plenari tenim i en cada comissió informativa tenim punts sobrevinguts que no 
deixen de ser propostes per urgència. Home! De què estem parlant? El debat de la 
modificació de pressupost ha dit que no apreciaven la urgència de moltes de les partides 
perquè la llei diu que es fan suplements de crèdit i crèdits extraordinaris per motius 
urgència. I té raó. I li heu dit “aquí no venim a parlar d'urgències”. Ostres, pues sembla que 
sí que venim a parlar d’urgències. És indignant.

Sr. Alcalde:
Senyora Aroca, si em permet... [Inintel•ligible, 03:30:20] sembla que tots hem perdut una 
mica la memòria. Fa pràcticament 27 mesos, molts dels regidors que estem avui reunits 
aquí no vam aprovar la convocatòria per urgència d'un ple que havia d'escollir un nou 
alcalde. De què estan parlant vostès ara? Un ple que havia d'escollir el nou alcalde de 
Molins de Rei i membres del govern no van aprovar la convocatòria per urgència d'aquell 
ple. Home, perdoni, és que les formes i els procediments també s'han de respectar, és que 
és això el que estem parlant, no sempre hem aprovat totes les urgències, s'han de 
justificar. Fixi’s el que estem dient, no un punt, un ple que havia de canviar l'alcalde del 
municipi. [Inintel•ligible, 03:31:08] Ara estic parlant jo. Estem parlant no d'un punt, estem 
parlant de tot un ple i que el conjunt de regidors no va arribar a votar la urgència i la 
convocatòria del ple. Perdoneu. A partir d'aquí, escolti, el debat s'ha fet, passem a la 
votació de la urgència. Votació.

21.- Precs i preguntes.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
D’aquesta manera hem arribat al final del ple. Sobre Precs i preguntes, no hi havia cap 
resposta per donar perquè no hi havia hagut preguntes en el ple anterior i, per tant, és el 
torn dels grups en fer preguntes. Endavant. Senyora Marta Espona, endavant amb la 
pregunta.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL 
CABLEJAT EN QUALSEVOL TIPUS D’EDIFICI DELS CARRERS DE MOLINS DE REI

Sra. Espona:
D’acord. A veure, permeteu-me que em centri però m’ha sabut molt greu aquesta votació 
que hem hagut de fer, la veritat. Bé, perdoneu. Darrerament, han sortit a la premsa i 
diferents informacions i són coses que quan anem pel carrer ja tots plegats ens n’adonem, 
i és la problemàtica del cablejat, no solament en els edificis...del cablejat, ara sí? 

Sr. Alcalde:
Sí, sí, perdó.

Sra. Aroca:
M’ha semblat que feies cara de que no entenies... Del cablejat, no solament en els edificis 
històrics i patrimonials, sinó només cal que anem a mirar qualsevol tipus d’edifici en 
qualsevol dels carrers de Molins de Rei. Aleshores, ja sé que això no té una solució fàcil, 
però sí que, el que nosaltres voldríem plantejar és una qüestió a tenir en compte l’Equip de 
Govern i, per tant, a veure com es pot anar plantejant la solució de la instal•lació de tot 
aquest cablejat, que no solament és una qüestió estètica sinó també una qüestió de...fins i 
tot de perill i de mala disposició de tot plegat. Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN COMÚ SOBRE L’IMPACTE DELS 
MEGACAMIONS EN ELS VIALS DE MOLINS DE REI

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, alguna pregunta més? Endavant, senyor Corredera.

Sr. Corredera:
S’ha quedat enfonsat en el xat. Jo volia fer una pregunta sobre l’impacte dels 
megacamions en els vials de Molins que l’empresa DSV Road Spain ha inaugurat al 
Polígon de Les Llicorelles. Aquests vehicles, per les seves especials característiques de 
llargada i pes, han de circular obligatòriament per autovies i autopistes i, finalment, per 
arribar als serveis logístics, pels vials locals, prèvia autorització de la Gene. Al marge del 
fort impacte sobre el trànsit local i possibles retencions, volem preguntar a l’Equip de 
Govern sobre l’impacte del pas dels megacamions pels vials de Molins de Rei amb les 
següents preguntes. Ha pactat el Govern municipal amb el Servei Català de Trànsit de 
Catalunya els recorreguts concrets d’aquests vehicles al seu pas per Molins? És 
coneixedor el Govern municipal del trajecte concret d’aquests megacamions i per quins 
vials accediran a la gegantina nau logística del Polígon de Les Llicorelles. Atès que part del 
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trajecte previst per aquests vehicles especials passa per la carretera C-1413, via que és 
competència de la Generalitat de Catalunya, s’ha demanat informe a la Gene sobre la 
preparació de l’asfalt de la C-1413 per aquest trànsit d’aquests megacamions? S’ha previst 
alguna actuació de reforç del ferm existent actualment a les zones de gir d’aquests 
vehicles on la tracció de rodes provocarà un desgast prematur a la capa de rodadura 
asfaltada? I, atès que en el cas dels vials municipals, [Inintel•ligible; 03:35:53] fins al pont 
sota el tren, és del tot evident que no estan preparats pel pas d’aquest vehicles i alguns 
trams estan dolentes condicions de manteniment, s’ha previst, atès el gran impacte que 
rebran a causa de la circulació d’aquests megacamions, la renovació i preparació de 
l’asfalt de manera que puguin reduir al mínim el desgast produït per la rodadura, el pes 
excessiu i la tracció de les rodes en el gir d’aquests megacamions i que aquesta despesa 
sigui realitzada a  càrrec de l’operador logístic que n’obtindrà benefici? I, finalment, atès 
que aquests vials locals patiran al llarg del temps un evident desgast pel pas d’aquests 
vehicles, s’ha condicional d’alguna manera a l’operador logístic perquè es faci càrrec del 
manteniment periòdic de l’asfaltat que patirà la seva activitat o serà l’Ajuntament qui haurà 
d’assumir aquesta despesa? Si voleu us les passo.
 
