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NÚM. 11/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021

A  la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del trenta de 
setembre de dos mil vint-i-u, es reuneixen mitjançant videoconferència, en primera 
convocatòria, i sota la presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i regidores 
que tot seguit s’esmenten, per tal de celebrar la sessió ordinària del Ple, a la qual han estat 
convocats en temps i forma.

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 11/2021 de data 27 de setembre de 2021.

En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano i 
el regidor Sr. Marc Vives Solé.

0.- a) 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.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i  fer 
públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.  

*Dones i infants assassinats  durant als mesos d’agost i setembre de 2021:

Oksana O. S., (Nerja, Andalusia). 02/08/2021.Xifra oficial 
Carmen, (Sevilla, Andalusia). 10/08/2021. Xifra oficial
María Isabel de la Rosa Cosar (Albacete, Castella-La Manxa). 24/08/2021.Xifra no oficial
Concha C. Moncada (València, Comunitat Valenciana). 03/09/2021.  Xifra no oficial
Zuita Bouchira, (Villajoyosa, Comunitat Valenciana). 14/09/2021. Xifra oficial
Mónica Marcos Piñeiro. (La Coruña, Galicia). 16/09/2021. Xifra no oficial
Leo Álvarez. (Barcelona, Catalunya). 24/08/2021. Xifra oficial”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
[...] Sr. Arnau en representació d’Esquerra Republicana i també, a l’altra banda de la Sala 
de Plens, m’acompanya la regidora, la Laia, que també avui per això ens deixarà a la Sala 
de Plens. Com he dit anteriorment, el regidor del grup municipal socialista Josep Maria 
Puiggari s’incorporarà més endavant i, en principi, malauradament com diem sempre hem 
de començar el Ple amb la lectura de la Declaració Institucional de Rebuig a la Violència 
Masclista, als assassinats masclistes. En aquesta ocasió, la lectura la farà el regidor Jordi 
Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. 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 
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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 assassinats durant els mesos d’agost 
i setembre de 2021: Oksana O.S., Carmen, María Isabel de la Rosa Cosar, Concha C. 
Moncada, Zuita Bouchira, Mónica Marcos Piñeiro y Leo Álvarez.

0.- b) Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei en suport a l’illa de 
La Palma per l’erupció volcànica a la zona de Cabeza de Vaca el passat 19 de 
setembre de 2021.

“El passat diumenge 19 de setembre de 2021, i després de diverses setmanes d’una 
activitat sísmica cada vegada més intensa, entrava en erupció la zona de Cabeza de Vaca, 
a l’illa de La Palma. El pas de les colades de lava en el seu recorregut des del cim fins al 
mar continua deixant, com a conseqüència, la destrucció d’habitatges, uns 200 fins al 
moment, la destrucció de la forma de vida de nombroses famílies i una sensació 
permanent d’incertesa que manté tots els canaris amb el cor encongit i que ha de ser 
minimitzada per l’acció coordinada de totes les Administracions.

L’Ajuntament de Molins de Rei envia un missatge de solidaritat a tota la societat palmera 
en aquests moments de gran preocupació. Traslladem tot el nostre suport a les persones 
evacuades de les seves llars i, molt especialment, el nostre afecte als qui han perdut els 
seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. El dolor, l’angoixa i la 
desesperació que se senten, sentim també nosaltres. L’Ajuntament de Molins de Rei vol 
també avui posar en valor la resposta del poble de La Palma, el seu exemple de civisme 
amb el qual, en uns moments molt durs, ha assumit les recomanacions de les autoritats 
prioritzant la seguretat personal i col·lectiva. És una lliçó per a tots. 

Agraïm i destaquem el treball incansable que des de diumenge passat estan 
desenvolupant els equips d’emergència, cossos i forces de seguretat, organitzacions no 
governamentals, exèrcit, policies locals, professionals del sector sanitari, mitjans de 
comunicació i tants col·lectius que amb la seva tasca sobre el terreny contribueixen a 
reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la naturalesa. Gràcies per romandre al 
costat de cada persona; gràcies per la seva vocació, pel seu lliurament, per la seva 
valentia i pel seu esforç. Totes les institucions de l’arxipèlag i de fora no han trigat a oferir 
els mitjans dels quals disposen per a aportar el seu gra de sorra enfront d’aquesta 
emergència i agraïm l’ajuda.  

És per aquests motius, que tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
reunits en Ple, 

ACORDEN

L’Ajuntament de Molins de Rei envia un missatge de solidaritat a tota la societat de l’illa de 
La Palma en aquests moments de gran preocupació. Traslladem tot el nostre suport a les 
persones evacuades de les seves llars i, molt especialment, el nostre afecte als qui han 
perdut els seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. 
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L’Ajuntament de Molins de Rei felicita i agraeix el treball incansable que estan 
desenvolupant els equips d’emergència, cossos i forces de seguretat, organitzacions no 
governamentals, exèrcit, policies locals, professionals del sector sanitari, mitjans de 
comunicació i tants col·lectius que amb la seva tasca sobre el terreny contribueixen a 
reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la naturalesa.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara també, tot i que no hem tingut la resposta de tots els grups municipals, 
però la majoria estaven d’acord en fer també una declaració institucional de l’Ajuntament 
de Molins de Rei en suport a l’illa de La Palma per l’erupció volcànica a la zona de Cabeza 
de Vaca el passat 19 de setembre de 2021. Si els sembla, faria aquesta lectura i també vull 
deixar de relleu les aportacions també al debat que s’han fet de la resta de portaveus i el 
fet que aquesta declaració no va, diguéssim, en detriment de cap de les altres accions que 
pugui endegar l’Ajuntament de Molins de Rei en un futur o proper o a mig termini. Per tant, 
avui fem una primera lectura d’aquesta Declaració (insisteixo) de Solidaritat cap als 
habitants de La Palma, però tot plegat, la resta de portaveus també i de grups, parlarem 
també de quina manera podem també fer alguna acció de solidaritat més enllà de 
paraules, sinó també física cap als habitants de La Palma. 

La declaració diu així:

El passat 19 de setembre, diumenge 19 de setembre del 21, i després de diverses 
setmanes d’una activitat sísmica cada vegada més intensa entrava en erupció la zona de 
Cabeza de Vaca a l’illa de La Palma. El pas de les colades de lava en el seu recorregut 
des del cim fins al mar continua deixant com a conseqüència la destrucció d’habitatges (en 
el moment de la redacció, uns 200, però ja sobrepassen els 200 habitatges), la destrucció 
de la forma de vida de nombroses famílies i una sensació permanent d’incertesa que 
manté tots els canaris amb el cor encongit i que ha de ser minimitzada per l’acció 
coordinada de totes les administracions. L’Ajuntament de Molins de Rei envia un missatge 
de solidaritat a tota la societat palmera en aquests moments de gran preocupació. 
Traslladem tot el nostre suport a les persones evacuades de les seves llars, i molt 
especialment el nostre afecte per a els que han perdut els seus habitatges, els seus cultius 
o qualsevol altre bé sota la lava. El dolor, l’angoixa i la desesperació que se senten els 
sentim també nosaltres. L’Ajuntament de Molins de Rei vol també avui posar en valor la 
resposta del poble de La Palma, el seu exemple de civisme, el qual en uns moments molt 
durs ha assumit les recomanacions de les autoritats prioritzant la seguretat personal i 
col·lectiva. És una lliçó per a tots i totes. Agraïm i destaquem el treball incansable que des 
de diumenge 19 de setembre estan desenvolupant els equips d’emergència, cossos i 
forces de seguretat, organitzacions no governamentals, exèrcit, policies locals, 
professionals del sector sanitari, mitjans de comunicació i tants col·lectius com la seva 
tasca sobre el terreny contribueixen a reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la 
naturalesa. Gràcies per romandre al costat de cada persona, gràcies per la seva vocació, 
pel seu lliurament, per la seva valentia i pel seu esforç. Totes les institucions de l’arxipèlag i 
de fora no han trigat a oferir els mitjans dels quals disposen per aportar el seu gra de sorra 
davant d’aquesta emergència i agraïm l’ajuda. És per aquests motius que tots els grups 
municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei reunits en Ple acorden que l’Ajuntament de 
Molins de Rei enviï un missatge de solidaritat a tota la societat de l’illa de La Palma en 
aquests moments de gran preocupació. Traslladem tot el nostre suport a les persones 
evacuades de les seves llars i molt especialment el nostre afecte a tots els que han perdut 
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els seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. I segon, l’Ajuntament 
de Molins de Rei felicita i agraeix el treball incansable que estan desenvolupant els equips 
d’emergència, cossos i forces de seguretat, organitzacions no governamentals, exèrcit, 
policies locals, professionals del sector sanitari, mitjans de comunicació i tants col·lectius 
com la seva tasca sobre el terreny contribueixen a reduir les conseqüències d’aquest 
fenomen de la naturalesa. Molins de Rei, a 28 de setembre, perdó, a 30 de setembre de 
2021.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels següents esborranys d’ acta: 

- Esborrany acta Ple ordinari  09/2021 de data 30 de juny de 2021 
- Esborrany acta Ple ordinari 10/2021 de data 22 de juliol de 2021

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Com que és una declaració institucional, s’obriria el torn d’intervencions. I en cas, si els 
sembla, en cas que no hi hagi cap intervenció, passaríem a l’ordre, ara sí, del dia. Primer 
de tot, amb l’aprovació dels següents esborranys d’acta. El punt 1, l’“Esborrany acta Ple 
ordinari 09/2021 de data 30 de juny de 2021”. I l’“Esborrany acta Ple ordinari 10/2021 de 
data 22 de juliol de 2021”.
Alguna esmena? Alguna observació? Els donaríem per aprovats. 

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2.- Presa de possessió del regidor Sr. Carles Corro Campos. (Expedient núm. 
3/2021/RENPRE)

PRESA POSSESSIÓ

Atès que en la sessió plenària 10/2021 que va tenir lloc el dia 22 de Juliol de 2021, es va 
adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la 
condició de Regidor d’aquest Ajuntament, presentat pel Sr. Josep Raventós Fornós, 
pertanyent al Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT), i es va declarar vacant el seu escó.

Vista la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr. Carles 
Corro Campos, inclòs en la llista de candidats presentada per la Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT), a les Eleccions Municipals que varen 
tenir lloc el dia 26 de maig de 2019 i després de deixar constància del compliment per part 
del Sr. Carles Corro Campos, de la seva obligació de formular les declaracions exigides 
per l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les  Bases.

De conformitat amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, procedeix a donar possessió del càrrec de Regidor 
d’aquest Ajuntament, al Sr. Carles Corro Campos, a la vista de la credencial expedida 
per la Junta Electoral Central, prèvia presentació, per part de l’interessat, del jurament o 
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promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt 2, que és la “Presa de possessió del regidor Sr. Carles Corro Campos”. I 
ara abans de qualsevol cosa, Sr. Carles Corro, li faig la pregunta: Jureu o prometeu per la 
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?

Sr. Corro:
S’escolta bé?

Sr. Alcalde:
Sí.

Sr. Corro:
Sí, sotmès únicament a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Molins de Rei, em 
comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, el territori i la justícia social de Molins de 
Rei i dels Països Catalans, i per això ho acato per imperatiu legal i sí, ho prometo.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sr. Carles Corro, benvingut a aquesta Sala de Plens. Esperem que sigui 
profitosa la seva experiència. Sap que, a més a més, també en el seu cas, podem explicar, 
estava convidat a assistir a la Sala de Plens, però per temes segurament logístics i 
personals, però en qualsevol cas sí que esperem ben aviat a la Junta de Portaveus podem 
retrobar-nos tots físicament i, si més no, llavors en el seu cas, donar-li i fer entrega del pin 
institucional a què tenen dret tots els regidores i regidores a la Sala de Plens. Per tant, molt 
benvingut i endavant.

Sr. Corro:
Gràcies.

El Ple de la Corporació en pren coneixement

3.- Presa de possessió del regidor Sr. Arnau Pedrol i Vila. (Expedient núm. 
4/2021/RENPRE)

PRESA POSSESSIÓ

Atès que en la sessió plenària 10/2021 que va tenir lloc el dia 22 de Juliol de 2021, es va 
adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la 
condició de Regidor d’aquest Ajuntament, presentat pe la  Sra. Maria Núria Garriga i Pujol, 
pertanyent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i es va declarar 
vacant el seu escó.

Vista la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr.  Arnau 
Pedrol i Vila, inclòs en la llista de candidats presentada pel  Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), a les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 26 
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de maig de 2019 i després de deixar constància del compliment per part del Sr. Arnau 
Pedrol i Vila, de la seva obligació de formular les declaracions exigides per l’article 75.7 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases.

De conformitat amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, procedeix a donar possessió del càrrec de Regidor 
d’aquest Ajuntament, al Sr. Arnau Pedrol i Vila, a la vista de la credencial expedida per 
la Junta Electoral Central, prèvia presentació, per part de l’interessat, del jurament o 
promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, si els sembla, per acabar de recuperar la plenitud de la Sala de Plens, hi hauria el 
punt 3 de l’ordre del dia, que seria la “Presa de possessió del regidor Sr. Arnau Pedrol i 
Vila”. I per tant a ell també si faria la pregunta: Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Molins de 
Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?

Sr. Pedrol:
Prometo per imperatiu legal, per servir a la gent de la vila i del meu país, Catalunya, sent 
fidel als principis i valors democràtics republicans, per treballar per un Molins d’esquerres 
més sostenible i ecologista on el feixisme i la discriminació no tinguin cabuda, establint les 
bases de la nostra futura República. I, si em permeten, no podria jurar aquest càrrec sense 
esmentar el meu bon amic Adrià, que m’acompanya i em guia sempre. Va per tu, Adrià.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, moltes felicitats i el seu cas sí que si s’acosta perquè ens vegin tots 
plegats, faríem entrega d’aquest pin. També, benvingut, enhorabona, i faríem entrega del 
pin. Molt bé.

Sr. Pedrol:
Gràcies.

El Ple de la Corporació en pren coneixement

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Expedient núm. 14/2021/DCADC).

DONAR COMPTE

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

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
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LLIBRE DE DECRETS 2021
JULIOL I AGOST

Decret Data Concepte
994 01/07/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
995 01/07/2021 Llicència d'obra menor
996 01/07/2021 Llicència d'obra menor
997 01/07/2021 Llicència d'obra menor
998 01/07/2021 Llicència d'obra menor
999 01/07/2021 Regularització fiscal

1000 01/07/2021 Regularització fiscal
1001 01/07/2021 Regularització fiscal
1002 01/07/2021 Ordenances i reglaments
1003 01/07/2021 Comunicació prèvia d'activitats
1004 01/07/2021 Llicència d'obra menor
1005 01/07/2021 Gestió de cementiri
1006 02/07/2021 Sancionador
1007 02/07/2021 Sancionador
1008 02/07/2021 Sancionador
1009 02/07/2021 Aprovació Despeses
1010 02/07/2021 Sancionador
1011 02/07/2021 Sancionador
1012 02/07/2021 Sancionador
1013 02/07/2021 Sancionador
1014 02/07/2021 Sancionador
1015 02/07/2021 Sancionador
1016 02/07/2021 Sancionador
1017 02/07/2021 Aprovació Despeses
1018 02/07/2021 Sancionador
1019 02/07/2021 Sancionador
1020 02/07/2021 Sancionador
1021 02/07/2021 Sancionador
1022 02/07/2021 Sancionador
1023 02/07/2021 Sancionador
1024 02/07/2021 Sancionador
1025 02/07/2021 Sancionador
1026 02/07/2021 Sancionador
1027 05/07/2021 Recurs de reposició
1028 06/07/2021 Sancionador
1029 06/07/2021 Recurs de reposició
1030 07/07/2021 Regularització fiscal

1031 07/07/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries - 

(Denegació)
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1032 07/07/2021 Recurs de reposició
1033 07/07/2021 Contractació laboral
1034 07/07/2021 Devolució d'ingressos indeguts
1035 07/07/2021 Regularització fiscal
1036 07/07/2021 Regularització fiscal
1037 07/07/2021 Nomenaments
1038 07/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1039 07/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1040 07/07/2021 Nomenaments
1041 07/07/2021 Nomenaments
1042 07/07/2021 Regularització fiscal
1043 07/07/2021 Contractació laboral
1044 07/07/2021 Contractació laboral
1045 07/07/2021 Contractació laboral
1046 07/07/2021 Contractació laboral
1047 07/07/2021 Recurs Contenciós
1048 07/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1049 07/07/2021 Devolució d'ingressos indeguts
1050 07/07/2021 Contractació laboral
1051 07/07/2021 Contractació menor d'obres
1052 07/07/2021 Llicència d'obra menor
1053 07/07/2021 Contractació laboral
1054 07/07/2021 Gestió de cementiri
1055 07/07/2021 Plans i projectes
1056 07/07/2021 Regularització fiscal
1057 07/07/2021 Llicència d'obra menor
1058 07/07/2021 Llicència d'obra menor
1059 07/07/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
1060 07/07/2021 Gestió de cementiri
1061 07/07/2021 Llicència d'obra menor
1062 07/07/2021 Contractació laboral
1063 07/07/2021 Nomenaments
1064 07/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1065 07/07/2021 Gestió de cementiri
1066 07/07/2021 Nomenaments
1067 07/07/2021 Contractació laboral
1068 07/07/2021 Contractació laboral
1069 07/07/2021 Contractació laboral
1070 07/07/2021 Gestió de cementiri
1071 07/07/2021 Gestió de cementiri
1072 07/07/2021 Aprovació Despeses
1073 07/07/2021 Autorització i delegacions
1074 08/07/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
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1075 08/07/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1076 08/07/2021 Aprovació document cobratoris
1077 08/07/2021 Ajuts socials
1078 08/07/2021 Gestió de cementiri
1079 08/07/2021 Recurs Contenciós
1080 08/07/2021 Modificacions de pressupost
1081 09/07/2021 Sancionador
1082 09/07/2021 Sancionador
1083 09/07/2021 Sancionador
1084 09/07/2021 Sancionador
1085 12/07/2021 Llicència d'obra menor
1086 12/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1087 12/07/2021 Contractació laboral

1088 12/07/2021
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 

vulnerabilitat (Atorgament llogaters)

1089 12/07/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries -  

(atorgament propietaris)
1090 12/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social

1091 13/07/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries -  

(atorgament propietaris)

1092 13/07/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries - 

(atorgament llogaters)

1093 13/07/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries -  

(atorgament propietaris)
1094 13/07/2021 Ajuts socials
1095 13/07/2021 Ajuts socials
1096 13/07/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1097 14/07/2021 Aprovació document cobratoris
1098 14/07/2021 Aprovació document cobratoris
1099 14/07/2021 Aprovació document cobratoris
1100 14/07/2021 Aprovació document cobratoris
1101 14/07/2021 Aprovació document cobratoris
1102 14/07/2021 Modificacions de pressupost
1103 14/07/2021 Modificacions de pressupost
1104 14/07/2021 Modificacions de pressupost
1105 14/07/2021 Modificacions de pressupost
1106 14/07/2021 Modificacions de pressupost
1107 14/07/2021 Contractació oberts de serveis
1108 14/07/2021 Processos de selecció
1109 14/07/2021 Contractació laboral
1110 14/07/2021 Contractació laboral
1111 14/07/2021 Contractació laboral
1112 14/07/2021 Contractació laboral
1113 14/07/2021 Contractació laboral



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 11/116

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

1114 14/07/2021 Autorització i delegacions
1115 14/07/2021 Sancionador
1116 14/07/2021 Sancionador

1117 15/07/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1118 15/07/2021 Llicència d'obra menor
1119 15/07/2021 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1120 15/07/2021 Llicència d'obra menor
1121 15/07/2021 Llicència d'obra menor
1122 15/07/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1123 15/07/2021 Dessigna de lletrat i procurador
1124 15/07/2021 Plans i projectes
1125 15/07/2021 Plans i projectes
1126 15/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1127 15/07/2021 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
1128 15/07/2021 Llicència d'obra menor
1129 16/07/2021 Recurs de reposició
1130 16/07/2021 Recurs de reposició
1131 16/07/2021 Recurs de reposició
1132 16/07/2021 Recurs de reposició
1133 16/07/2021 Recurs de reposició
1134 16/07/2021 Recurs de reposició
1135 16/07/2021 Recurs de reposició
1136 16/07/2021 Modificacions de pressupost
1137 16/07/2021 Règim disciplinari
1138 17/07/2021 Sancionador
1139 21/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1140 21/07/2021 Aprovació Despeses
1141 21/07/2021 Aprovació Despeses
1142 21/07/2021 Recurs de reposició
1143 21/07/2021 Recurs de reposició
1144 21/07/2021 Sancionador
1145 21/07/2021 Sancionador
1146 21/07/2021 Sancionador
1147 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1148 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1149 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1150 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1151 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1152 22/07/2021 Llicències, permisos i excedències
1153 22/07/2021 Llicències, permisos i excedències
1154 22/07/2021 Contractació laboral
1155 22/07/2021 Contractació laboral
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1156 22/07/2021 Contractació laboral
1157 22/07/2021 Contractació laboral
1158 22/07/2021 Situacions del personal
1159 22/07/2021 Situacions del personal

1160 22/07/2021
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 

vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
1161 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1162 22/07/2021 Aprovació document cobratoris
1163 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda

1164 22/07/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1165 22/07/2021 Gestió de cementiri
1166 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1167 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1168 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1169 22/07/2021 Nomenaments
1170 22/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1171 22/07/2021 Devolució d'ingressos indeguts
1172 22/07/2021 Ajuts socials
1173 22/07/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1174 22/07/2021 Ajuts socials
1175 22/07/2021 Ajuts socials
1176 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1177 22/07/2021 Contractació laboral
1178 22/07/2021 Petició de dades i informació municipal
1179 22/07/2021 Contractació laboral
1180 22/07/2021 Retribucions; nómina i seguretat social

1181 23/07/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)

1182 23/07/2021
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1183 23/07/2021 Gestió de cementiri
1184 28/07/2021 Recurs de reposició
1185 28/07/2021 Recurs de reposició
1186 28/07/2021 Sancionador
1187 28/07/2021 Sancionador
1188 28/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1189 28/07/2021 Autorització i delegacions
1190 28/07/2021 Modificacions de pressupost
1191 28/07/2021 Modificacions de pressupost
1192 28/07/2021 Modificacions de pressupost
1193 28/07/2021 Modificacions de pressupost
1194 28/07/2021 Modificacions de pressupost
1195 28/07/2021 Modificacions de pressupost
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1196 28/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1197 28/07/2021 Bonificacións Fiscals
1198 28/07/2021 Bonificacións Fiscals
1199 28/07/2021 Contractació laboral
1200 28/07/2021 Contractació laboral
1201 28/07/2021 Contractació laboral
1202 28/07/2021 Contractació laboral
1203 28/07/2021 Situacions del personal
1204 29/07/2021 Aprovar conveni de col·laboració
1205 29/07/2021 Nomenaments
1206 29/07/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1207 29/07/2021 Gestió de cementiri
1208 29/07/2021 Gestió de cementiri
1209 29/07/2021 Gestió de cementiri
1210 29/07/2021 Contractació oberts de serveis
1211 29/07/2021 Modificacions de pressupost
1212 29/07/2021 Modificacions de pressupost
1213 29/07/2021 Gestió de cementiri
1214 29/07/2021 Gestió de cementiri
1215 29/07/2021 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1216 29/07/2021 Aprovar conveni de col·laboració
1217 29/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1218 29/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1219 29/07/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1220 29/07/2021 Gestió de cementiri
1221 29/07/2021 Contractació menor de subministraments
1222 29/07/2021 Convenis Urbanístics
1223 29/07/2021 Contracte Obert simplificat abreujat de serveis
1224 29/07/2021 Gestió de cementiri
1225 29/07/2021 Bases de concursos
1226 29/07/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1227 29/07/2021 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1228 29/07/2021 Sol·licitud actuacions/serveis a Generalitat i altres administracions
1229 29/07/2021 Aprovació Despeses
1230 29/07/2021 Aprovació Despeses
1231 30/07/2021 Devolució d'ingressos indeguts

1232 03/08/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries - 

(Denegació)

1233 03/08/2021
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 

vulnerabilitat (Denegació)

1234 03/08/2021
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries - 

(Denegació)
1235 03/08/2021 Contractes de Lloguer
1236 03/08/2021 Aprovació document cobratoris
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1237 03/08/2021 Regularització fiscal
1238 03/08/2021 Recurs de reposició
1239 03/08/2021 Regularització fiscal
1240 03/08/2021 Regularització fiscal
1241 03/08/2021 Recurs de reposició
1242 03/08/2021 Recurs de reposició
1243 03/08/2021 Recurs de reposició
1244 03/08/2021 Sancionador
1245 03/08/2021 Recurs de reposició
1246 04/08/2021 Aprovació Despeses
1247 05/08/2021 Recurs de reposició
1248 05/08/2021 Recurs de reposició
1249 05/08/2021 Recurs de reposició
1250 06/08/2021 Recurs de reposició
1251 06/08/2021 Aprovació Despeses
1252 09/08/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
1253 09/08/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
1254 09/08/2021 Llicència d'obra menor
1255 09/08/2021 Llicència d'obra menor
1256 09/08/2021 Llicència d'obra menor
1257 09/08/2021 Llicència d'obra menor
1258 09/08/2021 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1259 09/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1260 09/08/2021 Devolució d'ingressos indeguts
1261 09/08/2021 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
1262 09/08/2021 Llicències, permisos i excedències
1263 09/08/2021 Pla de disposició de fons i tresoreria
1264 09/08/2021 Ordre d'execució
1265 09/08/2021 Contractació laboral
1266 09/08/2021 Contractació laboral
1267 09/08/2021 Llicència de gual
1268 09/08/2021 Llicència de gual
1269 09/08/2021 Llicència de gual
1270 09/08/2021 Bonificacións Fiscals
1271 09/08/2021 Llicència de gual
1272 09/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1273 09/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1274 09/08/2021 Ajuts socials
1275 09/08/2021 Aprovació document cobratoris
1276 09/08/2021 Bonificacións Fiscals
1277 09/08/2021 Bonificacións Fiscals
1278 09/08/2021 Situacions del personal
1279 09/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
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1280 09/08/2021 Bonificacións Fiscals
1281 09/08/2021 Modificacions de pressupost
1282 09/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1283 09/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1284 09/08/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
1285 10/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats

1286 10/08/2021
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat 

municipal
1287 12/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1288 12/08/2021 Convenis interadminisratius
1289 12/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1290 12/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1291 12/08/2021 Aprovació document cobratoris
1292 12/08/2021 Aprovació document cobratoris
1293 12/08/2021 Aprovació document cobratoris
1294 12/08/2021 Aprovació document cobratoris
1295 13/08/2021 Règim disciplinari
1296 17/08/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1297 17/08/2021 Llicència d'obra menor
1298 17/08/2021 Contractació menor d'obres
1299 17/08/2021 Contractació menor de serveis
1300 18/08/2021 Contractació menor de serveis
1301 18/08/2021 Modificacions de pressupost
1302 18/08/2021 Modificacions de pressupost
1303 18/08/2021 Modificacions de pressupost
1304 18/08/2021 Modificacions de pressupost
1305 18/08/2021 Contractació menor de serveis
1306 18/08/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1307 18/08/2021 Comunicació prèvia d'activitats
1308 20/08/2021 Aprovació document cobratoris
1309 20/08/2021 Règim disciplinari
1310 24/08/2021 Sancionador
1311 24/08/2021 Sancionador
1312 24/08/2021 Sancionador
1313 24/08/2021 Sancionador
1314 24/08/2021 Sancionador
1315 24/08/2021 Sancionador
1316 24/08/2021 Sancionador
1317 24/08/2021 Sancionador
1318 24/08/2021 Sancionador
1319 24/08/2021 Sancionador
1320 24/08/2021 Sancionador
1321 24/08/2021 Sancionador
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1322 24/08/2021 Sancionador
1323 24/08/2021 Sancionador
1324 24/08/2021 Sancionador
1325 24/08/2021 Sancionador
1326 24/08/2021 Sancionador
1327 24/08/2021 Sancionador
1328 24/08/2021 Sancionador
1329 24/08/2021 Sancionador
1330 24/08/2021 Sancionador
1331 24/08/2021 Sancionador
1332 24/08/2021 Sancionador
1333 24/08/2021 Sancionador
1334 26/08/2021 Sancionador
1335 26/08/2021 Sancionador
1336 26/08/2021 Sancionador
1337 26/08/2021 Sancionador
1338 26/08/2021 Sancionador
1339 26/08/2021 Sancionador
1340 26/08/2021 Sancionador
1341 26/08/2021 Sancionador
1342 26/08/2021 Sancionador
1343 26/08/2021 Sancionador
1344 26/08/2021 Sancionador
1345 26/08/2021 Sancionador
1346 30/08/2021 Contractes de Lloguer

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Endavant.
Doncs ara passaríem, recuperada la plenitud a la Sala de Plena, al “Coneixement de 
l’acció del Govern municipal”, amb el punt 4 de l’ordre del dia, que és “Donar compte dels 
Decrets d’Alcaldia, l’expedient núm. 14/2021”. No sé si hi ha alguna observació, alguna 
qüestió. Doncs si no n’hi ha cap, s’haurien donat per assabentats d’aquest decret 
d’Alcaldia i passaríem el punt núm. 5, que és “Donar compte al ple de l’estat d’execució del 
pressupost municipal de l’exercici 2021, i del moviment i situació de tresoreria, 
corresponent a les dades del segon trimestre (Expedient núm. 8/2021)”. I en aquest cas sí 
que tindrà la paraula el regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Donar compte al ple de l’estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici 
2021, i del moviment i situació de tresoreria, corresponent a les dades del segon 
trimestre (Expedient núm.  8/2021/SEECO)
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D’acord al què disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Atès l’article 7è de les Bases d’Execució del pressupost municipal vigent que estableix que 
es presentarà l’estat d’execució del pressupost, acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució, amb una periodicitat semestral.

Vist l’informe de l’ intervenció signat el 30 de juliol de 2021.

PRIMER.- Donar compte al Ple dels estats d’execució del pressupost municipal i de la 
tresoreria municipal, a partir de la informació comptable a 30 de juny de 2021, d’acord al 
següent detall:

a) Estat de situació del pressupost de despeses, exercici corrent
b) Estat de situació del pressupost de despeses, exercicis tancats
c) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercici corrent
d) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercicis tancats
e) Estat de situació de la tresoreria municipal

SEGON.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció, enviat en data 29 de juliol de 
2021 a la plataforma del Ministerio de Hacienda, de l’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, dades SEGON 
TRIMESTRE DE 2021, en les quals es preveu el seu compliment. S’adjunta la següent 
documentació:

Dades Ajuntament de Molins de Rei

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 Administració general i resta sectors
i) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Educació
j) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Policia Local
k) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Sanitat
l) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Serveis Socials
m) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
n) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
o) F.1.1.17 Beneficis fiscals i impacte recaptació
p) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
q) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
r) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPPVV
s) Annex IA5 Fluxes interns

Dades Molins Energia SL

a) F.1.3.1 Balanç
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b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
c) F.1.2.9 Calendari pressupost de tresoreria
d) F.1.2.12 Situació efectius
e) F.1.2.B1 Cap Nec finançament

Dades consolidades i de resum

a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
c) F.2.1 Ajust operacions internes

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. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom. Primer de tot, donar la benvinguda als nous 
regidors, tant al Carles com l’Arnau. Sigueu benvinguts. 

Presenta el punt 5.

Sr. Alcalde:
Doncs, moltes gràcies, regidor. No hi ha cap paraula demanada al xat, per tant, 
avançaríem en els temes de l’ordre del dia. I, ara, en aquest cas, passaríem als 
“Assumptes dictaminats per les diferents comissions informatives”. En primer lloc, la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i també de l’Àrea de 
l’Alcaldia. El punt 6, l’“Aprovació del calendari oficial de festes laborals de Molins de Rei 
per a l’any 2022 (Expedient núm. 1/2021)”, i faria la pròpia exposició del punt el regidor 
Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom que ens segueix a través de diferents mitjans i des 
del canal de YouTube de l’Ajuntament.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

C – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

6.- Aprovació del calendari oficial de festes laborals de Molins de Rei per a l’any 2022 
(Expedient núm.  1/2021/GESHO).

DICTAMEN
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Vista la necessitat de donar compliment al procediment de comunicació al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la proposta de festes locals 
per a l’any 2022 per al terme municipal de Molins de Rei.

Vist que l l’Ajuntament per acord adoptat pel Ple ha d’aprovar la proposta de dues 
festes locals i comunicar-ho al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

Vist el calendari de festes laborals per a l’any 2022, ORDRE EMT/138/2021, de 25 de 
juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021, 
publicada al DOGC núm. 8446 - 30.06.2021 i que són les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
15 d’abril (Divendres Sant)
18  d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada).
26 de desembre (Sant Esteve).

Vistes les instruccions donades del Regidor de Recursos Humans i organització.

D’acord amb el que disposa l'art. 170.1.1) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 
37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel 
Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny.

Vist l’informe-proposta del Cap de Negociat de Personal i Organització en funcions de data 
11 de setembre 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 Corporacio:

Primer: Proposar el dilluns 11 de juliol i el dimarts 29 de setembre (festa major Sant 
Miquel), com a les dues festes locals del 2022 per al terme municipal de Molins de Rei, que 
inclou els Caserius de La Rierada, de Sant Bartomeu de la Quadra i de Vallpineda.

Segon: Notificar la proposta al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya.

Tercer: Comunicar la proposta a la Direcció de Serveis de l’Àrea d’ASP i als coordinadors 
dels diferents àmbits de l’Ajuntament.
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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. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom que ens segueix a través de diferents mitjans i des 
del canal de YouTube de l’Ajuntament.

Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no n’hi cap, donaríem per aprovats aquests dos 
dies com a festes locals. Passaríem ara al punt 7: “Aprovar inicialment la rectificació i 
actualització dels inventaris de béns i drets de l’Ajuntament de Molins de Rei...”

Sr. Zaragoza
Perdona, entenc que hem de votar.

Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, perdó, perdó.

Sr. Zaragoza:
Jo sé que t’han perdonat, però potser no...

Sr. Alcalde:
No n’hem parlat, però jo ja ho donava per un assentiment, però té raó que això no és cap 
oligarquia. 

Sr. Zaragoza:
Ningú no ha dit res, vull dir que...

Sr. Alcalde:
Gràcies, regidor. Suposo que deu ser la Festa Major, que volia anar massa ràpid.
Vots en contra de la proposta del calendari de dies, de festes locals? Vots en contra? 
Doncs, Secretària, no hi ha cap vot en contra. Abstencions? No en veig cap. Ara sí, 
s’aprovaria per unanimitat de la Sala de Plens. Gràcies, Regidor.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

7.-  Aprovar inicialment la rectificació i actualització dels  inventaris de béns i drets 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a data 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 
31.12.2019 i 31.12.2020. (Expedient núm.  1/2021/INVEN

DICTAMEN

APROVAR INICIALMENT LA RECTIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS  L’INVENTARIS 
DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI A DATA 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 I 31.12.2020

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.(LRBRL).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant TRLRL).
- 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 (en endavant TRLMRLC).
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni de 

les entitats locals de Catalunya (en endavant RPEL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el del Text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLU).
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya

INFORME

ANTECEDENTS

Segons el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, en l’article 102 s’especifica: “L’inventari general s’ha d’actualitzar 
continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació”. Continua en l’article 
103: “La rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi ha de reflectir 
les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període”.

Vist que el 14 de juny de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar 
inicialment l’inventari de béns i drets municipals i la constitució del Patrimoni municipal del 
sól i habitatge (PMSH) a data 31.12.2016.
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Vist que s’han produït diferents rectificacions de l’inventari 2016 segons el següent detall:

2016

Epígraf
Número de 

Be
Import 
aprovat

Dates 
introduïdes

Dates 
correctes

Imports 
correctes Saldo epígraf

Rectificació arrel de 
comprovacions 

posteriors (2020-2021)
Total aprovat 

2016

Total amb 
modificació 

2016

121 19-T-01 345.817,20 31/12/1992  0 -345.817,20 Error d'import i data   
 Ús públic  03/09/2009 1.248.251,14 902.434,24   

 93-M-49 3.557,40 31/12/2008  0 -3.557,40 
Error de transcripció 
de data   

 Servei Públic  21/12/2018 3.557,40 3.557,40    

 267-M-52 1.350,00 31/12/2016  0 -1.350,00 
Error de transcripció 
de data   

Servei Públic   17/11/2017 1.350,00 1.350,00  
267-M-14 605,00 23/12/2016  -605,00  Error d’import
  23/12/2016 647,35 647,35  
267-M-2 187,55 18/7/2016  -187,55  Error d’import
  18/7/2016 329,12 329,12  
267-M-3 69,12 18/7/2016  -69,12  Error d’import
  18/7/2016 187,55 187,55  
267-M-32 1.875,50 14/1/2016  -1.875,50  
  14/1/2016 3.751,00 3.751,00 92.789.397,91 93.694.009,66 

   

1231 669 1.891,23 30/12/2000  0 -1.891,23 
Error de transcripció 
de data   

   31/10/2018 1.891,23 1.891,23    

 670 2.473,84 30/12/2000  0 -2.473,84 
Error de transcripció 
de data   

   31/10/2018 2.473,84 2.473,84    

 677 17,21 30/12/2000  0 -17,21 
Error de transcripció 
de data   

   31/10/2018 17,21 17,21    

 678 1.179,75 30/12/2000  0 -1.179,75 
Error de transcripció 
de data   

   31/10/2018 1.179,75 1.179,75    

 699 14.332,45 30/12/2000  0 -14.332,45 
Error de transcripció 
de data   

    31/10/2019 14.332,45 14.332,45  171.533,81 171.533,81 
   

1233 654 1.960,20 30/12/2000  0 -1.960,20 
Error de transcripció 
de data   

   29/10/2018 1.960,20 1.960,20    

 655 621,60 30/12/2000  0 -621,60 
Error de transcripció 
de data   

    23/04/2018 621,60 621,60  90.552,99 90.552,99 
   

1234 417 366,02 30/12/2000  0 -366,02 
Error de transcripció 
de data   

   01/06/2018 366,02 366,02    

 431 53,56 30/12/2000  0 -53,56 
Error de transcripció 
de data   

   22/10/2018 53,56 53,56    

 435 36,29 30/12/2000  0 -36,29 
Error de transcripció 
de data   

    31/12/2018 36,29 36,29  59.904,15 59.904,15 
  

31 5-T-2 339.307,40 08/06/2011 08/06/2011 0 -339.307,40 
epígraf incorrecte. El 
correcte és el 61-PMS   

 6-T-2 339.307,40 08/06/2011 08/06/2011 0 -339.307,40 
epígraf incorrecte. El 
correcte és el 61-PMS   

 231-T-1 2.305.395,60 05/06/2009 05/06/2009 0,00 2.304.754,53    

 231-T-1 641,07 05/06/2009 05/06/2009 0,00 -641,07  Import incorrecte 7.094.805,40 8.720.945,13 
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61 22-T-2 339.307,40 08/06/2011  0 0,00 
Es va gravar com a 
epígraf 31   

   08/06/2011  339.307,40 339.307,40    

 20-T-2 339.307,40 08/06/2011  0 0,00 
Es va gravar com a 
epígraf 31   

   08/06/2011  339.307,40 0,00 
Donat de baixa per 
PERMUTA     3.170.540,34 3.509.847,74 

Al llistat “Valors amb data amb detall de béns a data 31/12/2016” es van duplicar tots els 
valors de les fitxes dels epígrafs següents:

Epígraf Descripció Valor aprovat Valor correcte
1241 Drets propietat immaterial   451.735,30 €   225.867,65 €
1232 Vehicles   294.958,26 €   147.479,13 €

S’ha canviat de classificació de l’epígraf 31 al 32 els següents béns:

Baixa

EPÍGRAF 31 Immobles Patrimonials
NÚM. DEL 

BÉ
DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

31-90-E-1 Oficina d`Atenció al Ciutadà 31/12/1992 28.517,90 €
31-90-M-1 Oficina d"Atenció al Ciutadà 25/07/2006 15.477,33 €
31-90-M-2 Vinil glaçat vidres + col•locació Vinil colors per vidres + col•locació vinil 

blanc columnes + col•locació Pintura columna Rètol letra corporea PVC 
escuta blanc + col Senyalització interior
10 Rètols sobre-tabla al•lumini per nos 12.000 targetons

09/08/2016 3.737,86 €

31-90-M-3 Factura corresponent a la 4ª Certificació I Liquidació dels treballs 
realitzats "OBRES DE LA NOVA OFICINA D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
AL CARRER RUBIÓ I ORS, NÚM. 2-4 DE MOLINS DE REI"

18/04/2016 10.596,45 €

31-90-M-4 Factura corresponent a la 2ª Certificació dels treballs realitzats "OBRES 
DE LA NOVA OFICINA D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL CARRER RUBIÓ 
I ORS, NÚM. 2-4 DE MOLINS DE REI"

29/02/2016 40.523,78 €

31-90-M-5 Factura corresponent a la 3ª Certificació dels treballs realitzats "OBRES 
DE LA NOVA OFICINA D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL CARRER RUBIÓ 
I ORS, NÚM. 2-4 DE MOLINS DE REI"

20/05/2016 60.559,32 €

31-90-M-6 Factura corresponent als treballs realitzats "OBRES 
D"ACONDICIONAMENT DEL TRASTER DE LA OAC I VÍA PÚBLICA" 
Unitat tramitadora: L01081234 Òrgan gestor: L01081234 Oficina 
Contable: L01081234

18/04/2016 12.162,84 €

31-90-M-7 Factura corresponent als treballs realitzats en la NOVA OFICINA 
D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL CARRER RUBIÓ I ORS, NÚM. 2-4 DE 
MOLINS DE REI Ud. Substitució de dos guiadors de porta automàtica 
corredera de vidre

09/08/2016 222,64 €

31-90-M-8 Factura corresponent a la 3ª Certificació dels treballs realitzats "OBRES 
DE LA NOVA OFICINA D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL CARRER RUBIÓ 
I ORS, NÚM. 2-4 DE MOLINS DE REI

26/04/2016 208,82 €

31-90-M-9 Factura corresponent a la 1ª Certificació dels treballs realitzats "OBRES 
DE LA NOVA OFICINA D"ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL CARRER RUBIÓ 
I ORS, NÚM. 2-4 DE MOLINS DE REI"

01/02/2016 6.874,55 €

31-90-T-1 Oficina d"Atenció al Ciutadà 31/12/1992 75.300,86 €
31-118-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 22 planta -2 31/12/1992 6.642,01 €

31-118-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 22 planta -2 31/12/1992 6.642,01 €

31-119-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 23 planta -2 31/12/1992 5.313,60 €

31-119-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 23 planta -2 31/12/1992 3.329,04 €

31-120-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 31 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-120-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 31 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-121-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 30 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €
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31-121-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 30 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-122-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 25 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-122-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 25 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-123-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 29 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-123-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 29 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-124-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 28 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-124-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 28 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-125-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 27 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-125-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 27 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-126-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 26 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-126-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 26 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

31-127-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 24 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

31-127-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 24 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

Total -359.260,82 €
Alta

EPÍGRAF 32 Drets Reals- Patrimonials
NÚM. DEL BÉ DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

32-1 Oficina d`Atenció al Ciutadà 31/12/1992 0,00 €

32-1-E-1 Oficina d`Atenció al Ciutadà 31/12/1992 28.517,90 €

32-1-T-1 Oficina d"Atenció al Ciutadà 31/12/1992 75.300,86 €

32-2 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 22 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-2-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 22 planta -2 31/12/1992 6.642,01 €

32-2-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 22 planta -2 31/12/1992 6.642,01 €

32-3 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 23 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-3-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 23 planta -2 31/12/1992 5.313,60 €

32-3-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 23 planta -2 31/12/1992 3.329,04 €

32-4 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 31 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-4-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 31 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-4-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 31 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-5 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 30 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-5-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 30 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-5-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 30 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-6 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 25 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-6-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 25 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-6-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 25 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-7 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 29 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-7-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 29 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-7-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 29 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-8 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 28 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-8-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 28 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-8-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 28 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-9 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 27 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-9-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 27 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-9-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 27 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €
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32-10 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 26 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-10-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 26 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-10-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 26 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

32-11 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 24 planta -2 31/12/1992 0,00 €

32-11-E-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 24 planta -2 31/12/1992 4.937,57 €

32-11-T-1 Aparcament dotacional per a gent gran núm. 24 planta -2 31/12/1992 13.037,58 €

Total...: 32 Drets Reals- Patrimonials +269.546,62 €

Faltava per donar d’alta els següents apunts:

EPÍGRAF 112 Places i vials urbans
NÚM. DEL 

BÉ
DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

112-5-M-10 Preu just finca expropiada al c/ Can Graner parcel·la 27 21/04/2015 81.011,47 €
112-5-M-7 Preu just finca expropiada al c/ Can Graner parcel·la 27 21/04/2015 81.011,48 €

112-5-M-8 Preu just finca expropiada al c/ Can Graner parcel·la 27 21/04/2015 81.011,47 €

112-5-M-9 Preu just finca expropiada al c/ Can Graner parcel·la 27 21/04/2015 81.011,47 €

Total 324.045,89 €

EPÍGRAF 121 Immobles Publics   
NÚM. DEL 

BÉ
DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

121-186-M-1 ACORD PLE DE 26.03.15 PUNT 6 D`ACCEPTACIÓ DE LA 
REVERSIÓ DE LA FINCA DEL C/ESPER...

26/03/2015 46.532,76 €

121-268-M-53 FAC. HONORARIS APR. DEF. PROJ. REPARCEL·LACIO PMU LA 
RIERADA.PAGAT

15/10/2015 15.248,30 €

 Total  61.781,06 €

EPÍGRAF 31 Immobles Patrimonials   
NÚM. DEL 

BÉ
DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

31-272-M-11 1r pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani"

21/04/2015 64.112,88 €

31-272-M-12 1R pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani".
PART ...

18/02/2015 46.532,76 €

31-272-M-13 1r pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani"

18/02/2015 21.370,96 €

31-272-M-14 1r pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani"

18/02/2015 21.370,96 €

31-272-M-15 1r pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani"

18/02/2015 21.370,96 €

31-272-M-16 1r pagament del preu just en la part indiscutida de la "Torre 
Fergniani"
PART 1...

18/02/2015 17.580,12 €

31-277-E-1 Dipòsit Cr. Montsec, 29 28/01/2016 0,00 €
31-277-M-1 Expropiació finca Cr. Montsec, 29 28/01/2016 232.225,21 €
31-277-T-1 Dipòsit Cr. Montsec, 29 28/01/2016 0,00 €

 Total  424.563,85 €

    
EPÍGRAF 35 Quotes, parts alíquotes i títols repres. de capit.
NÚM. DEL 

BÉ
DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

35-2 Accions societat Molins Energia, SL 16/07/1998 45.075,91 €

35-3 Accions societat Molins Energia, SL 27/07/2011 14.332,94 €
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35-4 Accions societat Molins Energia, SL 31/12/2012 6.256,41 €

35-5 Accions societat Molins Energia, SL 03/09/2015 317.613,96 €

Total...: 35 Quotes, parts alíquotes i títols repres. de capit. 383.279,22 €

EPÍGRAF 61 Terrenys P.M.S
  

NÚM. DEL 
BÉ

DESCRIPCIÓ D. D'ALTA V.BÉ

61-4-M-11 FACT PRIMER QUOTA URBANÍSTICA SETOR LES GUARDIOLES. 26/05/2015 54.276,51 €
61-4-M-12 FRA 2ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 01/08/2016 1.714,53 €
61-4-M-13 FRA 3ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 20/12/2016 2.814,89 €
61-4-M-14 PAGAMENT IVA AEAT PENDENT COBRAMENT IMPSOL 01/08/2016 297,56 €

61-20-M-18 FACT PRIMER QUOTA URBANÍSTICA SETOR LES GUARDIOLES. 26/05/2015 215.303,54 €
61-20-M-19 FRA 2ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 01/08/2016 6.796,88 €
61-20-M-20 FRA 3ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 20/12/2016 11.159,04 €

61-20-M-21 PAGAMENT IVA AEAT PENDENT COBRAMENT IMPSOL 01/08/2016 1.179,64 €
61-20-T-2 Solar de la parcel·la R-4 illa 2 destinat a habitatges, sector Les 

Guardioles
08/06/2011 339.307,40 €

61-22-M-16 FACT PRIMER QUOTA URBANÍSTICA SETOR LES GUARDIOLES. 26/05/2015 215.303,54 €

61-22-M-17 FRA 2ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 01/08/2016 6.796,88 €
61-22-M-18 FRA 3ª QUOTA URBANÍSTICA SECTOR LES GUARDIOLES 20/12/2016 11.159,04 €

61-22-M-19 PAGAMENT IVA AEAT PENDENT COBRAMENT IMPSOL 01/08/2016 1.179,64 €
Total  867.289,09 €

Vist que no es va calcular el fons amortitzat i per tant, el valor aprovat va ser el 
corresponent al valor brut i no al valor net.

El resultat del nou llistat amb els valors corregits:

Resum de Valors de l'Inventari a Data 31/12/2016
EPÍGRAF

Ajuntament  de Molins de Rei

EPÍGRAF NOMBRE DEL EPIGRAFE VALOR BRUT
FONS 

AMORTITZAT
VALOR NET

112 Places i vials urbans 6.727.213,33 € 1.186.334,07 € 5.540.879,26 €
121 Immobles Públics 93.755.760,66 € 18.771.331,76 € 74.984.428,90 €

1231 Equips Informàtics 191.189,56 € 104.759,22 € 86. 430,34 €
1232 Vehicles 147.479,13 € 99.773,33 € 47.705,80 €
1233 Maquinaria Instal·lacions i Utillatge 90.552,99 € 24.585,57 € 65.967,42 €
1234 Altre béns mobles 59.979,14 € 36.070,21 € 23.908,93 €
1241 Propietat Intel·lectual 225.867,65 € 136.248,39 € 89.619,26 €

31 Immobles Patrimonials 8.725.598,77 € 1.576.402,37 € 7.149.196,40 €
32 Drets Reals- Patrimonials 269.546,62 € 63.922,41 € 205.624,21 €
33 Mobles 172.296,42 € 80.253,21 € 92.043,21 €
35 Quotes, parts alíquotes i títols repres. 

de capit.
383.279,22 € 0,00 € 383.279,22 €

4 Bens i drets dipositats  a l'ens local 0,00 € 0,00 € 0,00 €

61 Terrenys P.M.S 4.377.136,83 € 0,00 € 4.377.136,83 €
Total Entitat 115.125.900,32 € 22.079.680,54 € 93.046.219,78 €

 Total Inventari 115.125.900,32 € 22.079.680,54 € 93.046.219,78 €

El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre del 2016 
és el següent:

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2016
 ACTIU DE L'INVENTARI
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IMMOBLES Import aprovat TOTAL modificat
Béns de domini públic (1)          

Béns d'us públic (1.1)

Places vials urbans (112) 112 6.403.167,44 5.540.879,26 €
Bens de servei públic (1.2)

Immobles públics (121) 92.789.397,91 74.984.428,90 €
Béns us públic 1.2.1 26.669.273,55 27.614.424,11 €

Béns de servei públic 1.2.1 66.120.124,36 47.370.004,79 €

Béns patrimonials (3)

Immobles patrimonials (31) 3.1 7.094.805,40 7.149.196,40 €
Patrimoni municipal del sol (6)

Terrenys PMS (61) 6.1 3.170.540,34 4.377.136,83 €

TOTAL IMMOBLES 109.457.911,09 € 92.051.641,39 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)

Bens de servei públic (1.2)

Mobles (123)

Equips informatics 1231 171.533,81 € 86.430,34 €

Vehicles 1232 294.958,26 € 47.705,80 €

Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 90.552,99 € 65.967,42 €

Altres bens mobles 1234 59.904,15 € 23.908,93 €

Drets propietat immaterial (124) 

Propietat intelectual 1241 451.735,30 € 89.619,26 €

Bens patrimonials (3)

 Drets reals patrimonials (32) 3.2 205.624,21 €

Mobles (33)

Mobles 3.3 172.296,42 € 92.043,21 €

Quotes,parts aliquotes i titols repre.de capit. (35)

Quotes 3.5 383.279,22 € 383.279,22 €

TOTAL MOBLES 1.240.980,93 € 994.578,39 €

TOTAL ACTIU 110.698.892,02 € 93.046.219,78 €

PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2016
SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.141.935,85 5.141.935,85
BANCO DE SABADELL, SA 3.425.588,86 3.425.588,86
BANCO SANTANDER 632.000,00 632.000,00
BANKIA, SA 390.154,54 390.154,54
CAIXABANK, SA 4.092.893,46 4.092.893,46
CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 1.078.654,46 1.078.654,46
DEXIA , SA 1.133.666,00 1.133.666,00
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Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2016 de 76.483.826,61 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 233 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 231 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
233 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   154
Béns patrimonials Immobles (3.1)              60
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)      19

TOTAL   233

Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    338
Vehicles (1.2.3.2)      18
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    478
Altres béns mobles (1.2.3.4)             402
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      25
Mobles (3.3) 1.313
Drets reals patrimonials (3.2)               11

TOTAL 2.585

Vist l’informe de rectificació de l’inventari de Béns i drets municipals a data 6 de març de 
2020 realitzat per l’empresa contractada per l’actualització de l’inventari, AUDIFILM 
CONSULTING.

El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre de 2017 
és el següent: 

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2017
 ACTIU DE L'INVENTARI

IMMOBLES SUBTOTAL TOTAL
Béns de domini públic (1)

Béns d'ús públic (1.1)

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 667.500,00 667.500,00
TOTAL PASSIU: 16.562.393,17



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 29/116

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

Places vials urbans (112) 112 5.454.997,96 € 5.454.997,96 €
Béns de servei públic (1.2)

Immobles públics (121) 75.837.373,62 €
Béns us públic 1.2.1 27.852.279,43 €
Béns de servei públic 1.2.1 47.985.094,19 €

Béns patrimonials (3)
Immobles patrimonials (31) 3.1 7.846.514,83 € 7.846.514,83 €

Patrimoni municipal del sol (6)
Terrenys PMS (61)    6.1 4.535.544,53 € 4.535.544,53 €

TOTAL IMMOBLES  93.674.430,94 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)
Bens de servei públic (1.2)

Mobles (123)
Equips informàtics 1231 139.995,97 € 139.995,97 €
Vehicles 1232 45.850,13 € 45.850,13 €
Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 130.387,41 € 130.387,41 €
Altres béns mobles 1234 23.656,76 € 23.656,76 €

Drets propietat immaterial (124) 
Propietat intel·lectual 1241 92.493,94 € 92.493,94  €

Bens patrimonials (3)
Drets reals patrimonials (32) 3.2 202.961,08 € 202.961,08 €
Mobles (33) 3.3 113.727,65 € 113.727,65 €
Quotes, parts aliquotes i títols repre.de capit. (35) 3.5 383.279,22 € 383.279,22 €

TOTAL MOBLES  1.132.352,16 €
TOTAL ACTIU  94.806.783,10 €

En l’expedient també s’ha incorporat el passiu de l’Ajuntament, referit a les obligacions, 
préstecs per un termini superior a 1 any, que té l’Ajuntament i que ha estat facilitat per la 
Tresoreria municipal, sent el detall següent:

PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2017
SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.885.159,61 3.885.159,61
BANCO DE SABADELL, SA 4.222.928,59 4.222.928,59
BANCO DE SANTANDER, SA 553.000,00 553.000,00
BANKIA, SA 229.884,82 229.884,82
CAIXABANK, SA 3.644.920,08 3.644.920,08
CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 956.099,48 956.099,48
DEXIA , SA 907.942,68 907.942,68
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 555.000,00 555.000,00

TOTAL PASSIU: 14.954.935,26

Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2017 de 79.851.847,84 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 245 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 231 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
245 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   164
Béns patrimonials Immobles (3.1)              62
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)      19

TOTAL   245
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Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    359
Vehicles (1.2.3.2)      19
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    422
Altres béns mobles (1.2.3.4)    415
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      29
Mobles (3.3) 1.340
Drets reals patrimonials (3.2)               11

TOTAL 2.595
El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre de 2018 
és el següent: 

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2018
   ACTIU DE L'INVENTARI

IMMOBLES SUBTOTAL TOTAL
Béns de domini públic (1)

Bens d'us públic (1.1)
Places vials urbans (112) 112 5.233.972,83 € 5.233.972,83 €

Béns de servei públic (1.2)
Immobles públics (121) 79.594.675,23 €

Béns us públic 1.2.1 27.850.729,89 €
Béns de servei públic 1.2.1 51.743.945,34 €

Béns patrimonials (3)
Immobles patrimonials (31) 3.1 7.836.393,01 € 7.836.393,01 €

Patrimoni municipal del sol (6)
Terrenys PMS (61)     6.1 4.781.995,53 € 4.781.995,53 €

TOTAL IMMOBLES  97.447.036,60 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)
Bens de servei públic (1.2)

Mobles (123)
Equips informàtics 1231 271.933,92 € 271.933,92 €
Vehicles 1232 51.658,85 € 51.658,85 €
Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 143.646,45€ 143.646,45 €
Altres béns mobles 1234 30.400,14 € 30.400,14 €

Drets propietat immaterial (124) 
Propietat intel·lectual 1241 77.218,07 € 77.218,07 €

Bens patrimonials (3)
Drets reals patrimonials (32) 3.2 200.297,95 € 200.297,95 €
Mobles (33) 3.3 140.176,10 € 140.176,10 €
Quotes, parts aliquotes i títols repre.de capit. (35) 3.5 383.279,22 € 383.279,22 €

TOTAL MOBLES  1.298.610,70 €
TOTAL ACTIU  98.745.647,30 €

En l’expedient també s’ha incorporat el passiu de l’Ajuntament, referit a les obligacions, 
préstecs per un termini superior a 1 any, que té l’Ajuntament i que ha estat facilitat per la 
Tresoreria municipal, sent el detall següent:
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PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2018
SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.743.659,93 2.743.659,93
BANCO DE SABADELL, SA 6.151.717,80 6.151.717,80
BANCO DE SANTANDER, SA 474.000,00 474.000,00
BANKIA, SA 69.615,20 69.615,20
CAIXABANK, SA 3.196.946,70 3.196.946,70
CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 832.418,96 832.418,96
DEXIA , SA 682.219,52 682.219,52
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 617.500,00 617.500,00

TOTAL PASSIU: 14.768.078,11

Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2018 de 83.977.569,19 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 247 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 241 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
247 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   164
Béns patrimonials Immobles (3.1)     64
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)     19

TOTAL   247

Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    407
Vehicles (1.2.3.2)      20
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    511
Altres béns mobles (1.2.3.4)    438
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      29
Mobles (3.3) 1.390
Drets reals patrimonials (3.2)      11

TOTAL 2.806

Vist l’informe de rectificació de l’inventari de Béns i drets municipals a data 28 de juny de 
2020 realitzat per l’empresa contractada per l’actualització de l’inventari, AUDIFILM 
CONSULTING.

El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre de 2019 
és el següent: 

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2019

IMMOBLES SUBTOTAL TOTAL
Béns de domini públic (1)

Béns d'us públic (1.1)
Places vials urbans (112) 112 5.030.652,56 € 5.030.652,56 €

Béns de servei públic (1.2)
Immobles públics (121) 81.560.150,18 €
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Béns us públic 1.2.1 28.499.121,05 €
Béns de servei públic 1.2.1  53.061.029,13 €

Béns patrimonials (3)
Immobles patrimonials (31) 3.1 7.723.030,43 € 7.723.030,43 €

Patrimoni municipal del sol (6)
Terrenys PMS (61)    6.1 5.013.284,50 € 5.013.284,50 €
Construccions (62)    6.2 687.035,78 € 687.035,78 €

TOTAL IMMOBLES  100.014.153,45 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)
Bens de servei públic (1.2)

Mobles (123)
Equips informàtics 1231 486.129,58 € 486.129,58 €
Vehicles 1232 88.175,41 € 88.175,41 €
Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 137.476,97 € 137.476,97 €
Altres béns mobles 1234 84.567,88 € 84.567,88 €

Drets propietat immaterial (124) 
Propietat intel·lectual 1241 76.935,71 € 76.935,71 €

Bens patrimonials (3)
Drets reals patrimonials (32)    3.2 197.634,82 € 197.634,82 €
Mobles (33) 3.3 181.296,29 € 181.296,29 €
Quotes, parts aliquotes i títols repre. de capit. (35) 3.5 383.279,22 € 383.279,22 €

TOTAL MOBLES  1.635.495,88 €
TOTAL ACTIU  101.649.649,33 €

En l’expedient també s’ha incorporat el passiu de l’Ajuntament, referit a les obligacions, 
préstecs per un termini superior a 1 any, que té l’Ajuntament i que ha estat facilitat per la 
Tresoreria municipal, sent el detall següent:

PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2019
SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.793.470,70 3.793.470,70
BANCO DE SABADELL, SA 6.796.427,71 6.796.427,71
BANCO DE SANTANDER, SA 395.000,00 395.000,00
CAIXABANK, SA 2.748.973,32 2.748.973,32
CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 707.523,07 707.523,07
DEXIA , SA 456.496,36 456.496,36
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 837.500,00 837.500,00
IDAE 616.376,42 616.376,42

TOTAL PASSIU: 16.351.767,58

Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2019 de 85.297.881,75 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 249 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 242 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
249 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   165
Béns patrimonials Immobles (3.1)              64
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)      20

TOTAL   249
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Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    412
Vehicles (1.2.3.2)      25
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    524
Altres béns mobles (1.2.3.4)                       471
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      35

Drets reals patrimonials (3.2)      11
Mobles (3.3) 1.452

     Construccions (6.2)          5
TOTAL 2.935

Vist l’informe de rectificació de l’inventari de Béns i drets municipals a data 24 de maig de 
2021 realitzat per l’empresa contractada per l’actualització de l’inventari, AUDIFILM 
CONSULTING.

El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre de 2020 
és el següent: 

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2020
ACTIU DE L'INVENTARI
IMMOBLES SUBTOTAL TOTAL

Béns de domini públic (1)
Béns d'us públic (1.1)

Places vials urbans (112) 112 4.817.354,57 € 4.817.354,57 €
Béns de servei públic (1.2)

Immobles públics (121) 81.069.939,90 €
Béns us públic 1.2.1 28.475.926,51 €
Béns de servei públic 1.2.1 52.594.013,39 €

Béns patrimonials (3)
Immobles patrimonials (31) 3.1 7.947.035,24 € 7.947.035,24 €

Patrimoni municipal del sol (6)
Terrenys PMS (61) 6.1 5.516.769,55 € 5.516.769,55 €
Construccions (62) 6.2 663.601,61 € 663.601,61 € 

TOTAL IMMOBLES  100.014.700,87 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)
Béns de servei públic (1.2)

Mobles (123)
Equips informàtics 1231 425.030,44 € 425.030,44 €
Vehicles 1232 106.156,02 € 106.156,02 €
Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 121.985,74 € 121.985,74 €
Altres béns mobles 1234 131.171,03 € 131.171,03 €

Drets propietat immaterial (124) 
Propietat intel·lectual 1241 203.708,48 € 203.708,48 €

Béns patrimonials (3)
Drets reals patrimonials (32) 3.2 194.971,69 € 194.971,69 €
Mobles (33) 3.3 197.844.64 € 197.844.64 €
Quotes, parts aliquotes i títols repre. de capit. (35) 3.5 383.279,22 € 383.279,22 €

TOTAL MOBLES  1.764.147,26 €
TOTAL ACTIU  101.778.848,13 €
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En l’expedient també s’ha incorporat el passiu de l’Ajuntament, referit a les obligacions, 
préstecs per un termini superior a 1 any, que té l’Ajuntament i que ha estat facilitat per la 
Tresoreria municipal, sent el detall següent:

PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2020
SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.682.190,35 4.682.190,35
BANCO DE SABADELL, SA 5.922.602,93 5.922.602,93
BANCO DE SANTANDER, SA 316.000,00 316.000,00
CAIXABANK, SA 2.300.999,94 2.300.999,94
CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 581.237,67 581.237,67
DEXIA , SA 230.773,20 230.773,20
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 717.500,00 717.500,00
IDAE 570.718,90 570.718,90

TOTAL PASSIU  15.322.022,99

Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2020 de 86.456.825,14 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 258 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 242 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
258 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   166
Béns patrimonials Immobles (3.1)              64
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)      22
Construccions (6.2)                6

TOTAL    258

Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    521
Vehicles (1.2.3.2)      27
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    536
Altres béns mobles (1.2.3.4)             496
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      57

Drets reals patrimonials (3.2)      11
Mobles (3.3) 1.470

     Construccions (6.2)          5
TOTAL 3.123

FONAMENTS DE DRET

En relació a l’expedient de l’aprovació de l’inventari general de béns i drets de 
l’Ajuntament, cal fer esment al seu fonament legal i al procediment per la seva aprovació.
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L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant TRLRL) 
estableix textualment:

“Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y 
derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y 
de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que 
se renueve la Corporación.”

Vist que l’article 222 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 (en endavant TRLMRLC), estableix  
que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, amb els termes següents: 

1.1.1. “Article 222
Inventari dels béns
222.1 Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.
222.2 L'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es 
renovi la corporació, en el segon.
222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de 
l'inventari.
222.4 Els organismes autònoms locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, 
la còpia dels quals s'ha d'adjuntar com a annex a l'inventari general de l'ens local.”

El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni de les 
entitats locals de Catalunya (en endavant RPEL), en el seu article 100 disposa:

“Els ens locals han de portar un inventari general consolidat en el qual integrin, mitjançant 
epígrafs i subepígrafs, amb els ajustaments necessaris per evitar duplicacions, els 
inventaris que comprenguin:

a) Els béns, drets i obligacions de l'ens local.
b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s'escau.
c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s'escau.
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 
dependents de l'ens local.
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'ens local.”

Finalment els apartats 1 i 4 de l’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques (que tenen el caràcter de legislació bàsica 
d’acord a la disposició final segona de la Llei) disposa l’obligació que tenen les 
administracions públiques de forma inventari, amb els termes següents:

“Artículo 32. Obligación de formar inventario.

1. Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos 
que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones 
necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación 
jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

2. (...)
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3. (...) 
4. El inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades locales y 

entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los 
bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.”

Correspon al ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’inventari general de béns i drets de 
l’Ajuntament, d’acord a l’article 222.3 TRLMRLC, quan disposa:

“222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de 
l'inventari.”

Així mateix l’article 105.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya,també estableix que correspon 
al ple l’aprovació de l’inventari general, en els termes següents:

“Article 105

1. Correspon al ple l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari general.
2. Els dels organismes autònoms i els dels ens locals amb personalitat pròpia dependents 
de l'ens local han de ser aprovats per les seves assemblees respectives o òrgans de 
govern i el seu president els ha de trametre al ple de la corporació per a la seva aprovació 
definitiva.
3. L'inventari general l'ha d'autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del 
president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha de trametre al 
Departament de Governació de la Generalitat.”

En relació al quòrum per la seva aprovació, la normativa analitzada no preveu un quòrum 
especial, per tant amb la majoria simple seria suficient per a la seva aprovació.