Sr. Alcalde:
És el que t’anava a preguntar, Gerard, perquè, evidentment, no és una 
pregunta...[Inintel•ligible; 03:36:43] està ben fonamentada i ben escrita i, per tant, agrairia 
que ens la passéssiu i, per tant, com a conseqüència, proposo que aquesta resposta sí 
que la donarem al proper ple. 

Sr. Corredera:
Te la passo, us la passo per escrit a tots els portaveus i a tu com a alcalde.

Sra. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? No n’hi ha cap més? Molt bé, doncs, 
escolteu...digui, senyor Raventós.

Veu:
No sé per què no parla.

Sr. Alcalde:
No sé, no, no, digui...

Sr. Raventós:
Sí, no, no, jo tenia una pregunta, he demanat paraula pel xat però entenc que jo creo, a 
vegades, confusió també pel xat, llavors...

Sr. Alcalde:
Endavant, endavant. 

Sr. Raventós:
Accepto que soc, en part, responsable del caos. Demano disculpes. Més enllà de...tampoc 
li vull donar més transcendència al debat que hem tingut respecte a la incorporació o no de 
la urgència de la moció. A mi m’ha semblat, estic bastant d’acord amb l’Anna, que s’han 
incorporat per urgència coses al mateix nivell d’urgència d’aquesta, per dir-ho d’alguna 
manera. En tot cas, l’alcalde ha esgrimit com a argument un ple de substitució de l’alcalde 
fent referència a una votació que, en realitat no es va produir perquè l’alcalde Casals va 
decidir no portar la urgència a votació i aquell ple no es va produir perquè l’alcalde Casals 
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així ho va decidir i dita votació no es va produir. Ell ha fet una intervenció i jo tinc dret a 
aclarir-la perquè també era regidor en aquell moment , a més, regidor del Govern, i tinc 
bastant clar que aquella votació no es va produir mai i, per tant, entenc que la reflexió que 
feia no s’ajustava a la realitat. En qualsevol cas, la pregunta era, el ple passat o fa dos 
plens, no ho recordo exactament, diria que va ser el ple passat, es va debatre una moció 
sobre la incorporació de Molins de Rei a la xarxa de municipis sobre l’energia pública que 
no va tirar endavant perquè el Govern municipal va dir que tenia, que volia fer algunes 
investigacions, obrir un procés de reflexió intern per decidir si ho volia incorporar o no i 
volíem saber en quin estat estan aquestes –bona nit, Alba- disculpeu, en quin moment es 
troben aquestes deliberacions, quines gestions ha fet exactament el Govern municipal i si 
ha avançat en el seu sentit de decidir si vol formar part de la AMEP o no. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, ja donarem resposta en el proper ple. Només un matís respecte a la 
votació. Vostè sap que aquella votació, si ho diem tot, no es va produir perquè no hi havia 
garanties de que s’aprovés, si no, evidentment, aquella votació s’hagués fet. Per tant, si 
em permet, podem entrar en el debat de tot però és evident que...

Sr. Raventós:
Podem entrar en el debat de tot i aquella votació no es va produir. [Inintel•ligible; 03:39:59] 
objectivament...

Sr. Alcalde:
Si vol, després li dono la paraula de nou però jo l’he escoltat. El que preteníem dir és que, 
per urgència, es vota i s’aprova, m’he referit a un punt que, malgrat no es votés, és per la 
intel•ligència del senyor Casals que no es va portar a terme perquè es perdria en aquell 
moment i per tant, és evident que la lògica del que volia dir crec que era prou justificada. 
La resta de la pregunta la respondrem en el proper ple i, per tant, ara sí que crec que ja no 
m’he despistat més amb el xat i diria que ja s’han fet les preguntes. Agrair a tothom la 
presència en aquest ple del mes de maig, agrair a tothom que ens hagi seguit fins a 
aquestes hores. Bon cap de setmana i bona nit a tothom.

Veus:
Bona nit

22.-Torn obert de paraules.

No n’hi ha.

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

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,



L'Alcalde

30/07/2021  18:58:38

Xavi Paz Penche

La Secretària

02/08/2021   15:10:34

Sandra Castelltort Claramunt
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