Vist que per la naturalesa dels expedients d’aprovació de l’Inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament i per donar seguretat jurídica al mateix es considera convenient duu a terme el 
tràmit d’informació pública que regula l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vist l’informe del Responsable de serveis generals signat en data 22 de setembre de 2021 
i l’informe de l’Interventor accidental signat en data 22 de setembre 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:

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 la rectificació i actualització dels  l’Inventaris de béns i drets 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a data 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 i 
31.12.2020, d’acord amb la documentació administrativa que s’acompanya a l’expedient. 
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Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, en compliment 
d’allò que disposa l’art. 105.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals

Tercer.- Exposar al públic els expedients de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de 
Molins de Rei mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la web 
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que tots els interessats puguin 
consultar els expedients i els documents dels l’Inventaris aprovats inicialment i presentar-hi 
les observacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns, durant un termini de 
vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB. En cas 
que, transcorregut l’esmentat període, no s’hagin formulat al·legacions ni observacions de 
cap tipus, s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció d’un nou acord 
Plenari.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem a la votació, perdó, a l’exposició d’“Aprovar inicialment la rectificació 
i actualització dels inventaris de béns i drets de l’Ajuntament de Molins de Rei a data 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 i 31.12.2020”. I faria l’exposició d’aquest 
punt el Sr. Jordi Pradell, endavant.

Sr. Pradell:
Perdoneu, estava silenciat. Bona tarda a tothom, també als que ens escolten i 
especialment al Carles i a l’Arnau, que benvinguts.

Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Laia, endavant, Sra. Laia.

Sra. Juarros:
Bona tarda a tothom. M’agradaria començar agraint als tècnics municipals la feinada que 
han fet per actualitzar aquestes valoracions, que s’haurien d’haver fet més periòdicament, 
però no hem pogut contrastar la informació que hem rebut els grups de l’oposició, que 
presenta uns balanços econòmics que, com dèiem, no hem pogut contrastar i ens 
abstindrem a l’espera que se segueixi la recomanació de l’interventor de fer aquestes 
actualitzacions dels pressupostos de cada any amb la particularitat que a partir d’ara 
s’incorpori a l’inventari l’empresa municipal Molins Energia. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap intervenció més, diria. Doncs, si volgués tancar el punt, el Sr. 
Jordi Pradell.

Sr. Pradell:
Sí, Laia. Vull dir, tal com tu demanes i tal com també he manifestat a l’exposició, ja és un 
compromís. Vull dir que si hi ha algun dubte que puguis tenir sobre els comptes i la seva 
veracitat o com s’ha fet el càlcul, m’ho demanes i t’ho faré arribar, i qualsevol dubte que 
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puguis tenir també te l’aclarirem i te l’explicarem durant tota l’extensió que calgui. Realment 
també afegir-me, com has dit, a la gran feinada que han fet els nostres tècnics de 
l’Ajuntament a revisar aquests últims 5 anys i a partir d’ara tenim uns criteris clars i, un cop 
ajustada la comptabilitat general, hi ha el compromís sempre de portar-ho amb el compte 
general i el problema que hem tingut fins ara no s’ha de repetir.

Sr. Alcalde:
Doncs, moltes gràcies. Ara sí que passaríem a la votació. Vots en contra d’aquest punt 7è 
de l’ordre del dia? No en veig cap. Abstencions? Abstencions, per tant, del grup municipal 
d’Esquerra Republicana. Vots a favor? Vots a favor de la resta de grups municipals. Per 
tant, el punt 7è quedaria aprovat. 
I ara els proposo, perquè estava també en converses amb el regidor d’Habitatge, que és 
qui hauria de fer l’exposició del punt 8 i 9, que si els sembla els deixaríem per més 
endavant, perquè els pugui explicar ell i, per tant, els deixem en stand-by i en el moment 
que puguem, doncs, recuperem aquests punts si els sembla. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), MEC (1), Molins Camina Podem (1) , C’s (1), CUP (2), i 4 
abstencions de ERC (4)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

10- Aprovar la classificació i l’adjudicació del contracte de serveis de consergeria, 
manteniment, coordinació i neteja de les instal·lacions Esportives Municipals 
(Expedient núm.  1/2021/CONP2)

DICTAMEN
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APROVAR LA CLASSIFICACIÓ I L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERGERIA, MANTENIMENT, COORDINACIÓ I NETEJA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (1/2021/CONP2)

1.Antecedents

Atès que mitjançant acord núm. 14 del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 
vint-i-set de maig de 2021, entre d’altres, es va aprovar l’expedient de contractació del 
servei de consergeria, manteniment, coordinació i neteja de les instal·lacions esportives 
municipals i es va convocar la seva licitació mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària i regulació harmonitzada.

Atès que durant el període de presentació de proposicions, s’ha presentat una única 
proposició per part de l’empresa NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS, SL (d’ara endavant NM, SL) amb NIF B65727190.

Atès que la Mesa de Contractació de l’Ajuntament, en sessió privada celebrada el dia 13 
de juliol de 2021, procedeix a l’obertura del sobre número 1 i a la vista de la documentació 
presentada per l’empresa es declara admesa sota condició suspensiva de comprovació, 
qualificació i acceptació de la Declaració Responsable i formulari DEUC per part de SSJJ. 

Atès que a continuació, la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres número 2 i acorda la 
remissió d’aquests al servei tècnic competent, per tal que efectuï la valoració dels criteris 
subjectius inclosos en la proposició.

Atès que en la Mesa de contractació de data  22 de juliol de 2021,  es dóna compte de 
l’informe de la Tècnica d’Administració General de Serveis Jurídics acceptant la 
documentació i aclariments de l’empresa sobre la declaració responsable i el formulari 
DEUC i es ratifica l’informe de la Cap de Negociat d’Esports en relació a la valoració dels 
criteris avaluables mitjançant judicis de valor corresponents a la Proposta tècnica i 
d’organització i de millores en la prestació del servei ( clàusula 25.2),  amb la rectificació de 
l’error material en l’apartat d) i e) de la clàusula 25.2.2,  a on ha de constar-hi 5 punts,  
publicat en el Perfil del Contractant amb les següents puntuacions: 

criteri màxim 
puntuació

MN, SL

25.2.1 5 5
25.2.2

a) 10 10
b) 10 10
c) 10 10
d) 5 5
e) 5 5

TOTAL 45 45

A continuació, en aquesta mateixa sessió la Mesa procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 
corresponent a l’oferta econòmica presentada pel licitador, d’acord amb el se següent 
detall:
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Codi Descripció Quantitat Unitat Preu unitari Preu total sense impostos
1 Neteja 1,00 UN 14,81 € 14,81 €
2 Consergeria 1,00 UN 14,68 € 14,68 €
3 Coordinació 1,00 UN 17,07 € 17,07€

Seguidament, la Mesa procedeix a l’anàlisi de la baixa econòmica proposada per l’únic 
licitador admés, a fi de constatar si la seva oferta és susceptible de desproporcionalitat, i es 
conclou que que l’oferta no és inferior al pressupost base de licitació reduït en un 25%, i 
per tant, no es pot considerar anormal o desproporcionada. Aquesta decisió es fonamenta 
en l’informe del Cap del negociat de Control de Gestió d’anàlisi de la desproporcionalitat de 
les ofertes, ratificat per la Mesa i publicat en el Perfil del Contractant.

A continuació, la Mesa procedeix al càlcul de la puntuació assignada a l’empresa licitadora, 
amb el resultat següent:  “ Per aplicació de la fórmula establerta en la clàusula 25.1 PCAP, 
s’atorga a l’empresa un total de 55 punts.” Aquesta puntuació es fonamenta en l’informe 
del Cap del negociat de Control de Gestió, que fa un càlcul de l’oferta econòmica. Aquest 
informe va ser ratificat per la Mesa de contractació i publicat en el Perfil del Contractant. 

A continuació, la Mesa, realitzat el sumatori de totes les puntuacions, classifica en primer 
lloc , amb 100 punts,  la única oferta presentada per l’empresa NM, SL.

Atès que en la mateixa sessió la Mesa, en base als informes  de la Cap de Negociat 
d’Esports i del Cap del negociat de Control de Gestió, anteriorment referenciats,  proposa 
l’adjudicació del contracte a l’empresa NM, SL., millor classificada , pels preus unitaris 
següents:

Neteja:              14,81 €
Consergeria:     14,68 €
Coordinació:      17,07 €

I la resta de condicions que s’estableixen en la seva oferta en relació a les millores en la 
prestació del servei,  d’acord amb el següent detall:

a)Disposar  d’una bossa de 3.000 € més IVA anuals 
b)Materials de neteja 100% biodegradables, productes Diversey, i per altra sistema de 

dosificació, Divermite TM.
c)El material inventariable: cistelles de bàsquet amb adaptador, porteries d’handbol  i 

ancoratges porteries, xarxes per porteries: futbol 7 i futbol 11, handbol/futbol sala, i 
cistelles bàsquet per import de 1.776,32 més IVA una vegada durant el contracte, o 
bé repartit en els tres anys de contracte.

d)Eines per equipament d’un taller per un import de 4.800€ més IVA, l’aportació 
d’aquesta millora es farà a l’inici del contracte.

e)Promoció dels serveis i/o activitats organitzades per l’Ajuntament de Molins de Rei, 
per un import de 1.000 € anuals. A més de l’aportació econòmica ofereix suport 
tècnic per a difusió i comercialització dels serveis, personal i recursos necessaris a 
més d’un vehicle per organització d’esdeveniments.

Atès que en data 20 d’agost l’empresa NM,SL presenta correctament la documentació 
necessària per a l’adjudicació del contracte, previ requeriment i posterior comprovació per 
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

2.Fonaments jurídics 
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Atès que, d’acord amb l’article 150 LCSP, l’òrgan de contractació classificarà les 
proposicions i adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació requerida. 

Vist l’article. 151.1 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.

Atenent que el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i vist 
l’article 153.3 LCSP, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se transcorregut el 
termini dels 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 

Vist l’article 154 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’article 62 LCSP, en concordança amb la clàusula 31 del PCAP, que disposa que 
l’òrgan de contractació ha de designar un responsable del contracte i que aquest exercirà 
les funcions descrites en el PCAP. 

Atès que la despesa prevista per aquest contracte per l’exercici en curs es farà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 3030.342401.22799 Gestió Instal. esportives per import de 
50.598,52€ (cinquanta mil cinc-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims), més 
10.625,69€ (deu mil sis-cents vint-i-cinc euros amb seixanta-nou cèntims), corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 61.224,21€ (seixanta-ú mil dos-cents vint-i-quatre euros 
amb vint-i-ú cèntims) d’acord amb el document RC 12021000012121. La resta de despesa 
es farà a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’habilitin a l’efecte.

Atès que d’acord amb la clàusula 8a del PCAP, aquest és un pressupost màxim calculat 
en base a les estimacions de necessitat i no suposa una obligació de despesa per part de 
l’Ajuntament, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte

Atès l’article 346 LCSP en relació a l’obligació de comunicació al Registre de Contractes 
del Sector Públic de les dades bàsiques dels contractes adjudicats.

Atesos els arts. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’art. 52.4 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), que permeten al 
Ple la delegació de l’exercici de determinades atribucions en l’Alcalde.

Atès que d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP,  l’art. 23 de les bases 
d’execució del pressupost municipal i la clàusula 5 PCAP, la competència com a òrgan de 
contractació correspon al PLE en superar el termini de 4 anys de durada.

Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de l’ASP de la Cap de Negociat 
d’Esports, de data 16 de setembre de 2021.
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Atès l’informe jurídic favorable sense observacions de la Tècnica d’Administració General, 
de data 16 de setembre de 2021.

Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 16 de setembre de 
2021.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones:

Primer.- CLASSIFICAR l’única proposició presentada  i acceptada per al contracte del 
servei de consergeria, manteniment, coordinació i neteja de les instal·lacions esportives 
municipals de Molins de Rei, de conformitat amb la Mesa Permanent de Contractació, 
celebrada el dia 22 de juliol de 2021, amb la següent puntuació:

NETEJA I MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, SL 100 punts

Segon.- ADJUDICAR el contracte de referència a l’empresa NETEJA I MANTENIMENT 
D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS, SL amb NIF B65727190, per un període d’execució de 3 
anys, més 2 possibles prrrogues d’1 any de durada cadascuna`, d’acord amb la resta de 
condicions derivades del PCAP, del Plec de prescripcions tècniques i de l’oferta 
presentada per l’adjudicatari, d’acord amb el següent detall:

Preus unitaris:

Descripció Preu total sense 
impostos

Neteja 14,81 €
Consergeria 14,68 €
Coordinació 17,07€

Que fa un pressupost base anual segons les estimacions de necessitat i d’acord amb la 
clàusula 8a del PCAP de 202.394,08€ (dos-cents dos mil tres-cents noranta-quatre euros 
amb vuit cèntims), més 42.502,76€ (quaranta-dos mil cinc-cents dos euros amb setanta-sis 
cèntims), corresponent al 21% d’IVA, que fa un total de 244.896,84€ (dos-cents quaranta-
quatre euros amb vuit-cents noranta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims).

1. Millores en la prestació del servei

a)Disposar  d’una bossa de 3.000 € més IVA anuals 
b)Materials de neteja 100% biodegradables, productes Diversey, i per altra sistema de 

dosificació, Divermite TM.
c)El material inventariable: cistelles de bàsquet amb adaptador, porteries d’handbol  i 

ancoratges porteries, xarxes per porteries: futbol 7 i futbol 11, handbol/futbol sala, i 
cistelles bàsquet per import de 1.776,32 més IVA una vegada durant el contracte, o 
bé repartit en els tres anys de contracte.

d)Eines per equipament d’un taller per un import de 4.800€ més IVA, l’aportació 
d’aquesta millora es farà a l’inici del contracte.

e)Promoció dels serveis i/o activitats organitzades per l’Ajuntament de Molins de Rei, 
per un import de 1.000 € anuals. A més de l’aportació econòmica ofereix suport 
tècnic per a difusió i comercialització dels serveis, personal i recursos necessaris a 
més d’un vehicle per organització d’esdeveniments.
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Tercer.- PUBLICAR al Web Municipal i al Perfil del Contractant, l'adjudicació d'aquest 
contracte en el termini de 15 dies naturals i COMUNICAR al Registre de Contractes del 
Sector Públic  les dades bàsiques del contracte, incloent la identitat de l’adjudicatari i 
l’import de l’adjudicació (d'acord amb els articles 63.3, 151.1, 154 i 346.3 de la LCSP).

Quart.- DISPOSAR la despesa del contracte que s’adjudica per import de 607.182,24 € 
(sis-cents set mil cent vuitanta-dos euros amb vint-i-quatre cèntims) més 127.508,27€ (cent 
vint-i-set mil cinc-cents vuit euros amb vint-i-set cèntims), corresponent al 21% d’IVA, que 
fa un total de 734.690,51€ (set-cents trenta-quatre mil sis-cents noranta euros amb 
cinquanta-ú cèntims), amb el següent desglossament: 

D’acord amb la càusula 8a del PCAP, aquest és un pressupost màxim calculat en base a 
les estimacions de necessitat i no suposa una obligació de despesa per part de 
l’Ajuntament, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte

La disposició de despesa dels exercicis següents està condicionada a l’existència de crèdit 
suficient i adequat. 

Cinquè.- FORMALITZAR el contracte en document administratiu transcorregut el termini 
dels 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació al licitador. 

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el contracte corresponent, 
en el Perfil del contractant de la Corporació en un termini no superior a 15 dies a comptar 
des de la data de la signatura, d’acord amb l’article 154 LCSP. 

Setè.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la Cap de Negociat d’Esports o 
persona que la substitueixi, amb les funcions descrites a la clàusula 31 del PCAP. 

Vuitè.- DELEGAR a l’Alcalde els acords de les possibles modificacions i  pròrrogues del 
contracte en virtut de l’art. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del 
règim local (LRBRL) i l’art. 52.4 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).

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

· NOTIFICACIONS: al adjudicatari
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 

Jurídics, Transparència i a Esports

Exercici pressupostari Import RC Aplicació 
pressupostària

2021 (d’octubre a 
desembre) 61.224,21€ 1202100001212 3030.342401.22

799
2022 244.896,84€ A determinar A determinar
2023 244.896,84€ A determinar A determinar
2024 (de gener a setembre) 183.672,63€ A determinar A determinar
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, ara passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones. El 
punt 10 de l’ordre del dia, que seria “Aprovar la classificació i l’adjudicació del contracte de 
serveis de consergeria, manteniment, coordinació i neteja de les instal·lacions esportives 
municipals, l’expedient núm. 1/2021”. En aquest cas, faria l’exposició del punt el propi 
regidor d’Esports, el Sr. Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Moltes gràcies. Bona tarda a totes les persones que ens escolten. També donar la 
benvinguda en aquesta Sala de Plens al Carles i l’Arnau. Benvinguts, hi ha molta feina a 
fer, molta feina a fer.

Presenta el punt 10.
També comentar que hi havia un error en la transcripció que hi havia al punt de l’ordre del 
dia en què l’import per a materials, per inversions de materials inventariable ja va fins als 
8.795 euros i no aquests 1.700 euros.

Continua la presentació del punt 10.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Hola, bona tarda a tothom. Benvingut, Carles, i benvingut, Arnau, tot i que la càmera ha 
anat una mica estrany i no t’hem vist mentre prometies, però bé la feina ja està feta.
Doncs, no, senzillament, aquestes bases ja es van aprovar durant el Ple del mes de maig, 
per tant res a dir. A més a més, tal com comentava el regidor d’Esports s’hi afegeixen unes 
millores; per tant, ens sembla que això és satisfactori i hi sortim guanyant. El que en tot cas 
nosaltres (diguem) trobem de no tan satisfactori és que no s’hi hagin presentat més 
empreses, tot i aquestes dues que comentaves, per realment poder fer una valoració molt 
més profunda i acabar agafant l’opció que sigui realment la millor. De tota manera, 
esperem en tot cas que una altra vegada pugui ser això, que hi hagi més possibilitat de 
triar, per realment quedar-nos amb l’opció millor. Però evidentment el nostre vot anirà a 
favor d’aquesta contractació.

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

Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes, la gent que ens escolta a la ràdio, a la gent que ens veu per 
YouTube i benvinguts a les noves regidores.
Nosaltres, en relació a aquest punt, manifestem com sempre el nostre posicionament 
respecte els contractes de serveis que perfectament es podrien fer amb mitjans propis via 
Molins Energia, i el Govern que ens va explicar que l’empresa ja tenia gerent, aprofito 
l’ocasió per tornar a demanar per enèsima vegada ja, crec, la presentació als grups de 
l’oposició i les línies de treball engegades, així com la planificació perquè aquesta empresa 
sigui efectivament operativa. Aquest servei per a nosaltres és imprescindible de realitzar, 
però considerem que la seva durada i possibilitat de pròrroga s’allunya de la voluntat del 
nostre grup municipal de tenir serveis públics pactats directament per l’administració 
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pública. Creiem més que necessari que es torni a impulsar i crear la Comissió de 
Municipalització tenint en compte la quantitat de contractes urgents, prorrogats i forçosos 
que a l’actualitat hi ha a l’Ajuntament. No cal començar per la municipalització per a 
aquells...

Sr. Sánchez:
Has tancat el micro.

Sr. Corredera:
Perdó.
No cal començar per la municipalització d’aquells serveis més grans i complexos, però sí 
per a aquells on l’espai, l’encàrrec i les tasques són molt acotades. De la mateixa manera 
que es preveu que el manteniment de Molins Energia gestioni la jardineria i el manteniment 
dels parcs infantils, es podia haver assumit aquesta prestació que avui es porta a 
adjudicació al Ple. Per acabar, una mica en la línia que comentava la regidora Marta 
Espona, sorprèn una mica que només hi hagi un sol licitador i que realment quedi... Un 
concurs que, al final el que es pretén quan són concursos públics que és que hi hagi 
concurrència i competència per intentar abaixar el preu o apujar les prestacions i l’execució 
del servei, doncs que hauríem de mirar a veure com s’estan tractant els Plens i com podem 
fer que el nostre Ajuntament, quan sigui per necessitat o per obligació haguem de treure a 
concursos públics, realment siguin interessants i, diguem, atractius per la resta d’empreses 
que competeixen al sector, d’acord? Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Estefania Castillo, endavant.
Estefania? No, no, estàs silenciada, Estefania.

Sra. Castillo:
Ara sí?

Sr. Alcalde:
Ara sí.

Sra. Castillo:
Doncs donar la benvinguda als regidors i a les regidores que s’incorporen avui a la Sala de 
Plens i saludar tots els oients que ens estan sentint aquesta tarda. I, bé, aquest Govern al 
Ple de maig duia una licitació per la contractació dels serveis de neteja d’equipament 
esportius municipals, coordinació entre aquests, i consergeria. En aquell moment la CUP ja 
ens vam posicionar en contra i aquesta vegada farem igual, i no perquè tinguem res en 
contra de l’única empresa que ha sortit guanyadora, sinó perquè ja sabeu que no 
compartim la vostra dèria de licitar serveis essencials. Votarem en contra bàsicament per 
dos motius. Un, perquè no entenem, i molt menys compartim, que tenint una empresa 
pública com és Molins Energia, hagueu de fer un contracte extern sobre aquest servei, i 
que a hores d’ara estem esperant que el Govern convoqui la Comissió de Seguiment i 
puguem conèixer el nou gerent i que ens mostri quina feina ha fet durant aquest temps. I, 
dos, és decebedor veure que el contracte té una permanència de tres anys i dos anys de 
pròrroga, perquè es fa palès una vegada més el que ja us vam dir al Ple de maig, que és 
que no teniu cap mena d’intenció de municipalitzar serveis a part de jardineria i el 
manteniment de parcs infantils.  I us llancem una pregunta, que és: quin servei vol aquest 
Govern que gestioni Molins Energia en el que us queda de legislatura, a part dels dos que 
ja hem esmentat? Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Hola, molt bona tarda a tothom. També a la gent que és a casa. Benvinguts als nous 
regidors. Jo avui calculo que fins a les 8 minimitzaré les meves intervencions per motius 
personals; no obstant això, no volia deixar passar el punt sense anunciar que nosaltres 
també ens abstindrem i pràcticament el motiu és que subscric al 100 % les paraules que 
ha dit el regidor Corredera i estic d’acord també amb moltes de les coses que ha dit 
l’Estefania i la Marta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:
Hola, buenas tardes a todos, a todos los que nos escuchan, y dar la bienvenida a los dos 
nuevos regidores que se incorporan, Carles y Arnau. Nosotros votaremos a favor porque 
estamos contentos con la propuesta. Creemos que lo que se está proponiendo está bien. 
Celebramos que la empresa haya dado la máxima puntuación en los criterios que se piden, 
aunque lamentamos, como mis compañeros, que solo se haya presentado una empresa, y 
desde aquí aprovechar la ocasión para animar a las demás empresas de servicios a que 
cuando haya una oportunidad como esta se presenten. Gracias.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez, si volgués cloure el primer torn d’intervencions.

Sr. Sánchez:
Sí, gràcies. Bé, hi ha una variable que, malauradament, l’Ajuntament no controla, i és 
quantes empreses es presenten. Aquesta no la controlem nosaltres. Sí que és cert com he 
explicat abans que, a banda, teníem dues empreses més, i que tal com se’ls va informar a 
la informativa, hi havia una empresa de fora de Catalunya, de Madrid, molt gran i una altra 
empresa catalana, perdó, una altra empresa de fora de Catalunya que també volia 
instal·lar-se, volia agafar aquest servei. Precisament va ser el primer apèndix que també va 
dir alguna altra empresa que estava prestant un servei actualment a l’Ajuntament de Molins 
de Rei. És cert que l’empresa que ha guanyat aquesta licitació és una empresa catalana, 
amb gent que treballa al nostre municipi, gent que tots coneixem, i que és una empresa 
que jo crec que té una llarga experiència al voltant de la prestació de serveis en l’àmbit 
esportiu, i això també és important de tenir-ho present. Quan es presenten segons quines 
empreses que ja tenen un coneixement ampli d’uns quants anys duent una gestió 
esportiva, és difícil que vinguin altres empreses i puguin intentar superar les ofertes que 
puguin presentar aquestes empreses. Evidentment, el coneixement de les instal·lacions i, 
per tant, saber on rauen els problemes principals i on poden tenir aquestes millores i on 
poden continuar oferint el servei és el que les fa diferenciadores. I en aquest sentit 
l’empresa que s’ha presentat, Neteja i Manteniment d’Edificis i Instal·lacions, té aquesta 
llarga experiència en l’àmbit. 
Com deia, no podem controlar el fet que no es presentin més empreses. Sí que és cert, en 
tot cas, que ningú no podrà dir que és un mal contracte. És un contracte dins un preu 
adequat on s’ofereixen diferents millores que ja milloren el precontracte que nosaltres vam 
cloure. Però, per tant, en tot cas era un plec atractiu. Dit això, doncs, celebrem que hi hagi 
hagut aquesta empresa que s’ha presentat, però en tot cas les altres diran per què no 
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s’han presentat. Simplement és que és un món restringit, tothom sap més o menys quines 
són les [Inintel·ligible, 31:01] de cadascú. En aquest sentit, ho hem dit també al Ple on 
debatíem aquest àmbit, és evident que nosaltres, a l’empresa pública li volem traspassar 
bons serveis, i vam dir llavors i ja els podrem avançar ara, segurament no ens posarem 
d’acord en tots els serveis que ha [Inintel·ligible, 31:25], no ens hi posarem. Creiem que en 
un moment en què l’empresa pública està naixent, que ja té encomanat el servei de dos, 
que rep la previsió d’una encomanada de serveis de dos serveis, doncs és evident que 
[Inintel·ligible, 31:40], llavor i torno a repetir-ho ara, que l’empresa ha de començar a 
caminar. Una vegada l’empresa comenci a caminar i hi hagi el personal que ha de 
començar a tramitar i a fer que l’empresa agafi volada, i després volem també, com hi ha 
algú que ja ho apunta en aquesta línia, és evident que quan hi hagi un camí més instaurat 
és quan llavors podem començar-nos a plantejar quines [Inintel·ligible, 32:08]. Però és 
evident que aquest contracte, que és un contracte on la neteja té una importància cabdal, 
on la consergeria ho és tot, i que per tant necessita una rotació de persona a vegades, 
doncs, gran, i aquí vostès saben, i ho hem comentat moltes vegades, en aquesta rotació 
de personal és precisament on ens ve la gran problemàtica dels serveis, i ho hem tingut i 
ho hem explicat moltes vegades el que passa precisament a la llar d’avis i la rotació 
constant de personal que hi ha en aquests serveis i que, per tant, això també ens implica 
que els serveis de personal de la casa, doncs, estiguin complicats. És evident que fins que 
no tinguem una empresa pública ben dotada prestant serveis creiem que no era oportú 
encetar aquest debat de tenir una empresa pública que assumís també aquest contracte, 
que és un contracte que té 7 dies de durada, i pràcticament des de les 9 del matí fins a les 
12 de la nit. Per tant, és un contracte important, un contracte que mereix una gestió molt 
gran, encara que no ho sembli o algú pugui pensar que no és així, la gestió del personal és 
molt gran i, per tant, hem de veure com va evolucionant l’empresa pública abans de 
plantejar-nos si aquest és un dels serveis que poden acabar-s’hi incorporant. Però ja els 
dic: crec que no cal córrer, cal prendre’s l’empresa pública d’una manera ben seriosa i no 
començar a bombardejar-la amb serveis quan no té personal. Per tant, hem de començar 
la casa per on l’hem de començar, amb uns bons fonaments, i a partir d’aquí després aquí 
anar-li fent encomanades de serveis que ens permetin tenir una empresa pública 
contrastada i una empresa pública que doni bon servei. En tot cas, el que sí que haig de 
dir, i ho torno a reiterar, és que el servei que està prestant aquesta empresa és excel·lent, 
excel·lent, i això també cal dir-ho, perquè a vegades només anem en aquesta línia de 
municipalitzar els serveis, però també és cert que possiblement, difícilment, podem 
[Inintel·ligible, 34:12] un servei que està prestant. Amb l’eficiència del servei que 
[Inintel·ligible, 34:16], el servei també hauria de ser una variable que també hauríem de 
contemplar [Inintel·ligible, 34:23] que tot ho hem de municipalitzar.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. No em consta cap paraula demanada per al segon torn. Per tant, 
passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4
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ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 2 6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), C’s (1),  2  vots en contra de la CUP (2), i 6 abstencions de 
Molins Camina-Podem (1), ERC (4), MEC (1).

En aquest moment s’incorpora a la sessió  el regidor Sr. Josep Mª Puiggarì Troyano i 
el regidor Sr. Marc Vives Solé.

11.-  Aprovar l’adhesió a la campanya del moviment democràtic de les dones amb 
l’aprovació del manifest del dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de 
dones, nenes i nens 2021.  (Expedient núm. 41/2021/MOCIO)

MOCIÓ

Enguany, la Xarxa de Municipis lliure de tràfic de persones i nenes ha presentat una 
campanya a la qual demana l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

L’Ajuntament de Molins de Rei té la voluntat d’aprovar un manifest específic per a aquesta 
diada, per la qual cosa s’ha refet el text d’aquesta campanya per tal de redactar un 
manifest en contra de l’explotació sexual i el tràfic de Dones, Nens i Nenes 2021.

El text d’aquest manifest és el següent:

MANIFEST Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i 
Nens 2021

El 23 de setembre es commemora el Dia contra l'explotació sexual i el tràfic de persones, 
una data per a manifestar la nostra condemna i rebuig a una de les pràctiques més cruels 
de la vulneració i violació dels drets humans, a una de les manifestacions més denigrants 
que atempten directament contra la llibertat, la integritat, la dignitat i la seguretat de milions 
de persones a tot el món.

Segons Nacions Unides, l'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació (50%) 
seguida del treball forçat (38%). Entre totes, el tràfic de dones, nenes i nens amb finalitats 
d'explotació sexual és la forma més estesa a nivell global. Les dones i les nenes 
representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades a tot el món i el 80% de les 
identificades en Europaoccidental; el 95% d'elles acaben explotades per a la prostitució.
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L'explotació sexual de dones i menors és la manifestació més cruel i violenta de la 
desigualtat estructural entre dones i homes i de la feminització de la pobresa. En el context 
actual de pandèmia, que ha agreujat les bretxes de gènere i les desigualtats existents a les 
quals s'enfronten les dones, la situació és encara més alarmant. Els efectes de la crisi mai 
són neutrals en matèria de gènere i la pandèmia de la COVID 19, no és una excepció.

És per això que recentment Nacions Unides ha alertat que la pandèmia està aguditzant les 
precàries condicions de les víctimes del tràfic i permetent la creació de noves vies perquè 
els traficants reclutin i explotin a les persones més vulnerables, que són en la seva majoria 
dones pobres, dones migrants, refugiades i de grups ètnics marginats, així com dones 
soles en situació de marginació i amb fills/as al seu càrrec. Al costat d'elles, adverteix que 
el risc al qual s'enfronten els menors s'ha triplicat en els últims 15 anys.

La Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i Nenes, som municipis, organitzacions i 
persones individuals que lluitem per abolir la demanda de prostitució que provoca el tràfic 
de dones i nenes. La nostra proposta es basa en el model suec de persecució dels qui 
exerceixen aquest tipus de violència de gènere contra les dones i les nenes i denúncia 
d'una societat que és còmplice quan mira per a un altre costat o el vol integrar en 
l'economia neoliberal del mercat com un “servei” de les dones pobres a la disposició dels 
homes que poden comprar-les.

Des del Moviment Democràtic de Dones (MDM) com a integrant en la Xarxa de Municipis 
Lliures de Tràfic de Dones i nenes amb finalitats d'explotació sexual (RMLT) rebem 
positivament la iniciativa legislativa per part del Ministeri d'Igualtat per a tramitar una llei de 
tràfic al nostre país. Som conscients de la dificultat d'obrir un procés d'aquest tipus a la 
participació ciutadana i a les diverses associacions i entitats, per tant, agraïm que tantes 
veus, incloses les de la RMLT hagin pogut expressar-se i fer aportacions en aquest 
aspecte, per a recordar que la reparació i ajudes a les víctimes, així com la persecució 
legal de tota mena de proxenetisme, i la penalització de la demanda, són els tres eixos 
fonamentals en què han de basar-se lleis d'aquest tipus, que pretenen lluitar contra 
l'explotació sexual. Per la qual cosa volem posar l'accent principalment en la penalització 
de la demanda, com a part de la reparació a les víctimes, i per a assenyalar als 
demandants com a part fonamental del problema.

- Espanya és el 1r país europeu i el 3r país a nivell mundial en demanda de 
prostitució.

- El 39% dels homes espanyols admeten ser demandants de prostitució (4 de cada 
10).

- És un negoci les principals víctimes del qual són dones i nenes (el 98%)
- El Tràfic és el tercer negoci il·lícit més lucratiu del món, després del tràfic de drogues 

i armes.

Donada la situació al nostre país, demanem al Govern de l'Estat Espanyol i al Ministeri 
d'Igualtat que la nova Llei de Tràfic incorpori els convenis internacionals i europeus 
ratificats per l'estat espanyol en les seves recomanacions de penalitzar la demanda:

- Conveni de Nacions Unides per a la Repressió del Tràfic de Persones i de 
l'Explotació de la Prostitució Aliena, de 2 de Desembre de 1948 (ratificat per en 
1962)Art. 1, 2 i 3. Penalització de tota mena de proxenetisme i el consum o 
temptativa de consum de prostitució aliena.
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- Protocol de Palerm 2000. Art. 9.5 Insta a descoratjar la demanda que propícia 
qualsevol forma d'explotació sexual.- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita 
contra el tràfic d'éssers humans. Varsòvia, 16.5.2005Art. 18 i 19. Adoptar per part 
dels signants, les mesures legislatives o d'un altre tipus necessàries per a conferir 
el caràcter d'infracció penal a la demanda d'explotació sexual.

D’igual forma, demanem al Govern de la Generalitat la participació en la Xarxa de 
Comunitats Autònomes per una vida lliure de violència per a les dones en contextos de 
prostitució i l'eliminació del tràfic i l'explotació sexual infantil i adolescent (ESIA), per 
abordar la problemàtica des de la perspectiva territorial.

La prostitució i l'explotació sexual de les dones i nenes són formes de violència i, com a 
tals, suposen un obstacle a la igualtat entre dones i homes. Són causa i conseqüència de 
la desigualtat entre dones i homes i perpetua la idea que el cos de les dones i les nenes 
està en venda. 

Per a combatre el tràfic de dones, nenes i nens amb finalitats d'explotació sexual de 
manera efectiva cal acabar amb la prostitució. Sense prostitució, no hi ha tracta.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Mocions
la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

Primer.- APROVAR l’adhesió a la campanya del Moviment Democràtic de Dones amb 
l’aprovació del Manifest del Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, 
nenens i nens 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 a Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i 
Nenes, al Moviment Democràtic de Dones, a la Presidència del Govern de l'Estat Espanyol 
i de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Igualtat, i traslladar-ho al Programa de 
Feminismes i LGTBI.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, el punt quedaria aprovat. I ara passaríem al punt 11 de l’ordre del dia, que és 
“Aprovar l’adhesió a la campanya del moviment democràtic de les dones amb l’aprovació 
del manifest del dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i 
nens 2021”. Faria la lectura d’aquest punt la Sra. Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Hola, bon vespre a tothom. Volia donar la benvinguda als nous regidors membres del 
consistori. I recordar que són, ens quedem 9 dones, si no m’equivoco, en el total de 21 de 
membres que som. Haurem de dir, no vull dir que marxi ningú més, ens hem de fer fortes 
nosaltres.
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Abans de... Soc conscient que ja s’ha comentat per part de la portaveu de 
la CUP que el regidor Marc Vives té problemes, però la secretària apunta al xat que fora bo 
que, per tots els moments que hi hagi votacions, hem de ser visibles a l’hora de votar; si 
no, no es pot subscriure i saber exactament què està votant el regidor, perquè el vot és 
personal, no és de grup en aquest sentit. Per tant, ara obriríem el torn d’intervencions, 
precisament amb la Sra. Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. El 23 de setembre va ser el Dia Internacional contra el Tràfic de Dones i Nenes i 
Nens per a Explotació Sexual, però també va ser el Dia Internacional de la Visibilitat 
Bisexual, i com a CUP creiem que també s’ha d’anomenar i de donar-li el lloc que li 
correspon. Dit això, el tràfic de dones, nens i nenes amb explotació sexual és una forma de 
violència masclista i una violació dels drets humans que vulnera una vegada més la seva 
llibertat, dignitat, seguretat i la seva pròpia vida. De forma urgent cal millorar la protecció 
d’aquelles persones en situació regulable, les polítiques d’Europa de fronteres que 
impedeix a les dones emprendre un projecte migratori autònom i les aboca a les màfies, a 
l’explotació sexual, agressions físiques per part dels seus traficants, i les que sobreviuen 
viuen amb seqüeles mentals i físiques tota la resta de la seva vida. És per tot això que cal 
un compromís polític efectiu capaç de lluitar contra el tràfic de dones, nens i nenes 
reconeixent els seus drets i amb perspectiva feminista que ha d’evitar l’estigmatització, la 
victimització, el paternalisme que aprofundeixen en la discriminació. La CUP apostem per 
dissenyar polítiques públiques per garantir una vida digna per a les dones i nenes en 
situació de tràfic i explotació sexual. Per tot això, la CUP votarem a favor de l’adhesió a la 
declaració.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig. Sí, la Sra. Marta Espona també demana la paraula, si no 
m’equivoco. Endavant.

Sra. Espona:
Sí, gràcies. Bé, en opinió nostra, aquest manifest que es presenta tracta dos temes 
diferents. Per una banda, el tràfic de dones, nenes i nens amb finalitats sexuals, i la 
prostitució. Pel que fa al tràfic de persones, el nostre grup està absolutament en contra de 
qualsevol abús d’una persona per sobre d’una altra perquè actuï en contra de la seva 
voluntat i de l’existència de màfies que en treguin profit. Cal eradicar qualsevol pràctica 
il·legal que comercialitzi amb persones sigui pel motiu que sigui mitjançant l’explotació. Pel 
que fa a la prostitució, l’any 1995 es va despenalitzar l’oferiment de serveis sexuals a canvi 
de diners, i malauradament, fins al dia d’avui, en aquests 26 anys, no s’ha regularitzat la 
pràctica d’aquests serveis per tal de garantir completament els drets de les persones que 
els exerceixen, sobretot dones però també homes, en el cas de fer-ho voluntàriament. 
Creiem que barrejar la prostitució i el tràfic de dones, nenes i nens en un mateix manifest 
evita precisament poder aprofundir en la regularització que es pretenia l’any 1995. 
Considerem, per tant, que són dos temes que s’han de tractar per separat i que, a més a 
més, actualment és un debat encara no resolt. Per aquest motiu, només per aquest 
aspecte, el nostre grup s’abstindrà.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Diria que no em consta cap paraula més. Si volgués tancar la regidora ponent, 
endavant.
Està silenciada, Sra. Regidora.
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Sra. Castillo:
Perdó. Volia dir que eradicar l’explotació sexual ha de ser, hauria de ser, una prioritat com 
a societat i com a administracions o governs. I hem de defensar el seu abordatge, que no 
pot deslligar-se del fenomen de la prostitució, perquè és la demanda de prostitució la 
principal causa de l’augment de tràfic de dones i menors. Els estudis i les experiències en 
altres països ens han indicat que allà on s’ha regularitzat la prostitució ha augmentat el 
tràfic. La igualtat entre dones i homes continuarà sent inassolible mentre es comprin, 
venguin i explotin dones, nenes, nens prostituint-los. Així ho recullen les Nacions Unides 
en aquesta convenció que demanaven en el Manifest de Moviment Democràtic de Dones a 
la campanya, a la Convenció Internacional contra el Tràfic de Persones i l’Explotació de la 
Prostitució Aliena. Segons Nacions Unides, aquesta Convenció és l’instrument legal que 
expressa la voluntat política de combatre l’explotació sexual que pateixen les dones i les 
diferents formes en què aquesta es presenta i en el seu preàmbul ja diu i considera que la 
prostitució i el mal que l’acompanya, el tràfic de persones per a finalitats de prostitució, són 
incompatibles amb la dignitat i el valor de la persona humana.
Jo agraeixo que aquest Manifest surti endavant i ens emplacem a treballar i a debatre 
sobre aquest punt més endavant. La prostitució vull dir, eh.

Sr. Alcalde:
Doncs gràcies. Doncs si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la votació del que és 
l’adhesió a aquesta campanya

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 1 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar  la present moció per 18 
vots a favor del PSC (7), JxM (4), ERC (1- Laia Juarrós Menéndez), MEC (1),  CUP (3),  
Molins Camina-Podem (1), i C’S (1), i 3 abstencions d’ ERC (3- Sra.  Marta Espona 
Burgués, Sr. Joaquim Llort Grau, Sr. Arnau Pedrol i Vila)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
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8.- Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge d’àmbit municipal per l’any 2021. (Expedient núm.  16/2021/CONIN)

DICTAMEN

1.- Justificació de la signatura del conveni:

La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig, 
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les 
borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb 
l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.

Pel Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha assumit les funcions en 
matèria d’habitatge, i s’hi ha adscrit l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a través 
de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals.

El Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a l’Habitatge, preveu la subscripció de 
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb 
les administracions locals que tinguin desplegament territorial.

El capítol 5 del mateix Decret, recull les condicions de les oficines i borses, les seves 
funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les 
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el seu article 
49 que els convenis han de tenir una durada determinada i que se’n pot acordar la 
pròrroga per una període de fins a 4 anys addicionals.

Atès que Decret 75/2014 és vigent fins que no s’aprovi un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va preveure mantenir la col·laboració 
amb el Ajuntaments que han disposat a l’any 2018 de conveni relatiu a les oficines i les 
borses, mitjançant la signatura d’un nou conveni per a l’any 2019.

Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió 
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Molins de Rei va signar la 
formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per 
al manteniment l’any 2019 de l’oficina Local d’habitatge, de caràcter supramunicipal.
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Des de l’any 2012, l’ajuntament de Molins de Rei i de Sant Vicenç dels Horts venen 
mantenint un conveni de col·laboració per poder compartir l’activitat i el desplegament dels 
serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Atès que a l’any 2021 l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va expressar la seva voluntat 
de no prorrogar el conveni de col·laboració amb Molins de Rei, donat que la seva voluntat 
és signar convenis propis amb l’AHC.

Es per això que a l’any 2021 cal la formalització de nous convenis de caràcter municipal 
només per l’àmbit del municipi de Molins de Rei

Per la formalització del conveni cal la presentació de la sol·licitud del conveni, signada per 
l’alcalde i la memòria explicativa de 2021 que justifiqui les obligacions i el funcionament de 
l’oficina o Borsa. Aquests documents obren a l’expedient.

2.- Normativa aplicable:

a)   Sobre la naturalesa i règim jurídic del conveni:

El conveni té naturalesa de col·laboració entre dues administracions públiques i es formula 
a l’empara del que preveu l’art. 47 i seg. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, l’art. 108 i seg. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’art. 191 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), l’article 57 i 57 bis. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LBRL), modificada parcialment per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local, l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aquests articles preveuen que les administracions públiques 
puguin celebrar convenis de col·laboració entre elles que tinguin per objecte regular 
assumptes d’interès comú i mitjançant els quals s’instrumentin fórmules d’assistència i 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa. Aquest tipus de convenis resten exclosos 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

b)  Sobre el contingut  del conveni:

Aquest conveni té per objecte renovar i actualitzar l’acord de col·laboració i l’encàrrec de 
gestions entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, 
per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal situada al nostre municipi, així 
com l’annex relatiu a les garanties del finançament del mateix, pel període comprés d’1 de 
gener a 31 de desembre de 2021, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de 
les gestions i serveis relatius a l’habitatge.

c)   Sobre l’òrgan competent per a l’aprovació del conveni:

Existeix una delegació de competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en favor 
de  l’Ajuntament.

Tenint en compte la naturalesa d’aquestes actuacions, la competència per a aprovar el 
conveni és del Ple, d’acord amb els articles 22.2.g) de la LBRL i 52.2 h) del TRLMRLCat, 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 55/116

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

per  l’acceptació de la delegació de competència feta per altres administracions públiques. 
L’acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació, d’acord amb l’article 114. 3 e), del TRLMRLCat. 

Atès que per a l’adopció de l’acord s’exigeix una majoria especial, d’acord amb l’article 179 
del Decret Legislatiu 2/2003, l’article 54 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
l’article 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és precís 
l’informe del Secretari i de l’Interventor de la Corporació.

d)  Sobre les prestacions econòmiques del conveni:

La signatura del present conveni no implica despesa econòmica addicional a l’Ajuntament, 
ja que l’única contraprestació és el manteniment de l’oficina d’habitatge amb el personal 
suficient i necessari, atenent al seu àmbit poblacional i especialment, en els períodes de 
convocatòries d’ajuts i prestacions en què es concentra la màxima activitat i afluència 
ciutadana. En la memòria justificativa 2021 que s’annexa, es detalla el cost de 
manteniment de l’Oficina.

En canvi, la signatura d’aquest suposa unes aportacions econòmiques que s’hi estableixen 
en el pacte quart sobre finançament i cinquè sobre tramitació dels pagaments.

Aquestes aportacions es veuen rebaixades per passar d’un conveni supramunicipal a un 
conveni municipal, i que són:

Ø Un pagament fix inicial per serveis bàsics d’informació i atenció ciutadana de 
l’Oficina, de 20.000 € a compte de l’aportació màxima establerta en el pacte quart, 
punt c) del conveni de referència que és de 30.000 €, i que es tramitarà el 
pagament un cop signat el present conveni

Ø Un pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats durant tota 
l’anualitat, que es justificarà a final d’any segons pacte segon, punt 4b) i que es 
valorarà d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis de 
l’Annex I del present conveni.

Atès l’informe de l’interventor accidental de data 7 de setembre de 2021.

Atès l’informe de la secretària de data 16 de setembre de 2021.

Atès l’informe-Proposta signat per la Cap de l’Oficina d’Habitatge de data 17 de setembre 
de 2021 i de l’interventor accidental de data 17 de setembre de 2021.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 20 de setembre 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
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PRIMER.- APROVAR el conveni i annex que estableix la col·laboració i encàrrec de 
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu 
a l’Oficina local d’habitatge d’àmbit municipal, de vigència per a l’any 2021.

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a que procedeixi a la signatura del conveni i annex.

TERCER.- En cas de pròrrogues del present conveni sense que hagi cap modificació 
substantiva, es faculta a la Junta de Govern a l’aprovació de l’esmentada pròrroga. 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a les parts interessades, a Intervenció i Tresoreria.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I els proposo ara aprofitar la connexió del regidor d’Habitatge per fer una explicació 
conjunta dels punts 8 i 9, que és el mateix que m’ha demanat el propi regidor, si no hi ha 
cap problema. Per tant, faig l’anunci dels punts de la Comissió de l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori: el punt 8, que és l’“Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal per l’any 2021”, i també el punt 9, l’“Aprovació 
del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’àmbit municipal per l’any 2021”. 

Sr. Puiggari:
Gràcies, Alcalde. Primer de tot, disculpar-me als companys, que soc víctima de diferents 
accidents de trànsit i em sap greu no haver pogut ser-hi des del primer moment.
Presenta els punts 8 i 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Regidor. Obrim el torn d’intervencions. Sr. Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Bona tarda. La meva intervenció es refereix als dos punts, el 8 i el 9. Un moment, si us 
plau.
Esquerra Republicana de Catalunya a Molins de Rei estem compromesos amb la defensa 
del dret de l’habitatge i tenim clar que calen propostes i eines que ajudin a facilitar l’accés a 
una llar, i especialment a les persones que més ho necessiten. En reiterades ocasions ja 
hem posat de manifest la nostra preocupació en aquest dret bàsic de la ciutadania per tal 
que es controli el preu del lloguer a la vida o es desenvolupin polítiques municipals 
d’habitatge, atès que la dificultat per accedir-hi és un greu problema social i, per tant, un 
dels reptes que tenim pendents de resoldre com a societat. És una problemàtica que 
estem patint fa massa anys i que s’ha accentuat amb la nova crisi econòmica i social que 
patim com a conseqüència de la pandèmia. Cal recalcar que el cost de l’habitatge incideix 
directament en la taxa de pobresa i el risc d’exclusió social, i per això és tan important que 
des de l’Ajuntament es posin les eines necessàries per garantir-ne un accés estable i a un 
preu accessible. Atès que en aquest conveni s’hi inclou informació i assessorament 
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general en matèria d’habitatge amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les 
gestions i serveis relatius a l’habitatge, votarem a favor. Gràcies.

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

Sr. Corredera:
Bona tarda. A veure, des de Molins en Comú evidentment votarem a favor d’aquests 
convenis, perquè és una eina més per intentar pal·liar la dificultat que tenen les persones 
que viuen a Molins de Rei i el jovent que es vol emancipar d’accedir a un habitatge. De 
totes maneres, una mica com apuntava el regidor Pep Puiggari, l’Oficina Municipal 
d’Habitatge ha de començar a engegar noves línies. Jo crec que han de ser no simplement 
una oficina de tràmit, una oficina on els ciutadans i els usuaris es presentin demanant o 
sol·licitant tràmits (diguem) administratius i començar a ser o a generar una oficina que 
sigui proactiva. Sé que estem engegant algunes línies, sé que estem començant a 
treballar, ens van presentar un pla, però hauríem d’intentar ser una mica més ambiciosos i 
realment ser més proactius en aquest sentit. Bé, i que en principi, evidentment, votarem a 
favor i emplacem i animem el Govern municipal que continuï impulsant noves accions al 
respecte. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Corredera. Ara seria el torn del Sr. Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Hola, què tal, bona tarda. Em sentiu bé?

Sr. Alcalde:
Sí, sí.

Sr. Vives:
És que acabo d’arribar a casa i no he tingut temps encara de connectar-me a l’ordinador. 
Bé, abans de res, benvinguts al Carles i també a l’Arnau. Bé, respecte a aquest punt, 
simplement revisant la memòria explicativa del programa d’actuacions 2021 de la Oficina 
Municipal d’Habitatge, a l’apartat de “Processos a activar” s’anomena el següent que jo 
entenc que va en relació amb la reunió de la setmana que ve: “Elaborar i aprovar un 
reglament per la captació i adjudicació d’habitatge assequible i licitar l’externalització per al 
servei i gestió de la borsa de mediació d’habitatges de cessió per al lloguer social”. Primer, 
doncs, confirmar que això té relació amb la setmana que ve o que potser probablement es 
desenvoluparà més la propera setmana i, en aquest cas, quan està previst que estigui 
redactat aquest reglament i que si s’inclou en el conveni que votem al punt 9 o que si 
s’externalitzarà i va a part d’aquest conveni. I abans de finalitzar li passo la paraula al meu 
company, Carles, que tenia una pregunta en relació amb el punt 8. Gràcies.

Sr. Corro:
Sí. Val. Bàsicament és en referència... la demana una tarificació en referència tant al punt 
8 com al punt 9, perquè l’acord és el mateix i és “Què s’entenen sense . Què entenem per 
una modificació substantiva? Està definit en alguna norma que no s’esmenta aquí, o això 
ha de de decidir discrecionalment des d’Alcaldia, des del govern local. Això com va. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Doncs no hi ha cap paraula més demanada. Sr. Pep Puiggari, endavant.

Sr. Puiggari:
Gràcies, Alcalde. Primer de tot, sumar-me també a la benvinguda del Carles i l’Arnau. 
Benvinguts al Ple. Us desitgem molts èxits i moltes ganes de treballar per Molins de Rei, 
que segur que les teniu. Primer de tot, agrair una mica el sí crític que sé que existeix dels 
que heu parlat i dels que no. És un tema que ve que hem parlat, que sabem que Molins de 
Rei té un deure de fer més i en això estem. Contesto una mica el Marc, que ha fet una 
pregunta una mica més concreta. Sí, o sigui, a la reunió de la setmana que ve hem de 
passar una sèrie de tràmits que ens hem marcat nosaltres mateixos i al final la setmana 
que ve volem fer-vos una proposta sobre aquest reglament que ha de ser la base 
d’aquesta línia de lloguer assequible i que ens ha de permetre fer noves polítiques 
d’habitatge molt més actives on l’Ajuntament tindrem molta més capacitat de tenir, i una 
mica i en resposta a la segona part, que tu ja vas avançar la pregunta a la Comissió 
Informativa i jo no et vaig saber contestar, és que la idea una mica (nosaltres no hem dit) i 
ho comparteixo una mica amb la regidora de Serveis Socials i Habitatge, nosaltres sabem, 
i això no és cap secret perquè ho hem compartit, al final si l’objectiu és anar creixent amb 
un parc d’habitatge municipal com estem fent, perquè quan engeguem aquesta nova línia 
més els pisos d’habitatge d’emergència que hem captat en aquests últims mesos i que 
hem posat a disposició, estaríem parlant que segurament podríem acabar el 2021 amb 17 
pisos de gestió pròpia de Molins de Rei. Jo no sé si el nombre (bé, sí que ho sé, el nombre 
segurament no és suficient), però estem parlant que la multiplicació dels últims o en aquest 
mandat ha sigut molt bèstia. Llavors, sabem que no es tracta només de posar més pisos 
disponibles, ja sigui per una línia o per una altra, sinó que també després tenim el deure de 
crear l’estructura per gestionar el dia a dia d’això. D’acord? I aquesta és una mica l’opció 
que el Marc apuntava en aquesta descripció que al final nosaltres valorem l’opció no vol dir 
que ho haguem de fer. Al final, com tot, ho discutirem i posarem en debat l’opció 
d’externalitzar aquest dia a dia d’aquesta gestió dels pisos perquè l’Oficina d’Habitatge 
pugui seguir mantenint el seu focus en la captació, en l’augment, en la rehabilitació 
d’habitatges perquè després puguin passar a aquest tipus de borsa... Al final hi ha moltes 
línies possibles, però al final són línies que s’han de treballar, que necessiten recursos 
humans i al final hem d’intentar no caure una mica en allò a què ens ha portat tots aquests 
anys, i és que l’estructura actual no ens permet o no ens permetia més que sobreviure el 
dia a dia. Una mica és no caure en la mateixa situació, sent l’administració pública, els 
condicionants que tenim veure com podem treure aquesta gestió del dia a dia i que ens 
permeti que aquestes línies tan necessàries d’emergència, de lloguer assequible per als 
col·lectius que decidim i realment fem polítiques d’habitatge doncs que realment es puguin 
dur a terme i no ens mengi el dia a dia aquesta situació.
La pregunta del Carles. Això al final no deixa de ser una assegurança que... Imagina’t que 
les condicions econòmiques que ens marca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
canviessin radicalment i no ho fessin viable això, doncs el que en teoria podríem tenir el 
deure de poder eliminar aquest conveni, que és un conveni que ens aporta recursos 
econòmics, però també ens obliga a coses, no ens enganyem, com tot conveni. Hi ha un 
win-win aquí per a totes les administracions. Si nosaltres fem unes coses a canvi d’uns 
diners. Però, és clar, si aquests diners ja arriba un moment, com ens ha passat, perquè jo 
recordo quan a les primeres decisions que jo vaig prendre com a regidor d’Habitatge fa 
molts anys, va ser deixar de fer tràmits per a altres poblacions que no ens sortien a compte 
fer-los, perquè teníem recursos humans destinats a fer coses per a altres poblacions i 
teníem la impossibilitat d’augmentar els nostres recursos humans per unes lleis estatals 
que no ens permetien augmentar la massa humana que teníem a l’Ajuntament. Llavors, el 
primer que vam fer és que, escolta, em paguen x, però em costa y, no em compensa, ho 
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deixo de fer. Doncs això és una mica aquesta assegurança que jo crec que és lògic que 
haguem de dir, escolta, tu em pagues per fer-ho, però ha de ser un pagament que a mi em 
surti bé perquè si no em surt bé, no tinc per què fer tasques per a una altra administració si 
no puc complir els objectius que tinc com a poble.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. No vaig cap paraula demanada per al segon torn. Per tant, si els sembla 
bé, passarem a la votació que, lògicament, la farem per separat. Per tant, primer de tot 
votaríem el punt 8 de l’ordre del dia.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

9.- Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges d’àmbit municipal per l’any 2021. 
(Expedient núm.  17/2021/CONIN)

DICTAMEN

1.- Justificació de la signatura del conveni:

La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig, 
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les 
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borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb 
l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.

Pel Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha assumit les funcions en 
matèria d’habitatge, i s’hi ha adscrit l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a través 
de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals.

El Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a l’Habitatge, preveu la subscripció de 
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb 
les administracions locals que tinguin desplegament territorial.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el seu article 
49 que els convenis han de tenir una durada determinada i que se’n pot acordar la 
pròrroga per una període de fins a 4 anys addicionals.

Atès que Decret 75/2014 és vigent fins que no s’aprovi un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha previst mantenir la col·laboració amb 
el Ajuntaments que han disposat a l’any 2018 de conveni relatiu a les oficines i les borses, 
mitjançant la signatura d’un nou conveni per a l’any 2019.

El capítol 5 del mateix Decret, recull les condicions de les oficines i borses, les seves 
funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les 
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.

L’article 16 del Pla per al Dret a l’Habitatge, estableix les condicions de la Xarxa de 
Mediació per al lloguer social, on les borses actuen com mediadores entre les persones 
propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i 

bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer 
més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis de la Borsa 
de mediació per al lloguer social, l’Ajuntament de Molins de Rei va signar la formalització 
d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al 
manteniment l’any 2019 de Borsa de mediació per al lloguer social d’habitatges, de 
caràcter supramunicipal.

Des de l’any 2012, l’ajuntament de Molins de Rei i de Sant Vicenç dels Horts venen 
mantenint un conveni de col·laboració per poder compartir el desplegament de les Borses 
de mediació d’ambdues poblacions.
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Atès que a l’any 2021 l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va expressar la seva voluntat 
de no prorrogar el conveni de col·laboració amb Molins de Rei, donat que la seva voluntat 
és signar convenis propis amb l’AHC.

Es per això que a l’any 2021 cal la formalització de nous convenis de caràcter municipal 
només per l’àmbit del municipi de Molins de Rei

Per la formalització del conveni cal la presentació de la sol·licitud del conveni, signada per 
l’alcalde i la memòria explicativa de 2021 que justifiqui les obligacions i el funcionament de 
l’oficina o Borsa. Aquests documents obren a l’expedient.

2.- Normativa aplicable:

a)   Sobre la naturalesa i règim jurídic del conveni:

El conveni té naturalesa de col·laboració entre dues administracions públiques i es formula 
a l’empara del que preveu l’art. 47 i seg. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, l’art. 108 i seg. de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’art. 191 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), l’article 57 i 57 bis. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LBRL), modificada parcialment per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local, l’article 303 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aquests articles preveuen que les administracions públiques 
puguin celebrar convenis de col·laboració entre elles que tinguin per objecte regular 
assumptes d’interès comú i mitjançant els quals s’instrumentin fórmules d’assistència i 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa. Aquest tipus de convenis resten exclosos 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

b)  Sobre el contingut  del conveni:

Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració entre les parts per impulsar els 
programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la Borsa de mediació 
d’àmbit municipal que disposa l’Ajuntament, pel període comprés d’1 de gener a 31 de 
desembre de 2021, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions 
d’aquests serveis en el respectiu territori.

c)   Sobre l’òrgan competent per a l’aprovació del conveni:

Existeix una delegació de competència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en favor 
de  l’Ajuntament.

Tenint en compte la naturalesa d’aquestes actuacions, la competència per a aprovar el 
conveni és del Ple, d’acord amb els articles 22.2.g) de la LBRL i 52.2 h) del TRLMRLCat, 
per  l’acceptació de la delegació de competència feta per altres administracions públiques. 
L’acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació, d’acord amb l’article 114. 3 e), del TRLMRLCat. 
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Atès que per a l’adopció de l’acord s’exigeix una majoria especial, d’acord amb l’article 179 
del Decret Legislatiu 2/2003, l’article 54 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
l’article 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és precís 
l’informe del Secretari i de l’Interventor de la Corporació.

d)  Sobre les prestacions econòmiques del conveni:

La signatura del present conveni no implica despesa econòmica addicional a l’Ajuntament, 
ja que l’única contraprestació és el manteniment de d’una persona responsable de la Borsa 
i la coordinació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’una persona per a les tasques 
administratives, i d’una persona per a les funcions tècniques de la Borsa.

En la memòria justificativa 2021 que s’annexa, es detalla el cost de manteniment de 
l’Oficina i Borsa de Mediació.

En canvi, la signatura d’aquest suposa unes aportacions econòmiques que s’hi estableixen 
en el pacte quart, en funció del nombre d’actuacions que presti la Borsa, i que per l’any 
2021 es veuen rebaixades per passar d’un conveni supramunicipal a un conveni municipal, 
essent:

Ø Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2021, 450€

Ø Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2021, 
200€

Aquest imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas 
que es produeixi la pròrroga del conveni.

L’Agència de l’Habitatge fa una previsió de finançament en funció dels contractes signats al 
darrer any, i per tant, per l’any 2021, la Borsa de Molins de Rei es preveuen la signatura de 
10 contractes de lloguer social i 73 contractes de seguiment anteriors a l’1 de gener de 
2021.

El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni es podrà 
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin més 
contractes dels prevists.

L’Agència de l’Habitatge, d’acord amb el nombre d’actuacions previstes, per l’any 2021 
estableix un aportació màxima global de 19.100 €, d’aquesta aportació, 14.6020 € 
corresponen al finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anterior al 2021 

La tramitació del pagament de la quantitats esmentades es realitzarà segons el pacte 
cinquè del conveni de Borsa, i que serà:

a)Un primer pagament de 10.950 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima destinada al seguiment dels contractes anteriors al 2021, un cop signat 
aquest conveni. En cas que es produeixi la pròrroga prevista en pacte onzè, el 
primer pagament es tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
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b)La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on 
hi consti el nombre de contractes signats i de seguiments realitzats durant el 
període que es certifica.

Atès l’informe de l’Interventor accidental de data 7 de setembre de 2021.

Atès l’informe de la Secretària de data 16 de setembre de 2021.

Atès l’informe-Proposta signat per la Cap de l’Oficina d’Habitatge de data 17 de setembre 
de 2021 i de l’interventor accidental de data 17 de setembre de 2021.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 20 de setembre 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 el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges d’àmbit municipal, de vigència per a l’any 2021.

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a que procedeixi a la signatura del conveni.

TERCER.- En cas de pròrrogues del present conveni sense que hagi cap modificació 
substantiva, es faculta a la Junta de Govern a l’aprovació de l’esmentada pròrroga. 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a les parts interessades, a Intervenció i Tresoreria.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passarem al punt 9 de l’ordre del dia.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

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

Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones

12.-Aprovar l’adhesió del manifest del dia internacional de les persones grans 2021
(Expedient núm. 40/2021/MOCIO)

MOCIÓ

El Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Baix Llobregat han fet arribar el Manifest de l’1 d’octubre, Dia Internacional de les persones 
grans per a l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei.

El text d’aquest manifest és el següent:

1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans

MANIFEST

L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, va ser promogut per l’ONU amb 
l’objectiu de situar les persones grans al centre d’interès mundial per un dia.

Les persones grans de tot el món continuem patint desigualtats i discriminacions per motiu 
d’edat. Paradoxalment, quan més s’envelleix la població, més es generalitzen missatges 
discriminatoris i deshumanitzadors, que s’han fet especialment evidents durant la 
pandèmia de la Covid-19.

La pandèmia ens ha afectat especialment a les persones grans, essent el grup d’edat on 
s’han perdut més vides, i també el que ha patit més seqüeles tant a nivell físic com 
emocional.

Els confinaments i restriccions, l’aïllament social, i l’aturada o demora en visites mèdiques, 
tractaments o intervencions quirúrgiques, ha provocat un empitjorament general del nostre 
benestar i en molts casos, un retrocés o vulneració de drets. Per això considerem 
necessari i urgent reforçar els sistemes de serveis socials i atenció sanitària, amb especial 
atenció als problemes de salut mental.
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La situació a les residències de gent gran, tot i haver millorat a nivell sanitari, continua sent 
especialment dura pel que fa a la gestió de visites de familiars, sortides i confinaments. La 
sobreprotecció que pretén garantir la salut de les persones grans que hi resideixen, sovint 
esdevé un autèntic infern d’aïllament, desconcert i solitud. A més, els nous models de 
gestió i organització centrats en la persona encara no han estat definits, i la situació del 
personal continua sent molt precària. 

Els centres de dia i les atencions domiciliàries tampoc han recuperat encara la normalitat, 
fet que complica greument el dia a dia de moltes famílies i suposa un perjudici per a la 
salut i benestar de les persones grans.

D’altra banda, el procés de digitalització accelerat per la pandèmia s’ha desenvolupat 
deixant enrere a moltes persones, no només persones grans, sinó de totes les edats i 
condicions. Convé recordar que facilitar digitalment determinats drets i serveis a la 
ciutadania perd tot el sentit si per fer-ho se n’han de restringir aquests drets i serveis a una 
bona part d’aquestes persones. Volem fer especial esment a la discriminació per edat que 
fan les entitats financeres: tancament d’oficines i caixers, restriccions en l’horari d’atenció o 
cobraments per gestions bàsiques com per exemple el cobrament de pensions, són 
pràctiques abusives habituals que no s’haurien de tolerar.

Altres problemàtiques especialment greus són les que tenen a veure amb els habitatges: 
problemes d’accessibilitat, amb pisos alts sense ascensor o aïllats que dificulten o 
impedeixen totalment la mobilitat, la pobresa energètica, amb preus desorbitats de 
l’energia, o els desnonaments.

L’envelliment de la població i el nou paradigma que comporta, és un fenomen global que 
suposa un gran repte per a governs i organitzacions de tot el món. Les persones cada 
vegada vivim més anys, i aquest allargament de la vida té conseqüències socials, 
sanitàries, econòmiques, etc. que s’han d’abordar des d’una estratègia global en el marc 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Proclamem també la sostenibilitat del sistema públic de pensions i la necessitat d’impulsar 
mesures que vagin reduint algunes de les seves desigualtats, com per exemple la bretxa 
de gènere que s’arrossega del mercat laboral.

I per últim, reivindiquem un any més l’impuls d’una Llei de Gent Gran a Catalunya,que 
garanteixi els nostres drets i col·loqui a les persones grans i les seves necessitats com a 
prioritat de l’agenda política.
Aquest 1 d’octubre les persones grans del Baix Llobregat volem reivindicar la nostra plena 
ciutadania, la vellesa com a patrimoni col·lectiu i l’experiència i trajectòries vitals com a 
base per a la construcció d’una societat respectuosa,igualitària i de pau.

Moltes gràcies i visca la gent gran!

Baix Llobregat, octubre 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:
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Primer.- APROVAR l’adhesió al  Manifest de l’1 d’octubre, Dia Internacional de les 
persones grans 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 Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat i traslladar-ho al Negociat de 
Serveis Socials i al de Gent Gran.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tots. Entenc que ja s’ha comentat que el Sr. Marc Vives s’ha desconnectat 
breument perquè es connectarà amb l’ordinador de casa, i el Sr. Puiggari em sembla que 
també reprendrà poder-se connectar més endavant d’una forma més segura. Per tant, 
avancem tot i així, l’ordre del dia. Ja havíem fet el punt 11, evidentment, i per tant 
passaríem a l’últim punt dels dictaminats per les comissions informatives, que és el punt 
12: “Aprovar l’adhesió del manifest del dia internacional de les persones grans 2021”. I 
també faria l’explicació d’aquest punt la Sra. Jessica Revestido. Endavant.

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

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Si no vaig errat, la Sra. Estefania Castillo 
és la primera que ha demanat la intervenció. Endavant.

Sra. Castillo:
Com ja vam dir l’any passat, tenim un compromís amb la gent gran. Ha sigut un dels 
col·lectius que ha patit més durant la pandèmia i encara a hores d’ara ho segueix patint, 
com per exemple el tema de les residència, el contacte amb comptagotes i tan atípic amb 
els seus éssers estimats, i el tema sanitari. Totes les operacions i visites anul·lades o 
aplaçades pel tema de la COVID. Creiem que tot això, en un termini no gaire llarg, ens 
passarà factura com a societat. I en l’àmbit municipal, celebrem que aquest any per fi es 
pugui fer alguna activitat per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran, però 
creiem que és insuficient. Així que animem el Govern que torni a reprendre la Setmana de 
la Gent Gran que es va fer per primera i última vegada l’octubre del 2018, amb un èxit de 
participació en les diferents activitats coordinades per veïns i veïnes, entitats veïnals i els 
casals d’avis, que des de la regidoria que duia la CUP en aquest cas va proposar. Perquè 
un poble no es fa en pocs anys, es fa i creix gràcies a la gent gran, que quan éreu més 
joves vau aportar amb la vostra feina i compromís a millorar el nostre poble. Una altra 
vegada diem que us mereixeu tot el nostre suport i respecte. Per tot això, votarem a favor.

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

Sra. Espona:
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Gràcies. Només una petita broma. Volia felicitar la regidora Jessica Revestido per la 
capacitat d’atenció i de concentració que ha pogut fer amb la conciliació familiar i 
d’obligacions que em sembla que avui té a sobre. Bé, a banda d’això, en tot cas, una 
sincera felicitació. Volíem posar de manifest que aquest Manifest, valgui la redundància, 
recull àmpliament les principals mancances pel que respecta el col·lectiu de gent gran de 
les nostres poblacions. És a dir, més recursos per a serveis socials, inclosos centres de dia 
i d’atenció domiciliària, manca d’atenció adequada a les seves limitacions en serveis com 
les entitats financeres, a ells, i a persones també amb discapacitats visuals, per exemple. 
S’ha dit que aquí el problema també seria més gran. Falta d’habitatges adequats a les 
seves necessitats, pensions dignes i replantejament seriós del funcionament i enfocament 
de les residències. La nova llei de Promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència que s’ha d’impulsar des de la Generalitat vol vetllar 
precisament per l’autonomia i alhora la cura de les persones grans dins el seu entorn tant 
com sigui possible. Creiem que cal insistir perquè, tal com comença el Manifest, les 
persones grans no siguin el centre d’interès mundial un sol dia a l’any, sinó que ho siguin 
sempre i, per tant, ens sumem també a la reivindicació que feia la regidora Estefania 
Castillo a propòsit de donar-los molta més participació i molta més visibilitat a la nostra vila. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, Sra. Espona. Ara és el torn del Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Bona tarda un altre cop. Des de Molins en Comú evidentment votarem a favor del Manifest, 
però també demanaríem una reflexió en clau local, en clau local, per exemple en la situació 
de les residència, a no anar a models del passat i les residències de gent gran han de tenir 
altres components de cura, d’acompanyament i de serveis de salut, i això va també en la 
línia del que es pretén o del que es pretén en aquest Ajuntament en termes de residències 
de la gent gran. El tema del diagnosi i el seguiment de malalties, cal reforçar el sistema 
sanitari, els tractament i les cures són molt més complexos que fa 10 anys i encara, i amb 
el Departament de Salut, continuen en ràtios de professionals per atendre aquestes 
malalties de fa molt de temps. I que evidentment les complexitats fan que no es puguin 
atendre la quantitat de persones que estan arribant al sistema amb els recursos i les ràtios 
de fa una dècada o dues dècades. I després, el Manifest posa palès el tema de 
l’accessibilitat i la digitalització de les coses i després nosaltres fem una Festa Major on 
fem la reserva dels llocs i, diguem, l’accessibilitat a poder accedir als espectacles on la 
reserva només es fa via mitjans digitals. I en aquest sentit jo crec que les properes Festes 
Majors, que esperem que no hagin d’estar restringides, però en tot cas en les següents 
activitats, tinguem una atenció personal o una reserva de places en llocs que siguin 
d’atenció presencial. Hauríem de reflexionar-hi realment. L’altre dia, crec que les matines 
del Camell, la meitat de l’aforament estava buit, i hem de reflexionar de quina possibilitat 
tenen la gent gran a accedir a activitats que promou o està dins la programació de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. De tota manera, ens afegim al Manifest i subscric les 
paraules de les regidores, de la Marta Espona i de l’Estefania Castillo en aquest sentit. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si volgués cloure el primer torn 
d’intervencions la regidora...

Sra. Revestido:
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Sí, a veure, ja ho vam comentar a la comissió informativa i ho explicarem aquí al Ple. Les 
activitats en quant a gent gran es van veure aturades totes per motius de la pandèmia i no 
ha estat fins ara que s’han pogut començar a fer activitats. Si recorden, aquest Ajuntament 
(i en concret aquesta regidora) el 2018 va promoure el primer diagnosi del Pla de Persones 
Grans i, posteriorment, la segona part va ser l’elaboració o el pla d’acció d’aquest, valgui la 
redundància, Pla de Persones Grans de Molins de Rei, el qual tenia com a objectiu la 
constitució del Fòrum d’Envelliment Actiu, que tenia prevista la seva constitució el juliol de 
2020. S’ha treballat fins a l’inici de la pandèmia molt i moltíssim amb totes les entitats de 
gent gran que teníem a la vila, moltes d’elles han hagut de reduir, han reduït moltes les 
seves activitats i és ara quan la situació ens ho permet que podem començar a treballar 
conjuntament. No fem un acte a banda d’elles, fem l’acte des de la regidoria, i la proposta 
que tenim sobre la taula és constituir aquest Fòrum d’Envelliment Actiu i que sigui el Fòrum 
d’Envelliment, que és així com ho vam acordar el 2020 amb totes les entitats que ja van 
participar en la Setmana de la Gent Gran, doncs que sigui el propi Fòrum d’Envelliment 
Actiu, amb les seves comissions, el que treballi en aquesta Setmana de la Setmana Gran, i 
ja no diria Setmana, diria en totes les activitats anuals que es puguin fer des de la regidoria 
i transversalment amb diferents entitats, que és com estava previst aquest Fòrum. Bé, jo 
ho deixaria aquí. Emplaçaria tothom que ens acompanyi a la lectura del Manifest, que és 
demà a 2/4 d’1 al Casal d’Avis Primer de Maig i estar amatents a les properes activitats 
que començarem a fer respecte aquest Pla d’Acció de Gent Gran i el Fòrum d’Envelliment 
Actiu.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació d’aquesta adhesió al Manifest.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano.
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D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

13.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

E – MOCIONS

14.- Moció del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei de defensa del territori  
(Expedient núm. 39/2021/MOCIO)

MOCIÓ

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP MOLINS DE REI DE DEFENSA DEL 
TERRITORI EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el 
productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant dels 
col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que fa al 
creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense que els 
governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació.

El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple d’incògnites 
globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en estat d’emergència 
planetària. L’impacte social derivat de l’acumulació d’aquests riscos ecològics producte del 
domini del capitalisme, posa com mai en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la 
nostra espècie en camps com una justa distribució de béns naturals així com en l’accés a 
l’habitatge, l’equitat social, la salut, la igualtat de gènere o el propi exercici de la 
democràcia.

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no 
podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos naturals. 
Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç d’establir 
objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, sinó que no ha canviat el 
model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses de la natura. Es 
tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències sobre la salut de les persones i els 
ecosistemes del nostre entorn més proper.

L’Estat espanyol no ha desenvolupat cap tipus de política ambiental més enllà d’algunes 
declaracions de principis. Acumula sancions internacionals per incompliment dels objectius 
i terminis fixats en diversos àmbits, treballant activament per tombar lleis contra el canvi 
climàtic proposades des de la Generalitat, continua apostant per un model urbanístic 
depredador de territoris i recursos i sustentant-se en un paradigma de la mobilitat basada 
en l’hegemonia del vehicle privat de combustió. Mentre els fenòmens climàtics extrems es 
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fan cada cop més habituals, els debats sobre el model de desenvolupament s’encallen a 
l’hora de tocar els privilegis i els beneficis d’una minoria.

Als Països Catalans s’ha seguit la mateixa tendència, amb polítiques públiques ambientals 
que destaquen per la seva manca de profunditat per provocar uns canvis tan necessaris 
com urgents per tal de posar la vida al centre. La dependència d’un model turístic gens 
sostenible, depredador de territoris i paisatges, gran consumidor de recursos, generador de 
residus i del que es deriva una precarietat laboral, l’expulsió de veïnes de molts barris i la 
desaparició del món rural, impedeix la transició cap a un model alternatiu.

L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la natura 
que ens ha portat el capitalisme ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi econòmica actual 
també és social i ambiental i es pateix de forma desigual segons la classe, el gènere o 
l’origen.

En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant per 
polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i depredador 
del territori, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental.

Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els ports de 
Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu o els 
congressos de negocis de Barcelona, l’arribada sense aturador de creuers als ports 
marítims, la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques allunyades dels centres 
de consum d’energia que verdegen les marques de les elèctriques i les MATs que estem 
veient que porten associades, els pisos turístics, les AREs, les estacions d’esquí 
deficitàries i rescatades amb diners de totes, entre molts d’altres, són el màxim exponent 
d’un sistema econòmic que ens sotmet a ser el balneari d’Europa, abocant-nos al 
monocultiu turístic que només ens porta especulació, precarietat i una economia fràgil 
davant dels canvis ambientals i fragmentada, totalment dependent i gens autosuficient com 
a Països Catalans.

ACORDS

És per això que des del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei que adopti els següents acords:

PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Estado Español perquè 
facin un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic 
destructiu i apostin per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem 
immersos en situació d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència.

SEGON- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es 
tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives 
possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als agents del sector per 
conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el dret a la 
vida i els interessos de les classes populars.

TERCER – Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a protegir de manera efectiva el 
Parc Natural de Collserola, aplicant les modificacions urbanístiques i de requalificació de 
sòls necessàries per evitar ampliacions urbanístiques i industrials en espais protegits i 
desprogramar les existents.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 71/116

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

QUART - Difondre els acords pels canals de difusió propis de l’Ajuntament, així com als 
mitjans de comunicació públics i privats locals i comarcals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tots i totes. I, llavors, ara sí que hauríem acabat els punts dictaminats per 
les comissions informatives. No hi hauria cap punt sobrevingut en aquest ordre del dia; per 
tant, el punt 13 queda sense efecte. I ara sí que ja passaríem a les mocions dels diferents 
grups municipals. En primer lloc, amb el punt 14 de l’ordre del dia , la “Moció del Grup 
Municipal de la CUP Molins de Rei de defensa del territori. Endavant.

Sr. Vives:
Hola, jo faré la defensa de la moció. 

Presenta el punt 14.

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

Sr. Pedrol:
Per Esquerra Republicana, la defensa del territori és un dels elements troncals del nostre 
ideari. Estem d’acord en què és imperatiu fer un canvi perquè les polítiques 
mediambientals siguin l’eix vertebrador de les polítiques públiques, perquè no tenim un 
planeta B. La responsabilitat d’aquest canvi recau en tots els nivells de d’administració i 
també en els ajuntament, que tenen el poder d’aportar el seu granet de sorra en aquesta 
qüestió. Esquerra Republicana de Molins ha demostrat en múltiples ocasions estar al peu 
del canó donant suport als moviments SOS Rierada i Stop Llicorelles. Hem estat a totes les 
comissions de seguiment de les obres del polígon industrial de Les Llicorelles. Vam ser 
l’única força política que va presentar i votar a favor de la moció del passat juny del 2020 
on demanàvem que s’aturessin les obres del polígon. Som també l’única força política del 
consistori que de moment dona suport públicament al manifest de SOS Baix Llobregat i 
L’Hospitalet en defensa del medi natural més proper i per lluitar contra l’especulació 
immobiliària i els projectes urbanístics que amenacen la destrucció dels nostres boscos i 
espais naturals. També vam ser al carrer donant suport al manifest i la manifestació en 
rebuig de l’ampliació de l’Aeroport del Prat, amb la nota de premsa que conjuntament vam 
presentar amb Molins Camina i amb Molins en Comú. I aquí he de dir que em va saber 
greu que la CUP no hi participés. Hem de deixar de pensar en el ciment com a solució i 
aplicar aquelles polítiques que siguin efectives per pal·liar el canvi climàtic i la destrucció 
del nostre planeta. I per això Esquerra Republicana de Molins votarem a favor de la moció i 
seguirem defensant els nostres espais naturals.

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

Sr. Corredera:
Bé, bona tarda. El grup municipal de Molins en Comú, com no pot ser d’altra banda, 
votarem a favor d’aquesta moció, perquè som una organització política ecologista i 
evidentment amb la defensa i la lluita contra l’especulació i la (diguem) explotació del 
territori amb finalitats econòmiques i especulatives. Nosaltres estem d’acord amb molta 
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part de la moció, potser diem des d’un punt de vista de matís més tècnic, no podem 
renunciar de cap de les maneres si volem fer una transició cap a un model 100 % 
sostenible a la construcció o a la generació de la producció allunyada de les grans ciutats i 
de l’Àrea Metropolitana. Diguem que si som seriosos i som en estudis tècnics i la gent que 
realment en sap està clar que amb terrasses i cobertes podríem assumir un 30 % de la 
producció de l’energia que estem ara mateix consumint i, per tant, no hi ha cap altra 
alternativa que també explotar la resta, o fer partícip a la resta del territori de la producció 
de les energies renovables. Perquè si no ho fem nosaltres, ho faran d’altres. Perquè aquí 
estem al final, perquè una cosa és estar en oposició a l’Ajuntament, una altra cosa és com 
Esquerra Republicana estar al Govern de la Generalitat, i l’altra cosa és estar en un altre 
govern a l’Estat, com som nosaltres i el PSC, i després s’han aplicar, perquè una cosa és 
fomentar i voler fer energies renovables i després no promoure les explotacions d’energies 
fotovoltaiques que s’estan presentant a la resta del territori. Vull dir que el debat hauria de 
ser realment què podem fer, què podem fer des d’aquí, des de Molins de Rei, perquè si 
ens posem cadascú en un altre barret, doncs tampoc no som tant tan tan efectius i 
productius com ens agradaria. Dit això, nosaltres òbviament, com vam defensar en el tema 
de Les Llicorelles, que altres formacions polítiques s’apunten, però que quan estaven al 
govern i quan van haver de fer votacions doncs van votar el que van votar... Ja ho sap 
cadascú i cadascú sap el que va votar. El que sí que m’agradaria llegir, perquè prenguem 
consciències, és un panell d’experts sobre el canvi climàtic publicat sobre el grup de treball 
sobre fases físiques i científiques del canvi climàtic. És un treball que han presentat sobre 
bases físiques i científiques del canvi climàtic amb aportacions de 234 autors de 66 països 
i la contribució addicional de 517 autors. Els científics de tot el món alerten del ràpid 
escalfament planetari a cada regió del món i a tot el sistema climàtic i hem detectat que 
molts dels canvis observats no tenen precedents en milers d’anys. Tot i això, apunten a 
l’esperança, a l’esperança indicant que és possible aturar el canvi climàtic si es prenen 
fortes i decidides actuacions per frenar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i en 20-30 
anys es podria estabilitzar l’increment global de temperatura. Les activitats humanes; és a 
dir, nosaltres, ja van escalfar 1,1 graus de mitjana des de l’any 1850 fins l’any 1900 i ara 
podríem superar els 1,5 graus. Això comportarà l’increment de fenòmens extrems com 
onades de calor, pluges torrencials o sequeres. També alerten sobre l’impacte sobre els 
ecosistemes i la pujada del nivell del mar, i els temporals marítims violents, el desgel i la 
pèrdua de coberta de neu, l’escalfament i [Inintel·ligible, 1:27:33]. Amb el tema de 
l’aeroport, que nosaltres vam presentar una moció el mes de juliol que va sortir favorable 
pel Ple, després els nostres representants polítics quan van a l’AMB potser voten altres 
coses i se’ls hauria de recordar que van en representació de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, no van en representació dels seus grups municipals. I, per tant, doncs, n’hauríem de 
parlar algun dia. De tota manera, el tema de l’ampliació de l’aeroport, que sembla que 
alguns consideren un tros d’herba, una bassa, no sé, depèn de quin ministre parli, doncs 
hauríem de plantejar realment què ha estudiat o què ha vist d’aquell territori, demanem per 
exemple en altres llocs del planeta (per exemple, l’Amazones) que no cremin, que no ens 
tallin el nostre pulmó, però, és clar, allà els demanem que no ho facin, i això que ho fan en 
bé de la seva economia, de la seva producció, del seu desenvolupament econòmic. Allà 
se’ls pot dir que no ho facin, però aquí en canvi fem estudis de com de bé ens aniria tenir 
una tercera pista a l’aeroport i tenir 20 milions més de passatgers i uns estudis per uns 
increments d’uns suposats llocs de treball i uns beneficis (diguem) econòmics basats en 
models empresarials. Realment jo crec que tots i totes hauríem de fer una reflexió: protegir 
el territori, anar a la conservació de l’única cosa que tenim, que és el medi ambient, el 
nostre ecosistema, i fer passos en aquest sentit i defensar-los allò on anem. Allà on anem, 
allà on estem i allà on toca. D’acord? Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Nosaltres és una moció amb la qual, d’una part, realment estem d’acord, perquè 
al final la defensa del territori i la defensa del medi ambient és qüestió de tots, i tots hi 
hauríem de [Inintel·ligible, 1:29:57] en aquest sentit i [Inintel·ligible, 1:29:58] per cadascú 
allà on estigui i des d’on estigui. Nosaltres, amb el que es basen els acords, podem dir, i 
subscrivim al 100 % el 2n punt de l’acord i, per tant, hi estaríem d’acord, però no podem 
estar en absolut d’acord en el punt 3r, en què bàsicament el que s’està parlant i ho hem 
evidenciat és [Inintel·ligible, 1:30:25] de la muntanya i, per tant, deixar sense efecte el que 
s’ha estat treballant amb els veïns i les veïnes. Recordar-los a tots, els portaveus que 
estan aquí presents, que als barris de la muntanya quan hi ha eleccions tothom diu que 
s’ha de fer, que s’ha de fer bé i que s’ha mirar de desenvolupar de la millor manera 
possible, tots. Vull dir, el senyor d’Esquerra Republicana pot dir que ell ha estat en 
reunions [Inintel·ligible, 1:30:53]. Sí que és cert que quan es va anar a defensar o a parlar 
amb els barris de muntanya, el portaveu hi era i va dir que evidentment s’havia de fer, ja 
que s’havien de tirar endavant els projectes dels barris. És en aquest sentit pel què 
nosaltres creiem que per a nosaltres aquest punt és important. Ho hem parlat amb el Marc 
i no podem estar en absolut en acord per poder desprogramar el que és per a nosaltres 
una realitat evident que és que els veïns de la riera, els veïns dels dos sectors i 
[Inintel·ligible, 1:31:28] puguin desenvolupar el seu projecte amb molts d’ells durant molts 
anys esperant que es pugui desenvolupar. Per tant, això que ha costat molts anys, que hi 
ha hagut molta gent que malauradament se n’ha anat d’aquest món sense poder veure el 
seu projecte desenvolupat. Hi ha certament alguna gent que té la voluntat de tirar-ho 
endavant. Doncs, nosaltres creiem que ho hem de continuar treballant, perquè aquesta 
gent pugui assolir el seu objectiu [Inintel·ligible, 1:31:59]. És evident que hi ha gent que no 
vol que es desenvolupi, però mirin en l’última reunió que vam tenir amb els veïns va haver-
hi algú que fins i tot va dir “Jo fa un any que hi visc, però no vull que vingui ningú més a 
viure-hi”. Aquest concepte de vida en què jo sí, però els demés no. Per tant, nosaltres en 
aquest punt no podem estar d’acord i [Inintel·ligible, 1:32:22].

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Seria el moment del Sr. Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. D’entrada també dir-li a l’Ana i la benvinguda a la Clara, que la tenim avui 
també amb nosaltres al Ple, com ens passa amb els fills de la Jessica. Benvinguda i et 
veiem molt bé. A vegades, jo crec que està bé això que ens passa. A vegades, el ciutadà, 
el que ens escolta, pot veure determinats discursos i veure “de bon rotllo” companyes, 
perquè és el que passa, companyes amb els seus fills, hem de fer multitud de tasques; 
doncs, no és només la retòrica, sinó la realitat, i això és una realitat.
Mireu, jo crec que nosaltres podem, en el fons, compartir la filosofia i el títol de la moció, de 
defensar el territori. Però, és clar, al final ens trobem una situació en què, quan un té 
responsabilitats de governar, a vegades fa unes coses, i quan no les té, en fa d’altres. O 
fins i tot les governa i, per una banda, diu una cosa i, per l’altra, en diu una altra. I la 
coherència en política jo crec que és important. Buscar el punt intermedi de quins són els 
nivells de responsabilitat que tenim tots els polítics. Podríem parlar del que ha passat a 
l’aeroport, però fa no res hem escoltat per una banda un govern que deia que no volia o 
que no estava d’acord amb l’ampliació de l’aeroport, quan el Govern de l’Estat diu que 
retira la proposta de l’ampliació de l’aeroport, surt el president de la Generalitat i diu que 
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l’ampliació de l’aeroport no es fa per culpa del Govern de Madrid. Això ho acaba de dir fa 
uns dies, que no és el mateix que dir que està en contra de l’ampliació de l’aeroport. I jo 
crec que aquí aquest és el quid de la qüestió en el qual nosaltres no coincidim, i perquè no 
escoltem ni una sola proposta alternativa per part de la CUP. Mai no les escoltem, perquè 
també han tingut possibilitats de govern. Què significa no fer tot això? Què significa quin és 
el model? Vostès han de portar alguna cosa més, perquè per fer el que fan altres de dir-ho 
en un lloc i després fer una altra cosa... Per cert, que l’Aeroport de Barcelona ja té tres 
pistes, company Gerard. No és un debat sobre si hem de fer la tercera... No, no, no és un 
debat sobre si hem de fer la tercera pista; és un debat d’un model que aquí l’hem 
simplificat. I també l’institucional, la demagògia. Miri, jo li diré una cosa: l’Ajuntament del 
Prat, que s’oposa a l’ampliació d’El Prat, rep el 99 % de l’IBI de l’aeroport i no el destina 
pràcticament a res del seu territori ni a la millora dels espais naturals del seu territori. Però 
és que és més: ni hi renuncia. Perquè, diria “Escolti, no hi estic d’acord i no vull aquests 
milions d’euros”. És que parlem de molts milions d’euros que rep l’Ajuntament. I quan li 
diuen “Escolti, no desenvolupi aquest sector urbanístic que tenim aquí al costat, a dins del 
que és la zona agrícola”, no, això ja és una altra història, no? I aquí és on anem. Jo crec 
que el Ramon ho ha explicat molt bé: qui paga la festa? Qui paga la festa de quan tenim un 
planejament amb la demagògia que hem tingut aquí sobre Les Llicorelles, el sector 
Llicorelles o determinada gent que, a més ho explicita així: “No, no, vostè, no desenvolupi 
res més perquè jo ja hi visc i no hi vull ningú més”. Qui ho pagarà tot això? Qui hagués 
hagut de pagar o aturar el procés d’urbanització d’un sector industrial, l’últim que quedava, 
a Molins de Rei? A més, amb la demagògia d’aquests que no se’n recorden del que hi 
havia allà; jo sí que me’n recordo jo vaig entrar a l’Ajuntament, amb les denúncies que 
tenien d’empreses il·legals que ja hi eren. És que és una cosa absolutament surrealista, 
perquè a vegades ens trobem... Jo, escolti, és que crec que nosaltres hem d’agafar la 
responsabilitat d’un quan governa, i quan un governa té la obligació d’explicar-ho tot. Amb 
la qual cosa, nosaltres, més enllà d’un debat sobre l’aeroport que ja no existeix, perquè en 
aquests moments no està en aquesta proposta l’ampliació de l’aeroport, no, modifiquem el 
planejament del Parc de Collserola. Val, qui paga la festa? Que hi podríem estar d’acord. O 
qui els diu als propietaris que tenen un dret que no podran fer res? Home, doncs, potser 
hem de parlar d’aquestes coses, com busquem les alternatives per millorar això que està 
passant al Parc de Collserola, que és el que fa infinitat d’anys que diferents ajuntaments 
fan perquè sigui així,  i demanar a la mateixa Administració que tingui aquestes 
competències, com és el cas de la Generalitat, que la seva aportació al Parc de Collserola 
és mínima, que el sustentem els municipis, i ara li demanarem que modifiqui el 
planejament i faci una expropiació a uns privats que tenen uns drets de fa 40 anys quan es 
va aprovar el Pla General Metropolità que li digui “No, ara ens gastarem no sé quants 
milions d’euros per fer això”. Com que nosaltres veiem aquesta incertesa, perquè no 
sabem quina és la seva alternativa, no hi podem donar recolzament. O sigui, digui’m 
quines són les alternatives de tot això, quina és la realitat de tot això i treballem-ho, perquè 
al final... Que jo crec que és el gran problema que tenim; hem de... Quan diem una cosa, el 
que hem de plantejar és quina és l’alternativa a aquesta cosa. Com ho podem fer? Com ho 
podem millorar? Com podem trencar aquesta dinàmica? I amb això estic d’acord amb el 
Gerard. Encara hi som a temps. Treballem-ho, però no amb el “no” sistemàtic, sinó buscant 
quines són les alternatives a allò sense trencar el nostre model productiu. En tot cas, 
millorant-lo, per suposat. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També hi hauria la paraula de la Sra. Laia Cassauba.

Sra. Cassauba:
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Gràcies. Nosotros estamos de acuerdo con el problema que se plasma en la moción, ya 
que es un problema real del que creo que toda la población y todos los países son 
conscientes, aunque no podemos compartir la totalidad de la redacción de esta moción, ni 
la totalidad de los acuerdos que se plantean. Creemos que es una moción que no tiene en 
cuenta todas las variables que van ligadas a este problema ni aporta las soluciones 
necesarias para realizar las modificaciones que pide. Por lo tanto, nosotros votaremos en 
contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs ara sí que per tancar el torn d’intervencions, Sr. Marc Vives, 
endavant.

Sr. Vives:
Molt bé, gràcies. Bé, han sortit diverses coses que intentaré... Aniré una mica saltant, i jo 
crec i espero respondre una mica les preguntes o comentaris que tothom ha fet. Bé, primer 
de tot, jo crec que la nostra implicació com a CUP en la discussió ecologista jo crec que no 
cal que es demostri, és evident, i participem de coordinadores del Baix Llobregat, 
ecologistes, com SOS Baix Llobregat. De fet, hem estat a reunions des del Baix Llobregat 
per al clima; per tant, potser no hem signat aquest Manifest, però hi hem estat segur. En tot 
cas, respecte del tema de al final què volem fer amb aquesta moció, deixant el tema de 
l’urbanisme que ara entraré després, parlant del tema de l’energia i la sobirania energètica, 
Gerard, al final és aconseguir portar a debat de la sobirania energètica. Al final, les 
respostes tècniques jo no les tinc, i com bé dius que cadascú s’ha de ficar el seu barret, 
per tant jo crec que des d’aquí a Molins de Rei al final hem d’aconseguir mitjançant ja sigui 
debats de Plens com els que portem gràcies a la moció de l’altre dia o aquesta, i 
participació amb el PLACC i tot plegat, doncs aconseguir ser cada cop més sobirans 
energèticament parlant i realment apropar el centre de consum a la producció d’energia. 
Sobre els temes d’urbanisme que comentaven sobretot el Ramon i el Miquel: jo no sé si 
potser el punt 3 o potser jo l’hem redactat diferent de com l’heu entès, però jo crec que no 
tenim cap mena de contradicció ni incoherència amb allò que hem fet políticament. És 
més, estem dient una cosa que hem dit sempre, que és en el tema de Collserola tota la 
programació urbanística està basada en un pla que nosaltres considerem obsolet, 
considerem que no protegeix efectivament Collserola i que el que entenem nosaltres que 
seria el millor per a Collserola seria que no tingués cap tipus de pressió antròpica. Això vol 
dir cap tipus de casa i cap tipus d’indústria. Evidentment això hem de jugar amb les regles 
de joc que tenim, i que tenim actualment, i que són aquests plans, i són plans que 
efectivament, com bé dius, a l’Ajuntament de Molins no tenim la capacitat de 
desprogramar, com per exemple ha passat amb Les Llicorelles, i per això actuat i hem fet 
l’acció política que hem fet quan vam estar a la regidoria, i el Josep sent regidor, ja ho 
sabeu millor que jo potser i tot, o igual de bé que jo, tots els esforços que ha fet en aquest 
sentit. Llavors, nosaltres i la nostra aposta política és la que hem tingut sempre i és la que 
portem a aquest punt 3 de la moció. Creiem que no és cap cosa inviable ni cap cosa 
utòpica, perquè al final també una resolució que pot anar per la via de la Costa Brava, i a la 
Costa Brava és una cosa que ha passat. I estem demanant, instem la Generalitat de 
Catalunya, per tant una administració que sí que té la capacitat política i econòmica, si així 
ho vol, per incidir en aquests plans urbanístics i també doncs a desprogramar o 
reprogramar certs espais de Collserola en aquest cas.
I pel tema de l’aeroport, que també demanava el Miquel que sempre estem amb el “no” 
amb el “no” i no fem propostes, és que la nostra proposta no va per construir un aeroport 
aquí o allà, va per un decreixement del model turístic; és a dir, per no seguir promovent 
l’avió com un model de transport per seguit atraient més i més turistes, sinó una mica 
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repartir territorialment aquesta riquesa turística que tenim i segurament una mica ficar-nos 
al cap que potser no cal viatjar tan i tan sovint i això passa per no ampliar aeroports, més 
clar que l’aigua. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta moció.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 12

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 12 
vots en contra del  PSC (7), JxM (4) i C’s (1) i 9 vots a favor d’ ERC (4), la CUP (3), 
Molins Camina-Podem (1) i MEC (1).

15.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana Molins de Rei per a 
l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels edificis (Expedient núm. 
34/2021/MOCIO)

MOCIÓ

El grup municipal d’ERC Molins de Rei va plantejar una pregunta en el Ple del mes de 
maig sobre si l’equip de govern tenia previst engegar alguna iniciativa relacionada amb la 
supressió del cablejat elèctric i de telefonia, pel perill que pot suposar per a les persones, 
pel perjudici que pot ocasionar en edificis històrics i, finalment, per la deixadesa estètica 
que provoca. La resposta faciltada en el Ple següent especificava com es podia solucionar 
tècnicament i reconeixia que, per normativa, tots aquests cables haurien de quedar recollits 
en un armari encastat col·locat a la façana de l’edifici. Finalment, afegia que això provoca 
molèsties i greuges als propietaris dels edificis, i que, en el cas de la telefonia, eren les 
empreses les que s’havien d’encarregar de fer aquesta feina.

Atès que, d’acord amb aquesta resposta, hi ha una normativa que detalla on ha d’anar 
situat aquest cablejat.
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Atès que podem comprovar que en molts edificis de Molins de Rei, tant catalogats com de 
patrimoni històric com d’habitatges, bona part de les línies elèctriques i de telèfon no es 
troben soterrades, sinó que pengen de les façanes.

Atès que moltes façanes estan carregades de cables i capses de connexions que sovint 
estant mal col·locades o mig penjant.

Atès que aquest cablejat a l’exterior pot acabar en mal estat i acabar sent un perill per als 
veïns i veïnes.

Atès que, en el cas d’edificis històrics, aquest cablejat també té un impacte sobre el 
patrimoni arquitectònic de la vila.

Atès que aquesta situació està enlletgint les parets dels edificis i dels nostres carrers. Atès 
que les companyies subministradores no fan aquesta feina per iniciativa pròpia.

Per tot això,

ERC Molins de Rei considera que la supressió del cablejat aeri i de telefonia que penja 
de les façanes dels edificis ha de ser una prioritat de l'Ajuntament de Molins de Rei per 
millorar el paisatge urbà i prevenir possibles perjudicis en els vianants i la població en 
general, i proposa els següents

ACORDS:

PRIMER.- Elaborar un pla que contingui les actuacions que s’han de dur a terme, d’acord 
amb les diferents casuístiques que planteja la situació del cablejat a la vila, per tal que insti 
les companyies a retirar el cablejat vell en desús i adequar el cablejat en
funcionament a la normativa vigent, i reguli i faci el seguiment de la instal·lació del cablejat 
nou.

SEGON.- Establir un calendari de les actuacions per eliminar el cablejat aeri, prioritzant les 
zones més conflictives i els creuaments dels carrers.

TERCER.- Redactar unes ordenances que afavoreixin la millora o la substitució del 
cablejat.

QUART.- Obrir expedients sancionadors a aquelles companyies que no compleixin amb el 
que reculli el pla que s’elabori i les ordenances adients corresponents.

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a les empreses de telecomunicacions i elèctriques que 
operen a la nostra vila i a les associacions de veïns i veïnes, com a referents de cada un 
dels barris.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Passaríem ara al punt 15: “Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana Molins de 
Rei per a l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels edificis”. Endavant 
qui l’hagi de presentar.

Sra. Espona:
Jo mateixa.
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. No n’hi ha cap. Ara sí, Sr. Ramon 
Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Sí, gràcies. Bé, agrair al grup municipal d’Esquerra Republicana que tingués a bé deixar la 
moció del Ple del mes de setembre, ai, del mes de juliol, perdó, i que encetéssim aquesta 
col·laboració juntament amb el tècnic, amb l’Alfons Xavier, tècnic d’instal·lacions, que és 
que precisament vam estar parlant amb ell i vam veure que la moció que es volia presentar 
doncs tenia unes obligacions respecte a una part de la ciutadania en algun dels punts que 
es tractava en aquella moció que realment posava complicat que per nosaltres pogués tirar 
endavant i suposava unes obligacions per a la ciutadana bastant importants. Per tant, crec 
que amb aquesta feina que hem fet de poder-ho deixar sobre la taula i parlar-ne, i que els 
tècnics siguin també els que ens expliquin els pros i els contres, que a vegades les 
mocions que pretenem, i ho vam dir des del primer moment, compartim absolutament 
l’esperit de la moció, perquè és quelcom cap a on anem treballant, però sí que és veritat 
que és cert això que a vegades també ens costa moltíssim poder [Inintel·ligible: 1:48:19] la 
pròxima referència amb la qual podem enllaçar aquests contactes, doncs poder-ho 
transmetre en una moció, poder-ne parlar i en definitiva començar a treballar, que és que el 
ja hem fet, i en aquest sentit estic convençut que properament començarem a tenir 
aquestes reunions, si l’Alfons ja ha comentat que ja està, que ja ha trobat en algun cas 
algun telèfon per poder arribar a aquestes companyies que sí que vinguin i que ens vinguin 
a explicar com realment ho podran fer. Sobretot, primer de tot, Endesa, que és la primera 
amb la qual tenim un tracte molt més directe i amb la qual sí que realment podem arribar a 
acords i és, en molts casos, una de les principals que ens afecta en tot el que és l`àrea 
urbana del nostre municipi, doncs és evident que aquí sí que entenem que hi haurà una 
bona col·laboració, ja que aquesta ja existeix actualment entre l’Ajuntament i aquesta 
companyia. Per tant, aquí sí que ja ho hem parlat, inclús amb ells, [Inintel·ligible: 1:49:21] 
aquesta reunió per poder continuar treballant de com retirar sobretot molt del cablejat que 
és antic. Pensem que el gran problema que tenim al nostre municipi és que molt cablejat 
és antic i, per tant, hem de veure realment com executem aquesta obligatorietat a les 
companyies que ens el vagin retirant. Per tant, que hi hagi aquesta moció que ens obligui 
en definitiva cada dia quan passem pel carrer a recordar que hem de continuar treballant 
perquè els carrers o les façanes estiguin més netes i més alleugerides, doncs està clar que 
per a nosaltres és important. Com he dit, agrair a Esquerra Republicana que la deixés 
sobre la taula. Crec una moció que podem dur a terme i que podem treballar des de 
l’Ajuntament en aquesta línia i és evident que jo crec que el resultat l’haurem de veure en 
els propers mesos.

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

Sr. Corredera:
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Gràcies. Bé, una mica ja ho havíem comentat amb la Marta, que vam estar parlant sobre 
aquesta moció. És una moció que evidentment compartim en el fons. És evident que és 
necessària una intervenció en el sentit de reordenar el cablejat que existeix al municipi, a 
les façanes de tots els edificis. Evidentment, amb la proliferació de companyies de serveis, 
de xarxes de veu i dades, això s’està “desmadrant”, perquè cada vegades tenen més 
caixes d’”empalmes” i cada vegada es van tirant més fibres i, per tant, d’alguna manera 
allò que fa 20 anys que només passava un cable de Telefònica, “Teléfonica, porque solo 
había Telefónica”, i el cable de Fecsa, perquè només existia Fecsa, doncs això ara mateix 
s’està complicant en excés. També els vam dir que per a nosaltres aquesta moció tenia 
bastant marge de millora, que es quedava... creiem que es podia quedar amb una moció 
amb un brindis al sol, però celebrem que com a mínim hagueu aconseguit un cert 
compromís del govern de fer alguna cosa, i que no es quedi en un propòsit de bones 
intencions i poc més. Nosaltres, i així li ho comentava a la Marta, creiem que hauríem 
d’haver concretat més, crear per exemple una auditoria, un catàleg, un aixecament de la 
situació actual, que no sé si està inclòs en aquesta paraula “Pla”, i després un pla 
d’actuacions amb dues línies diferents: com regulem les noves instal·lacions i com 
gestionem les existents. 
Nosaltres, des de Molins en Comú, tenim clar que regular les noves instal·lacions passa 
per fer una actuació més contundent a la via pública. Jo crec que hem de tenir recursos 
interns. Jo crec que és l’hora de tenir inspectors de via pública, o zeladors de via pública. 
Dotar dels recursos que toca per poder controlar la quantitat de companyies de serveis de 
veu i de dades que operen diàriament a Molins de Rei. Constantment veiem arquetes 
obertes i gent amb escales fent actuacions, i regular d’alguna manera via ordenança la 
sol·licitud dels permisos d’actuació en aquests àmbits per poder actuar i poder reordenar o 
posar-hi almenys alguns condicionants a l’hora de fer aquestes instal·lacions a la via 
pública. I, després, com gestionem les existents amb acords amb les companyies de 
serveis. Què passa normalment? Per què les companyies de serveis posen els elements a 
les façanes? Doncs bàsicament és perquè és un tema de cost; és un cost que si la fan 
soterrada l’ha d’absorbir el peticionari, l’usuari, el client, el ciutadà i, per tant, doncs, 
normalment el que s’intenta evitar és pagar més i això és evident. I, per tant, a veure si 
amb les companyies de serveis podem arribar a un acord de poder fer prismes i 
instal·lacions comunes que elles les puguin aprofitar sobretot a l’hora de fer nous carrers i 
noves urbanitzacions. Ja ho plantejàvem amb l’obra del passeig de Pi i Margall, de fer una 
galeria de serveis, i no sé en quina situació ha quedat això, entenc que és complex, potser 
arribem tard, però a part de tenir bona voluntat i bon feeling amb la companyia elèctrica, 
bàsicament perquè com que han de demanar permisos i han de tenir bon feeling amb el 
tècnic perquè, si no, els permisos es compliquen, doncs a veure si també aconseguim 
d’alguna que entrin en aquesta acció de compartir galeries de serveis i no haver d’aixecar 
tres vegades la vorera cada vegada que es fa una nova obra o actuació. En general, 
nosaltres votarem a favor, però és el que us dic: creiem que ha de ser una mica més 
ambició i hem d’anar amb coses més concretes. Esperem que a partir de l’aprovació de la 
moció ens plantegi el govern municipal quin és el pla d’actuació que farà al respecte. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més demanada. Per tant, entenc que seria el moment 
de cloure aquesta moció. Endavant, Sra. Marta Espona.

Sra. Espona:
Bé, accepto totalment els comentaris o acceptem els comentaris que ens acaba de fer el 
Gerard, òbviament. En aquesta vida tot és millorable menys una cosa, diuen. I, per tant, 
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evidentment que s’hauria pogut concretar molt més segurament i fer-ho d’una altra 
manera. També és veritat que sempre hem estat oberts a modificar el que calgui per 
millorar les coses. Per tant, una vegada més, en tot cas, estenc la mà perquè puguem 
col·laborar conjuntament i, en tot cas, doncs millorar propostes com aquestes. En 
definitiva, aquesta moció el que pretén és empènyer en el bon sentit de la paraula, 
empènyer l’equip de govern a moure’s en una problemàtica que és evident que ens la 
trobem contínuament. I, per tant, aquesta paraula que el Gerard diu que és molt genèrica 
d’un “Pla”, és cert, però el que pretén és en tot cas que es defineixin les actuacions que 
s’han de fer i, per tant, que amb aquestes actuacions també a la vegada es vagin buscant 
les mesures que s’han de tirar endavant perquè realment tot acabi com nosaltres volem, 
segons evidentment cadascuna de les casuístiques que veiem que són molt variables. En 
tot cas, la intenció d’aquesta moció en definitiva és millorar una problemàtica que hi ha, i 
per tant si la resta de grups municipals hi doneu també el vostre suport i es pot tirar 
endavant, doncs ho celebrarem, perquè en tot cas vol dir que es podrà fer o iniciar alguna 
actuació perquè tot aquest problema a Molins de Rei si més no disminueixi. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

16.- Moció del Grup Municipal del PSC de condemna a les agressions i a la violència 
exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI (Expedient núm. 44/2021/MOCIO)

MOCIÓ

Després d'una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement dels 
seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual, s'ha aconseguit millorar la 
conscienciació i l'acceptació socials a un gran nombre dels països desenvolupats. Aquesta 
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base social ha permès, per part dels poders públics progressistes, poder realitzar canvis 
legislatius substancials en el reconeixement dels drets LGTBI.

Fa ara setze anys, per exemple, el Govern Socialista d'Espanya va convertir en drets i 
igualtat real una de les grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni entre 
persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera i va fer possible que al nostre país es 
retornés la dignitat a les persones LGTBI.

Els avenços aconseguits han estat fruit d'una llarga i continuada lluita per la igualtat i els 
drets LGTBI, drets que malauradament encara són conculcats a molts països del món, on 
les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant social com 
de l'Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l'ostracisme i la invisibilitat.

Però no només hem d'estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement dels 
drets de les persones LGTB a escala global. La realitat ens demostra que tampoc no 
podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més 
igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTBI, 
s'estan demostrant fràgils i en perill de regressió.

Per justícia i per respecte a l'activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals 
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i llibertats. En 
aquest sentit, el recent repunt de brots de violència envers les persones LGTBI ens han 
d'activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere i consentir que a la 
societat actual hi tingui cabuda cap forma de violència envers les persones del col·lectiu 
LGTBI.

Segons les dades recollides per l'Observatori contra l'Homofòbia, l'any 2019 es van 
enregistrar a Catalunya 160 incidències d'odi contra persones del col·lectiu. L'any 2020, tot 
i la situació d'excepcionalitat de la pandèmia, se'n van comptabilitzar 189 i, en el que 
portem de 2021, se n'han recollit 184. Es calcula, però que un 66% dels fets no s'arriben 
mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es produeixen a l'espai 
públic.

D'altra banda, dins d'aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva 
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra les 
dones del col·lectiu que, víctimes d'una doble discriminació, presenten un nombre més 
baix de denúncies en cas d'agressió, tal com també posen de manifest els estudis 
realitzats.

És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per l'erradicació 
de la LGTB-fòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant serveis arreu 
de Catalunya, com el Servei d'Atenció Integral, i apostant per invertir en personal, recursos 
i formació, encara queda molt camí per fer. Entre d'altres, és del tot imprescindible el 
desplegament d'aquesta llei i que s'aprovi el decret per regular el règim sancionador. Les 
persones assetjadores o que exerceixen la violència no poden quedar impunes ni tenir la 
percepció que poden actuar en impunitat. Continuar consentint la impunitat d'aquest acte 
és incompatible amb una llei que diu protegir a les persones del col·lectiu LGTBI i caminar 
cap a una societat lliure de LGTB-fòbia.
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També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als governs de 
països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la llibertat de les 
persones del col·lectiu.
Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l'Orgull, les administracions 
públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre compromís inequívoc amb 
el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant polítiques encaminades a la consolidació i 
millora dels drets del col·lectiu i en lluitar contra la LGTB-fòbia, generadora de violència i 
agressions.

Per tot l'expressat, el Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Molins de Rei proposa al 
Ple l'adopció dels següents:

A C O R D S:

Primer.- Expressar, d'una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la violència 
que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual; i de 
l'altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i consolidació dels drets de les 
persones LGTBI.

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. Set 
anys després de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals d'aquesta. 
Una d'elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les persones LGTBI és el 
decret que regula el règim sancionador per a les persones que assetgen i violenten les 
persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, transsexuals i intersexuals.

Tercer.- Entenent que l'educació és cabdal per actuar des de la base en trencar prejudicis 
socials i estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla Estratègic de 
convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars per a les 
persones LGTBI.

Quart.-Instar al govern de l’Estat a Agilitzar, en la mesura que sigui possible, el procés de 
tramitació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i 
per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així com la d’igualtat de tracte i no 
discriminació (llei Zerolo)

Cinquè.- Que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats 
locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació i formació, 
sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI.

Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al 
Govern d'Espanya i al Congrés.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem ara al punt 16, que és la “Moció del Grup Municipal del PSC de condemna a 
les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI”. Faria 
l’explicació la Sra. Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Sí. Hola, bona nit ja, de nou.
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Presenta el punt 16.

Sr. Alcalde:
Molt bé, s’obriria el debat. En primer lloc, ha demanat la paraula la Sra. Estefania Castillo.

Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Doncs la CUP, per la nostra coherència política, com ha dit algun company, 
votarem a favor d’aquesta moció, perquè bàsicament estem a favor dels drets socials que 
cada persona sigui el sigui i estimi el que estimi, vull dir, d’això votarem a favor. Estem 
d’acord amb el que ha comentat la regidora Revestido que estem blanquejant discursos 
d’odi i de rebuig, sobretot, no només al carrer, sinó al “Congreso de los Diputados”, i això 
no es pot permetre, recolzar els discursos d’odi. Al feixisme, ni aigua. Però també, llegint 
els acords, ens hem sorprès bastant d’alguns acords, perquè bàsicament el partit que 
presenta aquesta moció governa a l’Estat espanyol. Per tant, és qui pot fer coses perquè 
aquesta violència cap a les persones LGTBI es condemni. Per exemple, el punt 4rt, que diu 
“Agilitzar el procés de tramitació de la Llei Trans”, bé, si no vaig errada, o l’estiu m’ha fet 
perdre molt la memòria, ha sigut el Partit Socialista el que ha posat pals a les rodes perquè 
aquesta llei no vagi endavant. És més, recordo que els companys d’Esquerra Republicana, 
de Molins Camina-Podem i de Molins en Comú van fer una moció no fa gaires mesos a un 
Ple i el Partit Socialista de Catalunya es va abstenir. Per tant, per part nostra, veiem una 
mica d’incoherència. Està clar que instar la Generalitat al punt 2n i 3r no és que només 
instem, sinó que exigim a la Generalitat que es posi ja les piles en aquest aspecte, que el 
govern d’en Pere Aragonès comenci a fer feina respecte a aquest col·lectiu, i a aquestes 
persones, i per això nosaltres amb un “sí” crític, i amb la nostra coherència política que ens 
caracteritza, votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. La següent paraula seria per a la Sra. Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Bé, avanço que la nostra posició en aquesta moció serà de vot a favor en 
coherència amb la posició que hem pres en defensa de tots els drets que cal reclamar per 
a aquest col·lectiu. I l’Estefania ho recordava ara molt bé que ja fa uns mesos vam entrar 
una moció en aquesta línia. Per tant, no serà aquest el moment en què no hi donaríem el 
nostre vot a favor.
Això no obstant, voldríem fer també uns aclariments. Primer, la Llei 11/2014 està 
desplegada amb un règim sancionador vigent i certament el que ara cal aprovar és el 
decret del procediment discriminatori, cosa que no s’ha pogut fer fins ara perquè no va ser 
fins al final de la legislatura anterior quan es va aprovar la Llei 19/2020, enviada al 
Parlament des del Govern en dues ocasions frustrades a causa de l’avançament electoral 
del 2015 i l’aplicació de l’article 155 l’any 2017. Aquest procediment sancionador especifica 
que està en via d’aprovació. Segon, des de fa dos anys, ja s’està treballant als centres 
educatius de manera obligatòria el projecte que dona eines per desplegar un projecte de 
convivència als centres. A més, des del curs 2019/2020, el Departament d’Educació 
impulsa el programa Coeduca’t, per ajudar els centres a potenciar i visibilitzar la 
perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual. Tercer, tal com posava de 
manifest també l’Estefania ara fa un moment, durant mesos el Govern de l’Estat ha estat 
posant traves a les lleis Trans i LGTBI impulsades des del mateix Ministeri d’Igualtat per no 
voler-les tractar com dos projectes diferents, tal com reclamen les entitats i associacions 
implicades. Cal recordar que l’actual projecte és insuficient i no recull totes les aportacions 
fetes per les entitats. I, per últim, estem d’acord que és primordial la col·laboració entre 
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Estat, comunitats autònoms i administració local per tirar endavant campanyes de 
sensibilització envers el col·lectiu LGTBI, però també estaria bé que hi hagués 
col·laboració en el finançament i que, des de l’Estat, es tinguin en compte també les 
entitats autonòmiques i locals, algunes de les quals són molt importants, com l’Observatori 
contra l’Homofòbia, i actualment se les exclou. Malgrat tots aquests matisos, votarem a 
favor de qualsevol iniciativa que lluiti contra la discriminació del col·lectiu LGTBI. Gràcies.

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

Sra. Madorell:
Sí, bon vespre a tothom. Bé, després de tot el que s’ha dit, no cal afegir-hi molt bé. 
Nosaltres, com a grup municipal, evidentment votarem a favor. Només fer un petit 
comentari que, malauradament, d’un temps ençà, estem vivint un increment de violència 
generalitzada vers dones, infants, gent gran, col·lectius LGTBI i d’altres per persones que 
es creuen més fortes, més legitimitzades o més impunes, amb un menyspreu total cap a la 
diversitat i a la llibertat d’altris per pensar, estimar, resar o viure la seva vida com millor els 
sembli. Estem absolutament d’acord amb el tercer acord de la moció, en què cal treballar 
de manera decidida aquests temes a les escoles, tal com ha dit la Marta que s’està 
desenvolupant, amb professionals formats i també alhora cal visibilitzar i recolzar el 
col·lectiu LGTBI per part dels que podem fer-ho possible.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Seria el torn ara de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, nosaltres també òbviament votarem a favor. Estem plenament d’acord amb el 
contingut de la moció. També penso que rectificar és de savis i ens alegrem molt que, ara 
sí, el PSC vulgui instar a ells mateix o els seus companys que governen a Madrid per tirar 
endavant la Llei Trans que ells mateixos han estat aturant al si del govern de l’Estat. I, per 
tant, jo crec que és important que tothom vagi pel mateix camí, que tothom estigui fent 
aquesta reclamació. Sabem que hi ha altres grups polítics que ara mateix estarien negant 
l’evidència que existeixen aquests brots d’odi cap al col·lectiu LGTBI i que s’agafen a 
qualsevol cosa per negar-ho, com fan amb moltes altres coses, perquè són negacionistes 
de “per se”, amb la violència masclista, amb la pandèmia, amb qualsevol cosa, però en 
aquest cas jo crec que aquesta lluita l’hem de dur a terme entre tots i totes. Hem d’aturar 
aquests discursos d’odi i hem d’aturar també aquesta violència que s’exerceix contra 
aquest col·lectiu. Per tant, nosaltres votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:
Gràcies. Nosotros compartimos todos los valores que defiende la moción y votaremos a 
favor de cualquier propuesta que vaya en esta línea, y aprovechar el momento para dar 
nuestro apoyo a toda persona que por su física, su elección de modo de vida o su 
sexualidad se haya sentido agredida de cualquier manera. Gracias. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, Sra. Jessica Revestido, si volgués tancar el debat.
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Sra. Revestido:
Sí. Jo el que voldria dir i, dins de tots els matisos que estan dient aquesta nit, jo afegiria 
que el Partit Socialista de Molins de Rei, a la moció que es va presentar, el que vam fer va 
ser abstenir-nos en una moció que demanava l’aprovació d’una llei que encara s’estava 
negociant i recordo que encara s’està elaborant, redactant, i que no s’ha presentat encara 
al Consell de Ministres. El que demanem a la moció actual és que s’agilitzi aquest 
procediment i, en qualsevol cas, com sempre passa, hem d’estar contents que aquest 
Ajuntament es manifesti sempre en contra de qualsevol discurs i expressió violenta en 
contra d’aquest col·lectiu. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

17.-  Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina – 
Podem per impulsar una comunitat energètica local. (Expedient núm. 
42/2021/MOCIO)

MOCIÓ

L’electricitat és un dret bàsic de ciutadania. El preu de la factura de la llum ha patit una 
escalada sense precedents en els últims mesos i ho ha fet amb més intensitat a les 
darreres setmanes, fins a uns nivells inassumibles que estan posant en risc moltes 
economies familiars i empreses, i que influeix notablement en l’increment de l’IPC.
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Més enllà de la nova estructuració tarifària aprovada el mes de juny pel Govern de l’Estat, 
hi ha altres factors que expliquen aquest increment i que tenen a veure amb l’estructura i el 
funcionament del mercat majorista de l’electricitat, sobre els quals ja hem reclamat la 
necessitat d’una reforma profunda.

Cal recordar que la desregulació i la liberalització d'aquest sector ha estat obra dels que 
fins fa poc eren els principals partits polítics espanyols: el PSOE i el PP. Així, d'una banda, 
podem citar, com en d'altres casos, l'inici de la privatització de l'Empresa Nacional 
d'Electricitat (actualment, Endesa) per part del govern de Felipe González a l'any 1988. 
D'altra banda, cal recordar com el govern d'Aznar va rematar dita privatització uns anys 
més tard i, a més, va promulgar la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 
També el govern de Rajoy contribuí a dita desregulació i liberalització del sector energètic 
amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 

Unes reformes operades pels governs dels dos partits tradicionalment hegemònics des de 
la caiguda del franquisme que han articulat un sistema subordinat als interessos d'un 
poderós oligopoli empresarial, que genera notables disfuncionalitats en la nostra economia 
i on els preus de l'electricitat per a les famílies són dels més cars de la UE, fet que llasta la 
capacitat de consum de moltes llars i contribueix a un alt nivell de pobresa energètica. No 
només això, sinó que dites operacions, de marcat caràcter neoliberal, han suposat una 
certa reducció d’ingressos públics i una disminució de la possibilitat de l’Estat espanyol 
d’incidir en un sector estratègic com és l’energètic. 

Per aquests motius, organitzacions de consumidors com FACUA o OCU i organitzacions 
ecologistes com Fundació Renovables, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
SEO/BirdLife, WWF i Greenpeace han expressat que no es poden afrontar els costos 
d’una transició energètica justa i inclusiva sense un ajust de redistribució dels mateixos per 
a no deixar ningú enrere. La transició no ha de recaure en les classes populars, ni ha 
d'ocasionar noves formes de pobresa o altres desigualtats.

Per amortir aquesta greu afectació, el govern de l’Estat ha aprovat un Reial decret llei 
17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de 
preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, amb mesures per 
mitigar l'escalada de preus de l'electricitat i el gas. El Reial Decret inclou rebaixes 
impositives (l’IVA passa del 21% al 10% i l'Impost especial sobre l'electricitat, que passa 
del 5,1% al 0,5% i la prorroga de la suspensió de l’Impost de Producció Elèctrica fins al 31 
de desembre, fixat en el 7%); posa un topall a la pujada de preus regulats del gas, amplia 
la protecció a consumidors i consumidores vulnerables amb la creació d’un 
subministrament mínim vital, dota de major transparència la facturació, confirma l'aigua 
com a bé natural i social de primer ordre i regula per llei els desembassaments, primant el 
paper ambiental de l'aigua. 
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Prèviament el govern de l’Estat havia impulsat el projecte de Llei per al Fons Nacional per 
a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric i el projecte de Llei per corregir el dividend que reben 
les centrals no emissores com a conseqüència dels costos del CO2 en el mercat de drets 
d'emissió i que limitarà la sobreretribució de centrals productores (principalment 
hidroelèctriques i nuclears) els anomenats beneficis caiguts del cel.

Ara bé, les modificacions fiscals de les mesures del Govern de l’Estat implicaran una 
reducció de la recaptació que haurà de ser absorbida pels pressupostos generals de l’Estat 
o per la via d’una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva. Aquesta profunda revisió 
de la fiscalitat a Espanya haurà d’anar acompanyada d’una correcció del sector elèctric 
que sigui capaç d'establir un marc i una legislació que impulsi i prioritzi la democratització 
del sistema, i on es col·loqui a les persones al centre de la política energètica, afavorint la 
generació distribuïda, la creació de comunitats energètiques i l'autoconsum, el 
desplegament de renovables amb participació de petits inversors, que és el que realment 
pot reduir el preu de la factura. 

Al mateix temps defensem la creació d'una empresa pública d’energia sustentada en la 
gestió del domini públic hidràulic, un cop extingides les corresponents concessions.  

Un operador públic que faci de la governança democràtica, i la transparència un valor clau, 
estratègic i inclusiu amb els ens locals i exemplificadora d’un nou model de producció, de 
transport i de comercialització que faci possible un model de transició energètica just i 
sostenible. Un model descentralitzat que exclogui definitivament l’energia nuclear.

És de lamentar que les grans empreses elèctriques hagin generat una gran alarma social 
amenaçant amb tancar desordenadament les nuclears si es retallen els seus beneficis i 
recórrer judicialment. Hem defensat que s’acceleri el tancament nuclear, però sabem que 
legalment no és possible fer-ho de manera unilateral, i per tant cal afirmar de manera 
contundent que la seguretat del subministrament està àmpliament garantida. 

Comprenem la indignació social de l’increment de preus i que sorgeixin expressions de 
rebuig ciutadà o institucional davant aquesta situació injusta. Les mobilitzacions contra 

l’increment del preu de la llum han d’anar acompanyades d’una proposta viable i 
executable. És aquí on sorgeix l’autoconsum compartit i on emergeixen les comunitats 
energètiques com a instruments principals de protesta proposta contra els oligopolis i per a 
fer realitat l’apoderament ciutadà al sector energètic. En el cas de les comunitats 
energètiques, perquè, en primer lloc, els ingressos es destinen a generar beneficis 
ambientals i socioeconòmics per la pròpia comunitat local i, en segon lloc, perquè són els 
propis ciutadans i ciutadanes qui ostenten el control d’aquest operador de manera que en 
garanteixen la seva autonomia i promouen a la vegada una democratització energètica a 
nivell local. En definitiva proporcionen als ciutadans i ciutadanes un accés just als recursos 
locals d’energia renovable i contribueixen, entre altres coses, a combatre la pobresa 
energètica o a crear oportunitats d’inversió per a empreses locals, obren un camp per a la 
innovació i l'emprenedoria en l’àmbit tecnològic i són una font de creació d’ocupació local 
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que permet abordar les necessitats socioeconòmiques dels municipis, a més a més 
d’invertir en eficiència energètica i d’impulsar lideratge polític.

Considerant que les comunitats energètiques són iniciatives locals per transformar 
democràticament la producció, la gestió i la distribució d’energia elèctrica amb sistemes 
renovables, mitjançant un model autogestionat, sense dependre de les grans corporacions 
energètiques. 
Considerant que les comunitats energètiques són una aliança entre actors locals diversos 
(ciutadans i ciutadanes individualment, comunitats de veïns i veïnes o de propietaris i 
propietàries, associacions o cooperatives d’àmbit local o comarcal, ajuntaments i/o altres 
administracions supralocals…) per tal d’autoproduir, repartir i autoconsumir energia 
elèctrica a partir de fons renovables, contribuint a crear un sistema energètic 
descentralitzat, just, eficient i col·laboració.
Considerant que la comunitat energètica impulsa la transició energètica i la democratització 
del sector de l’energia.

Considerant que les comunitats energètiques fomenten i impulsen la producció d’energia 
renovable, pròxima, així com la sobirania energètica, que promouen una utilització eficient 
de l’energia, rendibilitzen un recurs escàs i implementen un nou model de governança 
democràtica.
Considerant que les comunitats energètiques són un actor clau en la mitigació i la 
disminució de gasos contaminants.
Els grups polítics Molins en Comú i Molins Camina - Podem proposem al ple de Molins de 
Rei l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Expressar que l’energia i l’accés al subministrament energètic són un dret de 
ciutadania i les institucions han de disposar d’instruments suficients per intervenir en el 
sector elèctric i assegurar que la prestació d’aquest dret sigui efectiva amb unes tarifes 
transparents, justes i accessibles que permetin combatre la pobresa energètica.

SEGON: Donar suport, acompanyament, ajudes i assessorament per implantar i fomentar  
comunitats energètiques locals per a produir, consumir, emmagatzemar i compartir vendre 
energies renovables a la seva comunitat, d’acord amb el que estableixen la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, relativa al foment de l’ús d’energia 
procedent de fonts renovables, i la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.

TERCER- Instar el Govern de l’Estat transposar i crear un marc favorable a les Comunitats 
locals d’energia, que inclogui les Comunitats Ciutadanes d’Energia i les Comunitats 
d’Energia Renovables, que doni noves prerrogatives a aquestes figures en el camps de la 
generació, el subministrament, l’agregació, l’emmagatzematge i fins i tot en la distribució, 
d’acord amb allò establert en les directives citades.
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QUART.- Instar el govern de l’Estat a accelerar l’aplicació de la Disposició final onzena de 
la Ley de Cambio climático: Reforma del sector elèctric, que apunta que “en el termini de 
dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern i la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, en exercici de les seves respectives competències, presentaran 
una proposta de reforma de el marc normatiu en matèria d’energia que impulsi: (i) La 
participació de les persones consumidores en els mercats energètics, inclosa la resposta 
de demanda mitjançant l'agregació independent; (ii) les inversions en la generació 
d'energia renovable variable i flexible, així com la generació distribuïda; (iii) 
l'emmagatzematge d'energia; (iv) l'aprofitament de les xarxes elèctriques, l'ús de la 
flexibilitat per a la seva gestió i els mercats locals d'energia; (v) l'accés de les persones 
consumidores d'energia a les seves dades; (vi) la innovació en l'àmbit energètic”.
CINQUÈ: Instar el Govern de l’Estat que impulsi en el marc europeu una reforma del 
conegut com a model marginalista en la fixació de preus, un model que faci que aquesta 
fixació es faci per tecnologies o grups de tecnologies, garantint que el primer que entra en 
el mercat són les renovables, després la hidroelèctrica i la nuclear i finalment els cicles 
combinats. 

SISÈ.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat la recuperació de la gestió 
pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques quan fineixi el període de 
concessió administrativa per mitjà de la creació d’una empresa pública participada per 
totes les administracions afectades.

SETÈ.- Instar el Govern de l’estat i el Govern de la Generalitat que donin  la màxima 
prioritat a tots els projectes públics i privats orientats a la transició energètica i la 
descarbonització de l’economia susceptibles de rebre recursos dels fons de recuperació 
europeus Next Generation.

VUITÈ.- Instar el govern de la Generalitat a prioritzar els projectes cooperatius, comunitaris 
o de participació ciutadana que apostin per l’autoproducció i l’ús directe de l’energia 
generada a partir de fonts renovables i que integrin principis d’eficiència energètica

NOVÈ.- Reclamar al Govern de Catalunya la constitució de dos fons dotats suficientment i 
amb criteris iguals per a tot el territori. L’un per cobrir les necessitats de subministrament 
elèctric de les llars i per garantir que tothom hi tingui accés malgrat la manca de recursos 
econòmics. I l’altre per fer possible que tothom pugui reduir el seu consum mitjançant 
l’adquisició d’equips més eficients o millorant els aïllaments per a poder arribar a les 
persones que no disposen de recursos per abordar aquestes inversions.

DESÈ.- Traslladar els presents acords al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, al 
Departament d'Empresa i Treball, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i 
Senat i Parlament de Catalunya, a les organitzacions ecologistes Greenpeace, Ecologistes 
en Acció, SEO/BirdLife, WWF, Amigos de la Tierra, la Fundación Renovables i la Xarxa per 
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la sobirania energètica, a les companyies Iberdrola, Naturgy, Endesa i a les entitats 
municipalistes de Calalunya. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt 17 de l’ordre del dia, que és la “Moció conjunta dels grups 
municipals Molins en Comú i Molins Camina-Podem per impulsar una comunitat energètica 
local”. Endavant.

Sr. Corredera:
Sí, perdoneu. 
Aquesta moció, que ha sofert alguna variació d’algun grup polític, que ha demanat fer 
alguns canvis i que evidentment hem acceptat, cosa que va en la línia d’intentar que la 
nostra proposta vagi cap a la desconnexió de l’oligopoli i connectar amb la comunitat.
Presenta el punt 17.

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Doncs el primer que ha demanat la paraula és el Sr. Carles Corro. 
Endavant.

Sr. Corro:
Gràcies, Alcalde. Només un apunt, el meu cognom es pronuncia “Corro”, no “Corró”. 

Sr. Alcalde:
Perdó, perdó?

Sr. Corro:
Dic que el meu cognom es pronuncia “Corro”, no “Corró”. 

Sr. Alcalde:
Ah, d’acord.

Sr. Corro:
Res, és un apunt així...

Sr. Alcalde:
Disculpi.

Sr. Corro:
Cap problema, cap problema. És molt...

Sr. Alcalde:
Ara ja m’he fixat que no porta accent, però pensava... D’acord, d’acord.

Sr. Corro:
Cap problema, merci.
Bé, des de la CUP, compartim l’essència d’aquesta moció. Compartim el fet que la idea 
d’impulsar les comunitats energètiques locals és una via adequada per democratitzar, 
primer, la producció, gestió i distribució de l’energia elèctrica. Segon, per combatre la 
pobresa energètica. I, tercer, per assegurar una transició energètica plenament basada en 
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les energies renovables, així com respectuosa amb el territori i amb el medi ambient. Com 
hem manifestat en reiterades ocasions, considerem que l’energia és un bé de primer ordre 
a l’hora de garantir una vida digna a les persones. Per tant, és fonamental que sigui 
allunyada el més aviat possible de la lògica de mercat i de les urpes d’un oligopoli 
empresarial que actualment es lucra fent-hi negoci i especulant-hi. És de mínims, doncs, 
que tothom disposi de l’energia que necessita a preus realment justos i assequibles, i la 
generació d’aquestes comunitats és una opció viable per garantir aquests mínims. Alhora, 
aquestes comunitats són un mecanisme idoni de cara a recuperar una de tantes 
sobiranies, com és l’energètica, que pertany a la majoria i que com tots sabrem aquí des 
de fa ja molts anys, uns pocs la tenen retinguda. És una eina més d’empoderament 
popular que ha de permetre al conjunt de la població, conscient de la crisi climàtica com 
és, decidir com i quan produir l’energia que necessita. I allà on es tracti de reivindicar i 
recuperar sobiranies, la CUP hi serà de forma decidida. I en darrer lloc voldria afegir que 
no s’està plantejant en cap cas un model utòpic o allunyat de les necessitats del conjunt de 
la població. Ben al contrari, a Catalunya ja hi ha en marxa alguns projectes de comunitats 
energètiques, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, industrial i domèstic, que estan 
donant uns resultats certament positius. Uns projectes que trobem en des de pobles 
relativament petits, com són els casos de Centelles o Tona, passant per viles amb un 
nombre similar d’habitants com Molins, que seria el cas per exemple de Manlleu, i fins i tot 
a ciutats de major envergadura a nivell d’habitants, com és Rubí. Uns projectes, en 
definitiva, que estan tirant en davant en part gràcies al suport i l’acompanyament decidit i 
efectiu de les respectives administracions municipals i supramunicipals, i esperem que 
aviat també ho faci així l’Ajuntament de Molins de Rei. Per tot plegat, els regidors de la 
CUP Molins votarem a favor d’aquesta moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Sí, moltes gràcies. La situació actual del preu abusiu de l’electricitat és totalment 
insostenible. Cada vegada hi ha més famílies en risc de pobresa energètica, i no sembla 
que les grans elèctriques, amb més o menys col·laboració del Govern espanyol, tingui 
intenció d’aplicar uns descomptes o alternatives que realment afavoreixin el consumidor 
final. Necessitem garantir el dret fonamental d’accés a l’energia, s’ha de democratitzar 
l’energia i fomentar la participació de la societat. També cal fomentar la recerca i la 
innovació energètica, per tal d’assolir el màxim d’utilització de les fonts d’energies 
renovables autòctones. Aquesta moció planteja acords i propostes que valorem 
positivament, i creiem que beneficiarien tant els usuaris com el medi ambient. Per això, 
votarem a favor. Moltes gràcies.

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

Sr. Sánchez:
Gràcies. Primer de tot, agrair també al Gerard que hagi tingut a bé el que també des del 
govern li hem demanat, que inclogués en aquest punt 2n, que informés una miqueta en el 
donar suport, acompanyament, ajudes i assessorament per intentar i fomentar les 
comunitats energètiques locals. Jo crec que aquest és un aspecte important, un aspecte 
del qual, en els propers mesos, hauríem de parlar, i hauríem de fer-ho doncs més explícit a 
la ciutadania, ser conscients de com poden fomentar les comunitats energètiques. Aquest 
és un element que crec que haurem de posar sobre la taula, hem d’anar fent, crec, i ho ha 
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dit molt bé el Carles, des de l’Ajuntament aquesta implicació per part de la ciutadania, 
perquè en definitiva aquest és un projecte que és de tots i, per tant, aquí cal la voluntat i 
l’esforç de tothom per poder treballar en aquest sentit, perquè és evident que amb el preu 
de l’electricitat tal i com el tenim, doncs, és evident que no anem bé i, per tant, cada 
vegada més, tot això està arribant a punts que és insostenible. En aquest sentit, i vostès ho 
posen a la moció, el govern ha fet diverses rebaixes fiscals, com ha dit també algun regidor 
anteriorment, hem de veure qui paga aquesta festa. Per tant, tota aquesta rebaixa fiscal 
haurem de veure com realment s’inclou en aquests pressupostos, i com s’acaba computant 
en uns pressupostos que ja vénen complicats, perquè també recordem que s’han alliberat 
les autopistes i, per tant, que hi ha una manca també d’ingressos que venien de les 
autopistes i, per tant, ens genera un cost addicional de veure com també financem que les 
autopistes puguin estar cuidades i puguin desenvolupar-se com s’han desenvolupat els 
darrers anys. Per tant, cal un pressupost que l’Estat espanyol és evident que tindrà també 
complicacions a l’hora d’anar quadrant.
És evident, com vostè també ja posa a la moció, hi haurà d’haver aquestes modificacions 
fiscals per tal que el Govern pugui quadrar un pressupost que, a hores d’ara, es mostra 
extremadament complicat. I és evident, i aquí ho hem posat també de manifest i ho hem 
explicat abans, que l’autoconsum compartit és una realitat que properament veurem ja molt 
integrada també dins de les nostres vides. I és en aquest sentit, com deia abans, crec que 
és important començar a fer aquesta pedagogia des de l’Ajuntament per tal de poder 
treballar en aquest [Inintel·ligible, 2:30:03] autoconsum per part de diferents empreses, 
persones o comunitats, es pugui dur a terme, per en definitiva evitar allò de què estem 
parlant tota l’estona: que cada vegada més s’emetin més emissions i ens anem carregant 
el planeta, cosa que fa malauradament massa anys que fem, i és en aquest moment en 
què o prenem ja decisions fermes i decidides o arribarem tard. [Inintel·ligible, 2:30:35] 
Agrair també que hagin canviat aquest punt 2n, i agrair-li també que reparteixi a tort i a dret 
contra la Generalitat i contra l’Estat. Vull dir, vostès estan al govern, i per tant que també 
s’impliquin en aquest projecte i que també obliguin el govern que puguin realment implicar-
s’hi més i transformar també aquests marcs de treball és important.
Només trobo a faltar cosa que, anteriorment, no li diré que era el seu cas, era més aviat en 
el cas de Molins Camina, [Inintel·ligible, 2:31:10] que possiblement en algun apartat també 
diguessin que desapareguessin tots els polítics de les energètiques, sobretot les empreses 
de serveis que hi ha avui en dia. Vull dir, tot allò que vostès han estat criticant durant tants 
anys quan estaven a l’oposició, a dia d’avui, que estan al govern, doncs ja no ho demanen. 
Per tant, és d’agrair que també s’hagués inclòs aquest punt en el que retiraven o 
demanaven la retirada absoluta de tots aquests sous polítics o polítics retirats que estan 
avui en dia vivint de les energètiques i estan vivint en certa manera... [Inintel·ligible, 
2:31:44]

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara és la paraula del Sr. Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Nosaltres, en la línia del que comentava el primer tinent d’alcalde, agrair 
la moció, sobretot a la part... Saben que nosaltres sempre entrem a la part dispositiva, el 
que aprovem, i estem d’acord, estem al 100 % d’acord, i no entrarem més en el debat, 
perquè jo crec que el Gerard ha fet una molt bona exposició, i el document era una molt 
bona exposició on sobretot explicava les mesures que va fer el govern, que va aprovar el 
Reial Decret 17/2021 per veure com podia mitigar aquestes opcions, que van en contra del 
mateix document quan vostès incorporen l’aportació, jo crec que una mica demagògica i 
que falta a la veritat, per part de la CUP, quan parla dels oligopolis. Necessitem un govern 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 93/116

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

que està anant en contra d’aquests oligopolis i aprovo una sèrie de mesures que van en 
contra d’ells... Home, el que no crec que sigui de rebut és que vostès incorporin aquest 
reguitzell de coses. Mirin, quan el govern del PSOE ho deixa i entra el Sr. Aznar, l’empresa 
pública és dos terços pública; és a dir, encara era pública quan el PSOE deixa el govern. 
Però és que, a més, quan diuen “les reformes aprovades pels governs dels dos partits” és 
absolutament mentida. Qui regula el mercat és el Decret 54/97 que sí que efectivament 
posen vostès i aprova el PP, Convergència i Unió i el PNV, que són els que aproven 
aquesta llei. El PSOE i Izquierda Unida voten en contra d’aquesta regulació. És a dir, 
saben que nosaltres no entrem molt en la part explicativa, perquè la part que ens interessa 
és l’altra, però comencem a estar una mica cansats que es vulgui acontentar tothom i 
anem amb incorporacions que falten a la veritat i que fan una certa demagògia en algunes 
coses. Perquè, a més, de fet, jo crec que tots ens podem equivocar, i segurament, i de fet 
el govern d’en Zapatero ja va intentar revertir aquesta situació i no va poder, el que passa 
és que segurament hi ha gent a qui li falta memòria. No va poder, perquè hi ha 
efectivament, i hi va haver un gran rebombori, només hem de tirar d’hemeroteca per veure 
el que va passar. Però, bé, més enllà de tot això, com saben, nosaltres, com que estem 
d’acord amb la part dels acords, la votarem a favor. Però fora bo que comencéssim ja a 
deixar de dir determinades coses en determinats acords, perquè la moció era molt bona i, 
de sobte, fiquem una “cunya” en un tema que, potser en algunes coses podríem dir que és 
veritat, però és que la majoria de les coses no són veritat, és que han faltat a la veritat.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Entenc que és el moment de 
tancar el debat. Endavant, Sr. Corredera.

Sr. Corredera:
Bé, en primer lloc, evidentment agrair les aportacions de tothom, de les exposicions i de les 
modificacions per tal de tirar endavant aquesta moció, que crec que és important per a 
l’Estat, per a la Generalitat i per a Molins de Rei, que realment comencem a fomentar el 
consum d’energia de proximitat per diversos motius, però primer per reduir les emissions 
de CO2 i perquè en el fons el que intentarem és fer mesures estructurals per abaixar el 
preu de la llum, que és disposar de més renovables en el mitjà elèctric. I això passa també 
pel sostre de casa nostra; per tant, renovables, renovables i renovables. I després doncs 
també expressem al document que s’ha de canviar el mercat energètic espanyol, que és 
anòmal, que és marca en un context de mercat lliberal on el preu més car de generació de 
l’energia és el que marca el preu de totes energies i, per tant, una anomalia absoluta, que 
hi hagi produccions a baix cost que es paguin a preus desorbitats. Per tant, jo crec que 
això és important.
Aquí feia algú esment a la manca del tema de les portes giratòries. Bé, a veure, la moció 
regula i la moció el que fa és una proposta per modificar tot el sistema, i el sistema també 
va en la línia, almenys des de la nostra formació política, de no permetre aquestes coses. 
Però, pas a pas, hem de modificar la llei i, per tant, intentarem també incloure aquestes 
coses.
I, després, a la part expositiva, sí que és veritat que la CUP presenta una proposta que 
nosaltres plantegem al grup de l’Àrea Metropolitana. L’Àrea Metropolitana ens diu que la 
podem acceptar i d’alguna manera bàsicament perquè acaba exposant unes coses que, 
bé, el Miguel Zaragoza diu que falten a la veritat, no ho sé, jo no ho he comprovat, però jo 
ho he presentat al nostre grup de l’Àrea Metropolitana i ens ha dit que és una història que 
la podem posar sense anar més enllà. Per mi, la part expositiva descriu com ha anat i com 
hem arribat a aquest punt, i el motiu pel qual després es presenta aquesta moció i aquests 
acords. Bé, deixem la part expositiva, i al final amb el que ens hem de concentrar és amb 
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la part dels acords, que al final és la part que tenim la voluntat de portar endavant. Bé, a 
mi, estic content que la part del govern s’hagi afegit (entenc que votaran a favor, espero 
que votin a favor) i, per tant, esperem que el vot, a part de a favor, hi hagi un compromís i 
una voluntat de portar-ho a terme i de realment implementar aquestes comunitats 
energètiques locals o ajudar que s’executin. I parlàvem amb el Ramon Sánchez també de 
quina possibilitat tindríem, com altres municipis, de tenir una Oficina d’Assessorament 
d’Energia per als vilatans i vilatanes, que també crec que és un tema interessant i que 
també pot ajudar que els consums energètics de la nostra  població com a mínim es 
redueixin i realment tinguin un estalvi a la factura elèctrica, que aquest estiu ha estat, 
deixeu-m’ho dir amb la paraula “bèstia”, aquest estiu ha estat bastant bèstia el tema. Però, 
bé, espero que surti endavant i gràcies a tots per les aportacions.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Passarem doncs a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

18.-  Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina – 
Podem sobre la urgent planificació de la Mobilitat sostenible i l’accessibilitat 
universal a Molins de Rei. (Expedient núm. 43/2021/MOCIO)

MOCIÓ

Moció sobre la urgent planificació de la Mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal a 
Molins de Rei.
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La pandèmia que estem patint i l’emergència climàtica, ha fet veure en primer pla la 
importància de les actuacions en mobilitat sostenible en tot el territori i en especial en els 
municipis.  L’aposta per l’ús de bicicletes, el reforç i millora del transport públic, la creació 
de zones de Baixes emissions en cada municipi, la millora dels itineraris de vianants, 
voreres i recuperació de l’espai públic per a les persones, actuant de manera important per 
garantir l’accessibilitat universal i també l’aposta per l’electrificació del vehicles públics i 
privats. Esdevenen reptes que els ajuntament han d’abordar de manera inexcusable.

Les administracions Europees, de l’Estat i de la Generalitat i d’altres ens supralocals, estan 
elaborant plans i aprovant pressupostos i ajuts als ajuntaments per desplegar mesures de 
mobilitat sostenible i de lluita i adaptació al canvi climàtic.  Per acollir-se a aquest ajuts 
ajuden i demanen als municipis que elaborin en especial el Pla de Mobilitat Urbana,

1 - Atès que el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2015-2020 està caducat i donat que no s’ha 
produït cap revisió del mateix.

2 - Atès que la manca de l’actualització del PMU, suposa la marginació del municipi de 
Molins de Rei de les ajudes previstes del programa Europeu “NextGenerationEU” i en 
concret del seus desenvolupament estatal amb el Pla de “Recuperación y 
transformación y resilència”,  el que suposa la pèrdua de possibles subvencions en els 
propers anys 2021-2023  per un valor de mes de 1’1 milió d’euros segons estimacions 
aportades per l’AMB. I la possible pèrdua de noves subvencions d’Entitats públiques 
dirigides a la Mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal a Molins de Rei .

3 - Atès que es desconeix públicament el nivell de compliment del PMU anterior i els 
objectius i programes que manquen per realitzar.

4 - Atès que en el PMU 2015-2020 s’indicava clarament la necessitat de la realització d’un 
Pla Director de la Bicicleta. Que va realitzar la Diputació de Barcelona l’any 2016 per 
encàrrec del Govern Municipal, però que no s’ha presentat públicament, ni ha estat aprovat 
pel consistori, ni ha estat ajecutat.

5 - Atès que el Pla d’accessibilitat de Molins de Rei es va realitzar l’any 2000, i està en 
aquests moments totalment caduc.

6 - Atès que malgrat que en les objectius del PMU 2015-2020 es recull que el Pla 
d’Accessibilitat hauria d’haver estat redactat en l’any 2017  i comencés a executar-se en 
l’any 2018.

7 - Atès que l’any 2015 es va demanar un ajut a la Diputació de Barcelona per fer la 
redacció del Pla d’Accessibilitat, mitjançant cofinançament per part de l’ajuntament, ajut 
que va ser aprovat per la Diputació, però que finalment no es va materialitzar a causa de 
que el govern municipal no va posar els recursos econòmics per fer-ho possible.

8 - Atès que fins el dia d’avui incomprensiblement no s’ha procedit per part de l’Ajuntament 
a redactar el Pla d’Accessibilitat previst al PMU.

9 - Atès que considerem totalment prioritari, necessari, imprescindible i molt urgent la seva 
redacció, per poder encetar accions de millora de l’accessibilitat en la via pública, per 
garantir els drets de totes les persones amb mobilitat reduïda que s’han vist marginades en 
les prioritats del govern municipal.
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10 - Atès que per poder acollir-se a subvencions Europees i d’altres administracions, 
resulta del tot imprescindible tenir aprovats per aquest consistori el Pla de Mobilitat Urbana, 
el Pla Director de la Bicicleta i el Pla d’accessibilitat.

Proposem l’adopció dels següents acords:

1 – Actualitzar a l’any 2022, amb la dotació de crèdit necessari i suficient al 
pressupost inicial del mateix any, el Pla de Mobilitat Urbana de Molins de Rei 
(PMU)2015-2020, garantint la participació ciutadana, que contempli totes les mesures 
previstes en els plans d’acció climàtica i plans de Mobilitat metropolitans, PLACC, etc. , 
actualitzant-lo a la nova realitat i als nous condicionants, sanitaris, de salut i de lluita contra 
el canvi climàtic.

2 – Realització en paral·lel amb les mateixes dates i condicions la l’elaboració del PMU, del 
Pla Director de la Bicicleta, garantint la participació ciutadana, atès que l’elaborat per la 
Diputació de Barcelona l’any 2016 ja no té cap validesa en l’actualitat.

3 – Realització en paral·lel amb les mateixes dates i condicions la l’elaboració en paral·lel a 
l’elaboració del PMU, del Pla d’accessibilitat de la Via Pública, que permeti garantir 
l’accessibilitat universal i en especial de les persones amb mobilitat reduïda.

4 – Que el Govern municipal presenti públicament, en el primer trimestre del 2022,  un 
informe del nivell de compliment dels objectius i programes recollits en el PMU 2015-2020, 
amb dades i indicadors clars.

5 - Comunicar aquests acords, a l’AMB, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a totes les  
l’AAVV de Molins de Rei, a les entitats del Comerç i empresarials, a les entitats ciclistes, 
ambientals, a la Plataforma d’usuaris del Transport Públic de Molins de Rei i a tots els 
mitjans de comunicació local i comarcal.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt 18 de l’ordre del dia: “Moció conjunta dels grups municipals Molins 
en Comú i Molins Camina–Podem sobre la urgent planificació de la mobilitat sostenible i 
l’accessibilitat universal a Molins de Rei”. Endavant.

Sr. Corredera:
Ja llegeixo jo ara també aquesta? Sí? “Voy a coger agua”. Perdoneu la broma.
A veure, aquesta és una moció que presentem on també hi ha hagut una aportació del 
govern, en base a una necessitat de no posar que s’hagin de fer actuacions urgents 
immediates, sinó contextualitzar-lo o posar-lo en un termini que es puguin executar. Per 
tant, les hem acceptat, evidentment, i esperem que a la resta de grups municipals els 
sembli bé i que es tiri endavant aquesta moció.
Presenta el punt 18.

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

Sra. Juarros:
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Bé, seré molt breu. Considerem que el Pla de Mobilitat Urbana és una eina necessària per 
assolir els objectius que tracta de forma directa, però també per complementar-se amb 
altres plans, com el Pla d’Accessibilitat i el Pla Director de la Bicicleta, que ja s’han 
esmentat, o el Pla Local de Salut. A més, veiem en aquesta moció una apel·lació a la 
transparència que sempre hem defensat. Per tant, hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que ha demanat la paraula el Sr. Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Hola. Bé, nosaltres votarem a favor també. Necessitem amb urgència un Pla de Mobilitat, 
però sobretot necessitem amb urgència també un tècnic de mobilitat. El juny de 2020 
nosaltres vam presentar una moció on ja demanàvem redactar un nou Pla de Mobilitat; en 
aquell cas dèiem 2021-2025. En aquell moment el govern hi va votar en contra, potser si 
s’hagués fet quan tocava no hauríem perdut algunes oportunitats a nivell de finançament 
que aquesta moció que avui es porta a Ple comenta. La moció, al cap i a la fi, recull moltes 
qüestions que hem presentat o dit en altres mocions amb anterioritat i que són notòries i 
públiques per part nostra, i que esperem que quedin recollides en el nou Pla de Mobilitat. 
Alguns d’aquests aspectes que considerem essencials són, per exemple, la 
“peatonalització” del centre de la vila, tots els dies de la setmana, en aquest cas, ara que 
hem fet la prova de fer-ho el cap de setmana. També hi ha el d’estudiar i iniciar 
experiències a partir de la “peatonalització” d’altres barris de la vila. Posar en marxa una 
mobilitat compartida mitjançant Som Mobilitat o tramitar el Pla de la Qualitat de l’Aire de 
Molins de Rei, aprovat també en una moció de fa gairebé dos anys. Així mateix, esperem 
que les accions incomplertes del PMU 2015-2020 es puguin realitzar en el marc del nou 
pla, com per exemple desenvolupar el programa de camins escolars, fer campanyes i 
visibilitzar la calçada dels carrers de Molins de Rei com a espai de pas i circulació normal 
de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, o desenvolupar l’estratègia de la bicicleta de 
l’AMB i les accions previstes i no realitzades al Pla Director de la Bicicleta de Molins de 
Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara és el torn del regidor de Mobilitat, el Sr. Àlex Herrera.

Sr. Herrera:
Gràcies, Alcalde. Bon vespre a totes i a tots, i benvinguts, Carles i Arnau. Primer de tot, 
gràcies als dos grups que heu presentat la moció de la mobilitat sostenible i l’accessibilitat 
universal a Molins de Rei i gràcies per haver accedits als petits canvis. Us avancem que el 
govern, que aquest govern votarà a favor de la moció. La mobilitat sostenible evidentment 
englobaria un conjunt de processos i accions orientats a aconseguir com a objectiu final un 
ús racional dels mitjans de transport per part tant dels particulars com dels professionals. 
Evidentment, l’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i, segons un estudi de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de 2017, el sector transport contribueix amb gairebé 
un 88 % a les emissions d’efecte hivernacle a Catalunya i és la principal font contaminació 
ambiental a les ciutats. Per tant, és un dels principals sectors on cal actuar. Reduir el 
nombre de vehicles, que els que circulin siguin més nets, incrementar l’ús del transport 
públic i promoure altres sistemes de desplaçament menys contaminants són línies de 
suport que ens ajudaran a millorar la qualitat ambiental de la nostra vila i, quan parlo de 
“qualitat ambiental”, em vull referir a la qualitat de l’aire i a la contaminació acústica o al 
soroll. Hem de repensar les ciutats per donar més protagonisme a les persones. Us 
recordo a totes i a tots que el Pla de Mobilitat Urbana de Molins de Rei neix de la Llei 
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9/2003 de mobilitat, fruit de la voluntat de crear un marc planificador en el municipi. 
L’Ajuntament, en un moment en què encara no existia l’obligatorietat de redactar el PMU, 
va decidir signar el novembre de 2004 un conveni amb el Departament de Transport de 
l’Escola Superior d’Enginyers Industrials de la UPC de Barcelona per a l’elaboració del 
PMU de Molins de Rei. Hem de dir que el Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020 es va aprovar 
l’octubre de 2014 pel govern de la llavors Convergència i el PSC sense el suport de 
l’oposició. També m’agradaria comentar el PLACC, el Pla Local d’Adaptació al Canvi 
Climàtic de Molins de Rei, que tots vam aprovar per unanimitat el novembre de 2019. Hi ha 
33 seccions en total, de les quals 3 corresponen a l’àmbit de la mobilitat sostenible.
Res més, com he dit, votarem a favor de la moció i gràcies un altre cop.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Doncs seria el moment, Sr. Corredera, de 
tancar el debat d’aquesta moció.

Sr. Corredera:
Bé, doncs com a l’anterior moció, gràcies a tots per les aportacions. Gràcies pel suport del 
govern municipal i, igualment que a la moció anterior, esperem que les voluntats al final es 
tornin en compromisos i en accions factibles i concretes. És veritat que en alguna ocasió 
havíem presentat una moció conjuntament amb la CUP per fer un tema de mobilitat o Pla 
de la Bicicleta, que no es va aprovar, i per tant entenc que, a poc a poc, tots ens anem 
conscienciant que la necessitat per tenir un altre model de mobilitat i de vila passa per 
canviar patrons del passat. I, en aquest sentit, una anècdota: a vegades, la gent, quan els 
divendres o alguns dies es col·lapsen les autopistes, perquè ha sortit la paraula 
“autopistes” per aquí, quan es col·lapsen les autopistes la gent es queixa de a veure si fem 
més rotondes o més carrers, i jo sempre els dic el mateix, que a veure si en comptes 
d’anar amb cotxe doncs feu servir la bicicleta o aneu caminant. Vull dir, perquè al final hi ha 
algunes imatges d’algunes paròdies que sembla que si a la via on hi ha un cotxe hi fas un 
forat veuries quin espai queda per a la via pública i per al vianant i per al ciutadà, que són 
sorprenents aquestes imatges. Bé, dit tot això, també dir que necessitem aquests plans 
bàsicament perquè, després del desenvolupament urbanístic, la construcció de vies i 
carrers, ha d’anar també en aquesta línia, perquè si nosaltres hem de preveure que la 
xarxa de bicicletes o d’altres elements de mobilitat urbana, perquè també podríem parlar 
del patinet elèctric, les execucions de les urbanitzacions o dels carrers o dels nous trams, 
ara que parlarem de l’avinguda de Barcelona, han de tenir compatibilitat amb aquesta 
mobilitat. I és evident que la llei pot dir que el patinet elèctric ha d’anar per la carreters, 
però a ningú no se li escapa que si el seu fill o filla, si té 12, 11 o 10 anys, o 13, passar per 
la via pública, on hi ha una agressivitat dels conductors que van amb vehicles pesats 
(cotxes, motos, camions i autobusos), doncs fa que no sigui gaire aconsellable que 
s’utilitzin els carrers i les carreteres per a aquest tipus de transport. Per tant, quan 
construïm el nostre futur municipi hem de tenir clar quin tipus de mobilitat volem i quin tipus 
de vies i carrers hem de construir perquè aquesta mobilitat sigui possible i factible.
Dit això, agrair i espero que s’aprovi aquesta votació. I res més, gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació, per tant.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions
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PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

19.-  Moció de les entitats molinenques ANC-Molins de Rei per la Independència, 
Òmnium Cultural, Centre Excursionista Molins de Rei i Plataforma per la Llengua 
Molins de Rei sobre la proposta per instal·lar un monument a l’1 octubre a la plaça 1 
d’octubre. (Expedient núm. 45/2021/MOCIO)

MOCIÓ

PROPOSTA DE MOCIÓ PER INSTAL·LAR UN MONUMENT A L’1 D’OCTUBRE 
A  LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE

Sabedors que hi ha un projecte de remodelació de la plaça 1 d’octubre de la vila, i 
conscients que la senyalització de l’esmentada plaça actualment és insuficient, l’ANC local 
vol aprofitar l’ocasió per introduir-hi un element que doni la dignitat merescuda a 
l’esdeveniment.

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest 
país. Va ser una fita històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret 
d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el 
seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través 
dels seus braços judicials i policials. I l’1 d’octubre van defensar els col·legis electorals, les 
urnes i les paperetes davant dels atacs violents de la policia española. Van ser molts els 
ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil, i que van 
defensar a ultrança que es pogués seguir votant.

Avui cal recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa dels ciutadans i ciutadanes d’aquest 
país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat 
internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.

Per tal de reivindicar l’1 d’octubre i homenatjar els centenars de milers de ciutadans i 
ciutadanes que van participar a defensar les urnes, l’ANC local ha encarregat a l’escultora 
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Roser Garriga i Pujol un monument al·lusiu a l’1 d’octubre, del qual s’adjunta una imatge 
d’una primera maqueta acompanyada del text que en diu el significat. Es preveu que el 
monument tingui un desenvolupament d’aproximadament 12 metres d’alt i 6 metres 
d’amplitud, amb una base sòlida que actuarà de banc per seure.

Les entitats signants d’aquesta moció es proposen contribuir a finançar el cost de 
l’escultura que no s’hagi aconseguit per subscripció popular.

Atès que la idea de la realització del monument és compartida per moltes persones de la 
vila, les entitats molinenques ANC – Molins de Rei per la Independència, Òmnium Cultural, 
Centre Excursionista de Molins de Rei i Plataforma per la Llengua Molins de Rei proposen 
al ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 
d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la 
violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

SEGON.- Que el projecte executiu d’urbanització de la plaça 1 d’octubre inclogui la 
fonamentació, la instal·lació i la il·luminació de l’escultura.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara esperaríem, si ens està escoltant, mentre faig la introducció, sí que s’hauria 
d’incorporar el representant de l’Assemblea Nacional de Catalunya, perquè com saben, i 
segons el ROM, hem tingut la petició d’entrada d’una moció que està signada per més de 
tres entitats i és la “Moció de les entitats molinenques ANC-Molins de Rei per la 
Independència, Òmnium Cultural, Centre Excursionista Molins de Rei i Plataforma per la 
Llengua Molins de Rei sobre la proposta per instal·lar un monument a l’1 octubre a la plaça 
1 d’octubre”.
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No em consta cap persona en llista d’espera. Hauré de fer un petit recés per mirar de 
trucar-li un moment.
Ara s’incorpora i, per tant...
Endavant, Albert Rodríguez, per a la presentació d’aquesta moció.

Sr. Rodríguez:
Bona tarda. En primer lloc, perdoneu. Se’m sent?

Sr. Alcalde:
Sí, però si se’t veiés, també seria millor.

Sr. Rodríguez:
Un moment. Ara, potser?

Sr. Alcalde:
Perfecte.

Sr. Rodríguez:
Bé, en primer lloc, perdoneu [Inintel·ligible, 2:54:25] d’abans. He agafat un correu per l’altre 
[Inintel·ligible, 2:54:30] i m’he colat on no havia...
Presenta el punt 19.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Albert Rodríguez. La Sra. Marta Espona és la primera que demana la 
paraula. Endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Hola, Albert, bona nit.

Sr. Rodríguez:
Bona nit.

Sra. Espona:
Parlaves de milers de persones. Jo he volgut recuperar xifres en tot cas i, en concret, 
10.250 persones de Molins de Rei van anar a votar l’1 d’octubre del 2017 al Referèndum 
sobre la Independència del nostre país. 10.250 persones van voler exercir el seu dret a vot 
fos quin fos el sentit del seu vot, enmig d’unes circumstàncies que segur que van influir en 
moltes d’altres que, de no haver estat per això, també haurien anat a votar. Estem parlant 
del 58 % de la població de la vila que podia votar en aquell moment i estem parlant d’un 
moviment social molt ampli, l’objectiu del qual era poder votar i decidir sobre el futur del 
nostre país. Creiem que és un motiu prou de pes per donar suport a una iniciativa que 
pretén recordar la implicació, molt majoritària, de la vila de Molins de Rei per a la 
celebració d’un referèndum. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Hola, què tal, bé, benvingut també, Albert, i gràcies per presentar aquesta moció. Bé, 
serem molts ràpids. Des de la CUP creiem que és essencial que la plaça de l’1 d’octubre, 
pel fort contingut que té, ara que la farem nova, no sé contingui algun emblema, alguna 
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insígnia, alguna cosa que serveixi a totes les persones de Molins de Rei aquella fita, per tot 
el que ha comentat a la moció. I també agrair per part nostra tots els grups ponents per 
acceptar el tercer acord, que també ha vingut una mica a petició nostra. Així que, bé, 
gràcies per presentar aquesta moció i esperem que s’aprovi.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Bé, primer de tot, bona nit, Albert. Bona nit, gent d’Òmnium. Bona nit, gent del 
CEM. I bona nit, gent de Plataforma per la Llengua. I agrair-vos sobretot aquesta moció, 
que crec que és important, precisament pel que va passar aquell dia. Aquell dia, pocs som 
malauradament ja els regidors que queden en aquesta Sala de Plens que aquell dia vam 
participar en aquell 1 de octubre, que vam poder defensar el nostre país, aquest exercici 
democràtic, defensa democràtica del dret a l’autodeterminació dels pobles. És evident que 
va ser un projecte que va tenir la implicació de moltíssima gent. Ho deia la Marta: 10.250 
persones, persones moltes d’elles, algunes d’elles, que també van venir a votar 
precisament per aquelles imatges brutals i desproporcionades que es van veure. Aquest va 
ser el punt de connexió de molta gent que, possiblement, no va votar el que el món 
independentista desitja, que sí es van sentir enganyades i possiblement no representades 
per un estat que ens colpejava d’una manera massa evident. Una repressió que continua 
sent evident, ho hem vist fa poques setmanes amb l’empresonament de poques hores del 
president Puigdemont a l’illa de Sardenya. L’Estat espanyol no pararà. No pararà fins que 
ens vegi a tots tancats davant d’un jutge o ens tregui el que volen, però ens ho trauran, 
això fa molts anys que ho anem defensant, que ho anem reivindicant, i és una defensa 
democràtica i lliure del dret de tots els pobles a l’autodeterminació. I crec que és un 
moment, i ho reflecteix també així la moció, en què ara que precisament és veritat que 
l’equip de govern està plantejant una remodelació d’una plaça que malauradament és dels 
llocs possiblement més tristos que tenim a la nostra vila, una plaça que ha de ser un lloc 
emblemàtic per al nostre municipi, que puguem tenir aquesta oportunitat de poder col·locar 
una estàtua, un esdeveniment, un recordatori del que va ser aquell dia per a tota la gent 
del país, per a tots els homes i dones, doncs crec que és evident que ara és un bon 
moment per plantejar-ho. Crec que també és encertat que ara en aquests moments en què 
estem de la moció del projecte que es pugui fer aquest concurs d’idees per poder-ho 
intentar adaptar d’alguna manera, seria important. I agraint també que, a títol personal, que 
també el que feu i busqueu precisament sigui això: integrar-ho dins de la plaça. Per tant, 
això, per a nosaltres, o si més no per a Junts per Molins, també crec que és important que 
aquest monument s’integri dins de la plaça i que sigui un monument de tothom, un 
monument de totes les persones que conviuen en aquest municipi que, pensin d’una 
manera o pensin d’una altra, però que en tot cas, quan vegin aquest monument vegin la 
brutalitat amb què l’Estat espanyol es va portar. Esperem que aquell dia no torni a passar 
mai més, per tal que el nostre poble sigui, perquè arribem [Inintel·ligible, 3:03:25] i perquè 
tenim aquesta majoria absoluta, que ens permet que el nostre país pugui gaudir de la 
independència. Aquest és l’objectiu. No defallirem i seguirem sent constants fent les 
mobilitzacions que calgui i sent presents que aquesta llibertat del nostre poble ha de ser 
efectiva per a tot el conjunt dels nostres nens i nens. Avui hem parlat de moltes mocions 
que parlen precisament del futur del nostre planeta, el futur del nostre país [Inintel·ligible, 
3:03:55].

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la Sra. Laia Cassauba, endavant.
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Sra. Cassauba:
Ante todo, buenas noches, Albert. Yo no nos vamos a explayar mucho; creo que es 
evidente que vamos a votar en contra. No compartimos nada de lo que dice la moción y lo 
que representa, aunque también estamos contentos de que la gente del pueblo se anime y 
presente mociones y participe en lo que es la vida política de Molins de Rei. Gracias.

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

Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, nosaltres, després d’un intens debat intern, al final ens hem decantat pel vot 
en contra. Ho explico. Nosaltres primer que la primera moció que es va presentar, on ja 
se’ns imposava una mena una megaestructura o monòlit gegant de 12 metres d’alçada, 6 
d’amplada, ens semblava primer estèticament fora de lloc, completament fora de lloc, i sí 
que és cert que agraïm aquesta última aportació, em sembla dels companys de la CUP, 
que finalment es deixa de banda aquesta estructura per fer un concurs obert d’idees que 
espero que el resultat no sigui pitjor, que tot pot passar, però com a mínim ja no tenim 
aquest escenari amb aquesta escultura que déu n’hi do si haguéssim posat allò enmig del 
poble. Dit això, que evidentment és subjectiu i és una opinió bastant personal, sí que des 
del punt de vista polític, i en coherència amb el que vam fer quan es va presentar la moció 
per posar el nom de la plaça 1 d’octubre, que vam votar en contra, i ho vam fer al·legant 
que crèiem que un any després dels fets hi havia una manca important de perspectiva 
històrica. Perspectiva històrica que pensem que continua mancant d’una manera important. 
És a dir, si pensem ràpidament en els efectes que el Referèndum de l’1 d’octubre va tenir, 
a mi se m’acudeix per exemple dir que a Molins de Rei governa el partit del 155 més el 
partit de Carles Puigdemont, junt. Bé, aquest és un primer punt. Què més? La CUP. La 
CUP té dos diputats al Congrés dels Diputats espanyol. Què més? Esquerra Republicana 
està negociant els pressupostos per segona vegada amb el Govern de l’Estat. Això em fa 
que la perspectiva històrica de l’1 d’octubre encara, o que els efectes polítics més aviats de 
l’1 d’octubre encara per mi siguin menys significatius. Dit això, recupero unes paraules que 
ha dit la companya Marta Espona, quan ha dit, quan ha donat xifres dels molinencs que 
van anar a votar, que van ser molts. Jo vaig anar a votar també, i molta gent que conec, de 
diferents ideologies, i no totes van votar a favor, no totes van votar el “sí”. Llavors per què 
volem posar un monument que només representi una opció, la del sí? Com a mínim, 
aquesta era la primera proposta que vostès presentaven: un moment només només que 
defensa una opció, la del sí. Quan aquí la companya parlava en nom de la gent que va 
votar que sí i la gent que va votar que no, de la gent que va exercir el seu dret a anar a 
votar. Per totes aquestes coses, nosaltres no podem estar a favor d’aquesta moció i 
votarem en contra, malgrat saber que segurament assistirem a aquest concurs d’idees i el 
que sí que demano és que, com que entenc que hi ha una majoria al Plenari que desitjarà 
que aquesta moció surti endavant, doncs mirem de fer, no ho sé, o de plantejar coses, 
primer, que no polititzin o que no fiquin molta ideologia als nostres carrers, perquè el 
mobiliari públic és de tots els molinencs i les molinenques, i, segon, que no sigui de 
dimensions faraòniques, que al final sembla que al final el procés només quedi en 
aquestes coses, en noms de places i monuments megalítics i realment poca cosa més. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn del Sr. Miquel Zaragoza. Endavant.
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Sr. Zaragoza:
Jo també seré molt breu, perquè a més jo crec que l’Ana ha fet una bona explicació. És a 
dir, nosaltres ens vam abstenir en el nom de la plaça, perquè entenem que és veritat que 
van passar coses i que no podem obviar que passen coses, però és evident, com deia ella, 
que hi ha determinada gent que encara està en una èpica, en un discurs que nosaltres no 
podem compartir. I no podem compartir que se’ns vulgui, en aquesta línia, com es deia a la 
primera moció, efectivament, que se’ns proposava un monument de 12 metres x 6, i que a 
més a més es parli d’un monument per a moment. Doncs, bé, si fem un monument per a 
tothom, no ho faci, perquè el que s’està plantejant ara no és un monument per a tothom. I 
no estem en aquesta fase. És que jo crec que hi ha gent que... vostès van amb un discurs i 
el país va per un altre, amb la mesa de diàleg, amb la concòrdia, buscant els punts 
d’acord. Què vol dir que aquell dia ens vam aixecar per treballar per al país? Jo treballo 
cada dia per al meu país, i per al meu poble, i ho fem tots, independentment del que 
pensem, i això no és anar en contra de ningú. I el que no pot ser és que estiguem en 
aquesta fase, que és en la qual estan vostès. Tot i que els respectem, nosaltres ens vam 
abstenir a la votació per posar-li el nom, però avui no podem votar a favor. No podem votar 
a favor, perquè a més crec que és una utilització política de l’espai públic, i no ho podem 
permetre, i creiem que no hi ha garanties que això que vostès ens estan proposant que, a 
més a més, hagin de sortir diners de l’erari públic per fer polític. Mirin, jo, si el debat 
hagués, com diu l’Ana, busquem el punt del mig, que aquesta proposta s’estiguessin 
presentant més entitats, buscant la concòrdia, no només el record, l’èpica d’algunes coses 
en què jo no entraré, les seves raons tenen, i cadascú té els seus motius per defensar-ho, i 
és legítim. Però això que estan proposant avui ni molt menys representa a tothom, i 
aquesta és la nostra responsabilitat. Representem a tothom. Aleshores, nosaltres amb això 
no estem d’acord, no creiem que aquesta sigui la manera. Ja li vam donar aquest marge 
amb el nom, amb aquesta no li donarem el marge. No hi estem d’acord. No creiem que 
puguem utilitzar, que puguem fer aquestes coses. Jo els demanaria que no aprovessin 
aquesta moció, que la deixessin damunt de la taula, que parlessin de com buscar els punts 
d’acord, però avui vostès no estan buscant els punts d’acord, encara estan en la “inquina”, 
alguns amb el discurs, que no és el del Govern, insisteixo, perquè jo tinc la sensació que el 
país va per una altra banda i que hi ha determinats dirigents polítics que, encara que 
defensen els seus posicionaments, estan buscant anar en contra, que és el que nosaltres 
crec que hem de defensar. Amb la qual cosa, jo els demano que canviem aquesta 
dinàmica també i, per suposat, nosaltres no creiem que haguem d’utilitzar aquest espai per 
buscar més divisió i que molt menys sigui l’Administració la que pagui i agafi la 
responsabilitat. Quin tècnic agafa la responsabilitat del que s’ubiqui allà? Jo ho pregunto. A 
l’espai pública. Quina és la responsabilitat? Què passarà? Per què ho hem de... Hi ha 
determinades coses en què crec que vostès no han pensat. No podem anar fent les coses 
així simplement pel record, per l’èpica. Hi ha més coses, i hem de continuar treballant pel 
país, com fem tots aquí cada dia, no ens equivoquem amb això.

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

Sr. Corredera:
Bé, moltes gràcies, bona tarda. A mi, com a la resta de companyes de Podemos i del 
PSOE, la primera moció em resultava una mica... diguem, la primera versió de la moció.... 
Em sentiu? 
Sr. Alcalde:

PSC.
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Sr. Corredera:
PSC, perdó, perdó, perdó. Val, PSC. Quan vostè em diu...

Sr. Alcalde:
Amb els noms sempre anem així, Gerard, però jo també quan em toca, rectifico. Perdó.

Sr. Corredera:
Val, val. “Después los tirillos para los dos lados.”
Va, ara... Bé, una mica en la línia aquesta de comentar, jo també crec que hauríem de fer 
una petita reflexió. Jo crec que els partits polítics que vulguin votar que sí, haurien de fer 
una petita reflexió perquè estic molt d’acord amb el que deia l’Ana i amb una part del que 
deia el Miguel, que l’espai públic ha de ser inclusiu. I la primera versió de la moció no era 
gens inclusiva, era d’una part. I més enllà de les aspiracions personals o individuals de 
cadascú de nosaltres, jo crec que és important que tots puguem conviure i que tots 
tinguem un espai. Que no se’ns imposi una ideologia a la via pública i que inicialment no 
ho estava. Més enllà de la part expositiva, i evidentment que el dia 1 d’octubre la força 
popular es va imposar a una actitud incomprensible per part de l’Estat espanyol i del 
Govern del PP, val, però també amb la connivència d’algun partit espanyol, molts membres 
dels Comuns vam estar defensant i ens vam posar davant dels col·legis electorals per 
defensar el dret universal, que és el dret al vot. És l’únic dret que tenim com a ciutadans 
per poder expressar a vegades algunes coses i, per tant, això sí que ho vam defensar. I 
que evidentment el dia 1 d’octubre va haver-hi una mobilització que va ser 
extraordinàriament rellevant, i que es pot entendre el desig de voler acollir, o que a 
l’organització de l’espai hi hagi algun símbol que ho recordi, però que ho recordi per a totes 
les parts. I en aquest sentit sí que demanem que, si realment s’ha de fer i si finalment 
s’aprova, doncs que escollim bé com es decidirà aquest monument, quin format ha de 
tenir, quina diversitat tindrà el jurat. Jo crec que hi ha moltes coses que cal debatre abans 
de portar una moció d’aquesta índole i d’aquestes característiques a la via pública. No ho 
sé, nosaltres, més enllà d’això, farem un vot en algun sentit mirant l’exposició final de la 
resta de partits. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs no hi hauria cap paraula més. Si... Entenc que passaríem a la votació i 
després si el ponent de la moció vol referir-s’hi, tindria ocasió de fer-ho també. Per tant, si 
no és que el ponent volgués dir alguna cosa abans de la votació, que també podria ser el 
cas. Sr. Albert Rodríguez?

Sr. Rodríguez:
No, no, jo crec que hi ha consideracions molt polítiques que personalment no em toquen 
fer. Per tant, jo crec que millor que hi hagi la votació i si...

Sr. Alcalde:
[Votació]
I ara, sí, Albert, si volgués afegir alguna cosa.

Sr. Rodríguez:
Només donar les gràcies, tant als que heu votat a favor com als que heu votat en contra. 
Dir que, en totes aquestes paraules que s’han utilitzat, jo crec que el que es planteja és un 
tema que fa molt temps que estem parlant, que és un tema en record d’aquella data. Jo 
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crec que no és només d’uns, precisament és de tots els que vam anar a votar aquell dia, i 
tots els que van defensar les urnes aquell dia. Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Es pot quedar, però no caldria que es quedés, eh, Albert...

Sr. Rodríguez:
No, no, que no passi com abans. Ja me’n vaig.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies.

Sr. Rodríguez:
Gràcies.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 9 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 11 vots a 
favor JxM (4), ERC (4), de la CUP (3),  9  vots en contra  del PSC (7),  Molins Camina-
Podem (1) i C’s (1), i 1 abstenció de MEC (1) . 

E- ALTRES

20.- Renúncia de la regidora Sra. Laia Juarros Menéndez, al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 5/2021/RENPRE).

Vist l’escrit presentat per la regidora Sra. Laia Juarros Menéndez, de data 16 de setembre 
de 2021, amb número de registre d’entrada 2021017876, de data16 de setembre de 2021, 
en el qual a l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, 
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funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, manifesta la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquesta Corporació.

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

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

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

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

Tercer.- Notificar el present acord a la interesada Sra. Sra. Laia Juarros Menéndez

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem a “Altres”, que avui, com hem dit al començament del Ple 
malauradament hi ha la renúncia d’una altra regidora a la Sala de Plens. En aquest cas, el 
punt 20, la “Renúncia de la regidora Sra. Laia Juarros Menéndez” i, per tant, entenc que 
primer parles tu o parlaria...

Sra. Juarros:
Sí, crec que, bé...

Sr. Alcalde:
En principi hauries de començar tu amb el motiu i després ja fem la ronda, si et sembla, i 
pots acabar tu.

Sra. Juarros:
Val. Sí, a veure, no m’havia preparat un gran discurs, perquè realment jo el que volia fer és 
explicar que aquesta renúncia es deu a un canvi inesperat en la meva vida laboral i que fa 
que no serà possible compaginar-ho amb ser regidora.
Presenta el punt 20.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si us sembla, perdó... Si us sembla, faríem una intervenció de tots els 
grups municipals, de menor a major, i deixaríem per l’última paraula el grup municipal 
d’Esquerra Republicana. I, per tant, Laia Cassauba, si volguessis dir alguna cosa.

Sra. Cassauba:
Bueno, me sabe fatal que se vaya, que se haya ido tanta gente del Ayuntamiento, del 
Pleno. Al final, es una buena noticia que sea por trabajo. Como has dicho bien, en los 
tiempos que corren me alegro muchísimo, espero que te llene mucho lo que vayas a hacer 
a partir de ahora, que lo disfrutes, que sigas aprendiendo y gracias porque creo que has 
sido una muy buena compañera, aunque nos hayamos visto poco. Lo que hemos hablado 
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y lo que te he visto, has sido siempre muy amable, muy correcta y creo que así es como se 
llega lejos en la vida. Que vaya muy bien. Un abrazo.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Explico també al conjunt de regidors i regidores que la Sra. Ana Aroca avui 
ha abandonat ja el Ple també per les seves qüestions de conciliació. Seria el torn del Sr. 
Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Hola, Laia. Bé, en primer lloc, enhorabona per la feina. Espero que tinguis molts encerts i 
que sigui de creixement laboral i personal. Des del punt de vista polític, sempre s’aprèn 
molt de les persones joves, que tenen un altre punt de vista de la vida, de la societat i del 
món en què vivim. Per tant, sempre és una llàstima que persones amb el teu perfil, amb 
empenta, amb valentia, amb energia i amb fermesa abandonin o deixin la política diguem 
de primera línia, perquè entenc que la política diguem de segona línia allà seràs i 
segurament això t’acompanyarà durant tota la vida. Ens hem vist poc, bé, veure’ns ens 
hem vist poc, però les poques vegades que ens hem vist hem pogut parlar i jo crec que tot 
t’anirà bé i que espero que en breu tornis d’alguna manera a posar-t’hi quan puguis i la 
feina t’ho permeti a la vida activa política. Així que moltes gràcies per tot.

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Seria el torn del grup municipal de la CUP.

Sra. Castillo:
Gràcies. Bé, malauradament avui tornem a perdre una altra dona a la Sala de Plens. A 
veure si ho podem aixecar això. Doncs, res, Laia, dir-te que moltes gràcies per la feina que 
has fet. És veritat que no hem pogut coincidir cara a cara a la Sala de Plens, diguéssim, i 
desitjar-te molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa. Així que, que et vagi molt bé.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs per part del grup municipal de Junts per Molins ho farà el Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:
Sí, sí, ho faré jo mateixa. Laia, s’ha fet molt molt curt, això ha passat molt ràpid. Dir-te que 
ha estat un plaer haver pogut compartir amb tu espai, temps, energies treballant per Molins 
de Rei. Em sap greu que pleguis perquè pensem que el Consistori necessita dones com tu, 
dones joves i per tant amb aquesta visió més fresca, amb empenta, preparades, 
propositiva, crítica però alhora constructiva. Per tant, com deia, em sap greu que pleguis 
pel talent que deixem de tenir al Consistori. Però, bé, per l’altra banda també entenem que 
la part personal pesa, i només ens queda desitjar-te molts èxits i molts encerts futurs. Ens 
veiem pel poble, Laia. Cuida’t molt.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Escolteu, doncs, per part del grup municipal socialista, jo mateix també... 
Laia, és veritat que has anunciat que no has estat mai a la Sala de Plens, que avui és el 
primer dia pràcticament, però també en una situació totalment anòmala. T’honora el fet que 
m’ho comuniquessis també prèviament a mi. T’honora, jo crec, el motiu. T’honora el teu 
esforç per haver intentat mantenir també la teva activitat a la Sala de Plens combinant-ho 
amb una situació de molta complexitat, perquè els viatges no eren tan fàcils com en 
situació de no-COVID des del teu lloc d’Erasmus, però és evident que el motiu pel qual ho 
fas, tot i que ara ho diguis des de la pena, segur que ho mereix molt. Jo estic convençut 
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que tornaràs a la Sala de Plens. És a dir, no sé quan, però estic convençut que qui ha 
tingut aquesta empenta, aquesta voluntat, aquesta passió diria jo i aquesta dedicació, els 
que tenim alguns anys més sabem que es pot fer un pas momentani perquè l’obligació en 
aquest cas professional “apreta” i fa que no sigui compatible. En moltes ocasions aquí a la 
Sala de Plens també hem dit com n’és de diferent tenir una certa dedicació si s’està al 
sector públic o s’està al sector privat, i és cert que a vegades, malgrat que la normativa ho 
permeti, no és fàcil i per tant no ho facilita, i això també és una altra assignatura pendent 
que té aquesta democràcia, però en qualsevol cas i personalment segur que també serà 
una època de creixement com espero que hagi estat aquesta en què has estat aquí. I jo 
estic convençut que en algun moment o altre tornaràs a aquesta Sala de Plens. Per tant, 
molta sort, molts encerts, que vagi molt bé i gaudeix al màxim d’aquesta etapa professional 
que tens al davant.
I ara, Marta, o qui sigui d’Esquerra Republicana...

Sra. Espona:
No ens ho havíem parlat, però, vaja, a l’Arnau no el veig, però si el Quim no diu res, si vols 
em dirigeixo a la Laia en nom de tots. Bé, una mica ho heu anat... Ara sí que la veig i m’és 
més fàcil poder-te... Com deia el Gerard aquí al xat, acomiadar-te d’algú que no veus la 
veritat és que era com una mica estrany. Bé, tots vosaltres ja heu dit moltes coses i suposo 
que la primera que crida l’atenció de la Laia és la seva joventut i la seva responsabilitat i la 
seva rigorositat en la feina, i això és una cosa que ens ha encomanat també. És a dir, que 
l’aprenentatge o aquestes gràcies que ella donava en tot cas pel que fa al nostre grup van 
en totes direccions, perquè fins i tot a la distància hem pogut comptar amb ella evidentment 
en la mesura que ha pogut, però realment hi ha estat, cosa que és d’agrair, perquè era 
difícil compaginar-ho tot. Tenim darrerament molts moviments al nostre grup i realment et 
toca que hi hagi aquestes renúncies, i sobretot quan ja t’has començar a treballar amb 
algú, doncs que hagi de plegar. En tot cas, com han dit la resta de companys del Ple, 
l’única cosa bona, diguem, és que te’n vas per un motiu de feina, i pel fet de ser jove i 
encara que no ho fossis, doncs és un motiu prou important. Per tant, des d’aquí ens 
alegrem en tot cas d’aquesta projecció laboral que tens, que segur que també funcionarà la 
mar de bé. I, res, trobarem a faltar els teus contrapunts, aquests qüestionaments als grans 
del grup que, a vegades, som o més tossuts o més clàssics o més inamovibles, i cal 
l’empenta aquesta que deia el Gerard (o ara no recordo si era el Gerard o qui ho ha 
comentat), de la saba nova i d’una manera de fer diferent i una manera de veure la vida 
diferent. Ha estat curt, ha estat intens també, ha estat profitós, enriquidor i realment molt 
molt bo d’haver compartir aquest temps amb tu. Em sap greu que hagis de marxar, però 
celebro que sigui per aquest motiu laboral. Una abraçada i ens queda un sopar pendent 
per fer.

Sra. Juarros:
Sí, sí.

Sra. Espona:
No ens n’oblidem. Una abraçada.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa, Laia.

Sra. Juarros:



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/09/2021

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 110/116

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

Donar les gràcies a tothom. Moltes gràcies per entendre la meva situació i per les paraules 
que heu tingut cap a mi, i res que trobaré a faltar estar per aquí i ja us seguiré quan vagi 
podent.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, escolteu, precisament per aquí és perquè d’aquesta manera hem pogut 
donar els records institucionals i en aquest cas m’acosto a la Laia. Estem per aquí també, i 
que consti que el que fem és donar-li la mola com a testimoni d’aquest període com a 
regidora a l’Ajuntament de Molins de Rei.

Sra. Juarros:
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs... Bé, perdoneu, passa que ara estem en aquella fase sempre en què s’ha 
de votar el que hem debatut.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

21.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal de MOLINS CAMINA - PODEM: 

Pregunta:
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Per segon any, i aquesta vegada ho vam fer a principis del mes de març, vam 
presentar una instància anunciant la nostra renúncia a l’aportació anual al Grup 
Municipal i, en aquesta instància, també demanàvem on voldríem que es destinessin 
aquests diners, que en aquest cas era a ajudes de material escolar, però no sabem 
res de què se n’ha fet d’aquests diners, si realment s’ha fet alguna modificació 
pressupostària per complir els nostres desitjos i per efectiva la nostra renúncia.

També voldria dir que si el Govern vol parlar sobre la destinació, doncs estem oberts 
a parlar-ho, però el que no voldríem és que aquests diners es perdessin i que 
finalment no els cobrés ni el Grup Municipal Molins Camina – Podem ni els 
destinessin tampoc a cap altra partida del Pressupost Municipal, on segurament (no 
són molts diners, però segurament...) algun paper faran. Per tant, simplement és fer 
la pregunta de què ha passat, què se n’ha fet, quina gestió s’ha fet. De la renúncia de 
l’any passat ens consta o no ens consta  que s’hagi fet res perquè mai no ens vau 
respondre, però en aquest cas, atès que la renúncia es va fer efectiva amb data de l’1 
de març, entenem que heu tingut temps de sobres per poder veure què se’n fa, 
d’aquests diners. 

Resposta:

En data 29/10/2020 amb núm. 001524-2020 i en data 10/03/2021 amb núm. 2021005058 
el registre municipal va rebre les  peticions  que esmenta la Sra. Aroca.

A l’informe de l’interventor accidental que s’adjunta,   realitzat a petició de l’alcalde, 
s’estableix que l’ajuntament podrà determinar el destí a altes finalitats i que aquest canvi 
s’haurà de tramitar a través d’una modificació pressupostària. El canvis de destí sol·licitats 
per la Sra. Aroca requereixen d’una modificació pressupostària acordada pel Plenari 
municipal.

Respecte el destí dels recursos econòmic previstos al pressupost de 2020 com a 
subvenció del grup municipal Molins Camina-Podem, constatar que el import  corresponent 
a dita anualitat és de 6.576 euros i no fou executat. Aquesta quantia  va formar part del 
romanent líquid de tresoreria (RLT) de l’any 2020. El Plenari municipal ha pres diferents 
acords d’incorporació del RLT  al pressupost 2021.

Respecte a la sol·licitud del destí dels recursos econòmics previstos al pressupost de 2021 
com a subvenció del grup municipal Molins Camina-Podem, el govern municipal té previst 
atendre-la i realitzar una proposta al plenari municipal  el proper mes d’octubre.

ANNEX INFORME

INFORME D’INTERVENCIÓ
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“A petició de l’Alcalde s’emet el següent inorme en relació a la petició efectuada pel grup 
municipal Molins Camina de renúncia als ingressos pendents durant l’any 2020 en el 
concepte de subvenció al grup muicipal i que aquests siguin destinats a una altra finalitat.

La regulació de les aportacions que fa l’Ajuntament als grups municipal està definida en les 
Bases d’Excecució del pressupost municipal vigent.

En concret, en el seu article 4, es determina que els grups que rebin subvenció hauran de 
presentar a l’Ajuntament documents justificatius de l’aplicació d’aquestes aportacions 
(pagament), identificant el número de factura, el NIF del proveïdor, el porveïdor, el 
concepte, l’import, i el destinatari, amb indicació també de l’import total de la despesa 
justificada de l’any corresponent.

I que,

Les dotacions econòmiques assignades als grups municipals tenen caràcter finalista, estan 
destinades a cobrir les despeses de funcionament del  grup municipal, i està expressament 
prohibit que es destinin a retribuir personal de qualsevol mena al servei de la Corporació, o 
a adquirir béns de caràcter patrimonial.

El grup municipal fa dues sol·licitds:

· La renúncia als ingressos pendents durant l’any 2020
· A que aquests ingressos siguin destinats als centres educatius públics de la vila 

d’educació primària i secundària, a les llars d’infants municipal, a l’escola d’adults i 
a l’escola municipal de música, de manera ponderada en funció del número 
d’alumnat com a ajuda extraordinària per als següents usos finalistes i la seva 
fiscalització: Compra de material sanitari necessari per l’alumnat (50%) Compra de 
material escolar i de suport tècnic per a l’alumnar més vulnerable econòmicament 
(50%)

Pel que fa l aprimera sol·licitud, aquesta s’ha de traslladar a l’ògan gestor que tramita dita 
despesa, per tal que, deixi de tramitar la despesa mensual que li correspon al grup 
municipal dels mesos que té pendents. D’acord a les dades de la comptabilitat, l’import 
pendent a abonar és la totalitat de l’any 2020. D’acord al servei que tramita dita subvenció, 
no s’ha realitzat cap pagament, atès que el grup municipal no ha facilitat les dades 
bancàries. L’import que li correspon per a dita anualitat, és de 6.576 euros.

Pel que fa a la segona sol·licitud, el no abonament de l’import pendent donarà com a 
conseqüència una disponibilitat a l’aplicació pressupostària de despesa 
2052/912102/48000 Transferències a grups polítics de la Corporació, per import no 
executat.
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L’Ajuntament podrà determinar el destí d’aquesta a altres finalitats si així ho considera. 
Aquest canvi de destí s’haurà de tramitar mitjançant el corresponent expedient de 
modificació pressupostària, amb caràcter previ a l’execució de la despesa. Aquesta 
modificació es podrà concretar en un expedient de transferència de crèdit, incrementant 
una aplicació pressupostària de despesa del pressupost municipal vigent, o bé amb un 
expedient de crèdit extraordinari (en el cas de que l’aplicació no existeixi). En els dos 
casos, finançats amb la minoració de l’apliciació de despesa abans esmentada,

La qual cosa es fa constar als efectes oportuns.

L’interventor accidental”

Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD 
MUNICIPAL: 

Pregunta:

Volem fer arribar una pregunta que ens han plantejat. Fa temps que la parada de 
l’autobús que hi havia a la plaça de la Creu va deixar de ser-hi. No sé si es va 
traslladar. Allà no hi era, i hi ha persones que ens plantegen que per accedir (perquè 
viuen fora del centre vila) fins a l’estació de tren, per exemple, era una parada que 
quedava propera a l’estació i els facilitava poder-hi accedir i no haver de caminar 
des de tan lluny.
El que voldríem plantejar és que si amb la remodelació del passeig de Pi i Margall 
està prevista aquesta parada, posar-la en un lloc més o menys proper d’on era o 
propera a l’estació de tren pel que dèiem de facilitar la connexió. I després, ja no és 
una pregunta, sinó una demanda, que ja sé que no es fa expressament, però ja he fet 
alguna intervenció en aquesta línia també, i és que quan haguem de fer rètols al 
carrer pel motiu que sigui, a vegades fins i tot és per noms de carrers, però si són 
senyalitzacions o el que sigui, doncs li donem un cop d’ull abans d’escriure el nom 
del carrer, perquè en el cas d’aquestes últimes obres hem convertit el segon 
president de la Primera República Espanyola, Pi i Margall, en dues persones, Pi i 
Maragall, que no tenen res a veure amb l’aportació a la República que va fer aquest 
personatge.

Per tant, mirem-nos-hi una mica, perquè no costa res. Potser la persona que ho ha 
retolat no ho sabia. És igual, li ho expliquem i ja està, però vigilem una mica. Crec 
que s’hauria de vigilar una mica quan surten aquestes produccions, encara que 
siguin temporals, al carrer.

Resposta:

Aquesta resposta va ser contestada per l’alcalde en el marc del mateix Ple.

Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT: 

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

Resposta:

Aquesta pregunta va ser contestada pel Sr. Miguel Zaragoza, regidor de Guàrdia Urbana i 
Protecció Civil en el marc del mateix Ple. 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT SOBRE EL POLÍGON INDUSTRIAL 
LES LLICORELLES

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt de Precs i preguntes. Les preguntes pendents de respondre es 
passaran evidentment, s’estaran passant en aquests moments. I obriríem el torn per si hi 
ha alguna pregunta per fer dels diferents grups de l’oposició. Endavant, Sr. Marc Vives. 
Després serà la Marta Espona. Endavant.

Sr. Vives:
Vinga, som-hi. Bé, hem rebut la convocatòria fa poc de la comissió de seguiment de Les 
Llicorelles, així que ja ens va bé perquè són preguntes en relació a això, així que quedin si 
de cas anotades i si no es responen avui suposo que ja les podreu respondre d’aquí a una 
setmana o dues. També les hem entrat ja per instància perquè quedin redactades.
És sabut que les emissions de CO2 són un dels punts més crítics del polígon de Les 
Llicorelles. Ha sigut un tema de debat de diversos plens i de les comissions de seguiment. 
De fet, en antigues comissions de seguiment inclús s’ha vist que probablement els primers 
càlculs que s’havien fet no acabaven de ser els que tocava i calia fer una revisió. Doncs ja 
amb el polígon en marxa logístic i encara lluny del que comportarà finalment quant a 
mobilitat, doncs encara costa dir tot el que comportarà a nivell d’emissions. També ha 
aparegut darrerament un informe on es veu també com potser dades d’aquest nivell 
d’emissions que, reitero, ja sabíem, ja era conegut i no és sorpresa. Bé, volem preguntar 
diverses coses. La primera seria: des del moment de l’aprovació del Pla Passiu Urbanístic 
fins al dia d’avui si el projecte ha patit alguna modificació en el tema de la reducció 
d’emissions de gasos tenint en compte els càlculs que el projecte ha aprovat semblava que 
no s’ajustaven fidelment a la realitat? La segona pregunta és si cal que [Inintel·ligible, 
3:32:38] de part del Pla Passiu Urbanístic dins la Xarxa Natura 2000, com es va dir en el 
seu moment quan es van presentar les al·legacions, el Consorci del Parc Natural va 
condicionar el seu vistiplau a la redacció d’una valoració d’impacte mediambiental. Si hi ha 
previsió de quan es presentarà aquesta valoració. La tercera pregunta és que a la darrera 
reunió de seguiment es va comunicar que el setembre es reprendrien les obres 
d’asseguració de la llera. Saber si es manté el calendari fixat i si serà en una sola fase, que 
és la que [Inintel·ligible, 3:33:09] ja fins al riu, que és com es va comentar llavors. I 
finalment és un tema de la il·luminació nocturna, i és que com que la planta, la nau, manté 
la il·luminació a la nit en uns nivells elevats, saber si (entenem que sí, que compleix amb 
els paràmetres) o si hi ha algun tipus de normativa especial que tenen per poder emetre 
tanta llum. Eren aquestes les preguntes. Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE NOUS 
PLANS D’OCUPACIÓ PER A JOVES PER NADAL
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Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies, Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Doncs ara, sí , precisament arran de la renúncia de la Laia parlàvem de joves i d’ocupació, 
la preocupació que volem plantejar de fet va cap a la regidora de Discapacitats i és que, ja 
que es van proposar i aprovar uns plans d’ocupació nous per a joves per Nadal, si no 
recordo malament, saber si es té previst que hi hagi una reserva de places o una 
baremació o algun tipus d’empenta també perquè puguin accedir joves amb discapacitats. 
Seria aquesta la pregunta.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs si no hi ha cap pregunta més, si volgués respondre la regidoria de Joventut. 
Endavant.

Sra. García:
Hola, Marta. Sí, respecte del que has comentat, estem treballant en els nous plans 
d’ocupació en aquest projecte pel meu primer contracte per l’època de Nadal. I sí que 
estem treballant en veure com ho introduïm, si fem una reserva de places per a joves amb 
discapacitat o si donem més punts. Estem acabant de veure com ho acabem de tancar i jo 
espero que a la propera informativa ja us podré donar algun detall més de com ho farem. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. I jo mateix respondré al Sr. Marc Vives, que efectivament la 
comissió de Les Llicorelles s’ha convocat per dimecres que ve entre altres coses per 
respondre la majoria d’aquestes preguntes que s’han formulat. Per tant, no m’agrada 
normalment que facin spoilers de les sèries, no faré ara un spoiler del que serà la comissió 
de Les Llicorelles de dimecres que ve, perquè el que volem és que vinguin també i, per 
tant, respondrem dimecres que ve a la comissió. D’acord?

Bé, si no hi ha cap pregunta més, hauríem arribat al final del Ple. Torn obert de paraules. 
Evidentment. Ara mateix no n’hi ha cap. Gràcies a tots i totes. Només resta desitjar una 
cosa, que és que igual com han anat els primers dies de Festa Major demà encaminem el 
gruix final d’aquesta Festa Major, que tot i que no és normal, però sí que permet recuperar 
molts elements de la cultura tradicional i, per tant, convido tots els regidors i regidores, 
igual que tots els molinencs i molinenques, que es facin seva com sempre, que la 
gaudeixin, i que tinguem un molt bon cap de setmana tots plegats a Molins de Rei. Moltes 
gràcies i molt bona nit.

22.-Torn obert de paraules

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

13/12/2021  11:51:55

Xavi Paz Penche

La Secretària

13/12/2021   14:42:04

Sandra Castelltort Claramunt
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