Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

A C T A
NÚM. 13/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2021.
A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i trenta-nou minuts del vint-i-set
d’octubre de dos mil vint-i-u, es reuneixen mitjançant videoconferència, en primera
convocatòria, i sota la presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i regidores
que tot seguit s’esmenten, per tal de celebrar la sessió ordinària del Ple, a la qual han estat
convocats en temps i forma.
Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
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 13/2021 de data 22 d’octubre de 2021.
En aquest moment es troben absents de la sessió el Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano i
la Sra. Jessica Revestido Romero.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
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 el mes d’octubre de 2021:
-

Nom i cognoms no coneguts. (Província de Barcelona). 07/10/2021. Xifra no oficial
Manuela Romero Mata, (Lorca, Región de Murcia). 07/10/2021. Xifra no oficial
Erika T. (Vitoria-Gasteiz, País Basc). 12/10/2021. Xifra oficial
Angelita. (Aldaia, Comunidad valenciana). 22/10/2021. Xifra no oficial”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Presentador:
Són dos quarts i cinc minuts de les set de la tarda. Som a l’espera de connectar amb el Ple
telemàtic que s’ha de celebrar. Havia de començar fa uns 5 minuts. De moment sembla
que hi ha un retard. Per tant estem a l’espera de poder connectar amb aquest Ple que, de
moment, encara no ha començat. Per tant, us demanem disculpes per aquest retard aliè a
nosaltres.
Sr. Alcalde:
[...] assistents a aquesta Sala de Plens virtual per celebrar el Ple ordinari del mes d’octubre
i evidentment també una salutació especial a tothom que ens segueixi per diferents canals
de comunicació i mitjans de comunicació. Malauradament, i una vegada més, i abans de
començar els punts dictaminats per la Junta de Portaveus, hem de donar lectura de la
Declaració de Rebuig als Atemptats Masclistes transcorreguts i ocorreguts en el darrer
mes. I en aquesta ocasió, malauradament diria que com a primera intervenció més enllà de
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la presa de possessió, li tocaria fer-la al regidor que comença avui també, l’Arnau Pedrol.
És el seu torn, per tant, Arnau, endavant.
Sr. Pedrol:
Gràcies. L’Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant de
l’assassinat de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades
aquest 2021 presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís
amb la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits.
Cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que,
malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer
front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural
d’igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
primer, la condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de violència
masclista; segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca;
tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic
el nostre compromís en l’eradicació de la violència masclista. Les dones assassinades
durant el mes d’octubre de 2021: una dona de la província de Barcelona; Manuela Romero
Mata, de Lorca, regió de Múrcia; Erika, de Vitoria-Gasteiz, País Basc; i Angelita, de Aldaia,
Comunitat Valenciana.
ORDRE DEL DIA
1.- Presa de possessió de la regidora Sra. Cristina Rodriguez Galceran. (expedient
núm. 6/2021/RENPRE)
PRESA POSSESSIÓ
Atès que en la sessió plenària 11/2021 que va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2021, es
va adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la
condició de Regidora d’aquest Ajuntament, presentada per la Sra. Laia Juarros Menéndez,
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 de la Sra.
Cristina Rodriguez Galceran, 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 de maig de 2019 i després de deixar constància del compliment per part de la
Sra. Cristina Rodriguez Galceran, 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 Regidora d’aquest
Ajuntament, a la Sra. Cristina Rodriguez Galceran, 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
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Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Arnau. Ara sí que començaríem el Ple, insisteixo, amb els
punts dictaminats per les Comissions Informatives, sense abans també informar,
Secretària, que els regidors que no estan actualment a la Sala de Plens i dels que jo tinc
constància s’incorporaran en el transcurs de la celebració d’aquest Ple ordinador. Per part
del grup municipal socialista, el regidor Pep Puiggari i la Sra. Jessica Revestido, que
actualment són en actes també municipals. Si més no la regidora Jessica Revestido, i en
qüestions laborals, el regidor Pep Puiggari.
Passaríem així al primer punt de l’ordre del dia, que és la presa de possessió de la
regidora
Sra. Cristina Rodríguez Galceran. Per tant, benvinguda, Cristina. Ara farem la presa de
possessió. Comentar també que (ui, perdoneu, que crec que..., Cristina, si et poguessis
insonoritzar de moment... ara, perfecte), com saben, i en Junta de Portaveus també es va
oferir i li vaig comentar jo directament també a la portaveu d’Esquerra Republicana,
l’oferiment que en aquest cas la pròpia regidora Cristina Rodríguez vingués a la Sala de
Plens per, si més no, fer també el lliurament del pin institucional. En aquest sentit, va
considerar que ja ho faria en el moment en què recuperem la presencialitat dels plens. Per
cert, res a dir respecte de la resposta, però sí que ara he de fer la lectura del jurament i,
per tant, donar compliment a la presa de possessió.
Per tant, Sra. Cristina Rodríguez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora 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?
Sra. Rodríguez:
Sí, prometo per imperatiu legal, i per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el fidel compromís amb els valors de la República Catalana, complir fidelment
amb les obligacions del meu càrrec i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’un Molins políticament lliure, socialment just i econòmicament pròsper, i amb l’objectiu de
lluitar per la igualtat de la dona en tots els àmbits de la nostra societat.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Cristina. Reitero que en el moment en què puguem recuperar els plens
presencials, que esperem que sigui més aviat que no pas tard, farem entrega i ens
posarem al dia de tots els obsequis que tenim pendents, que algun més queda pendent. El
mateix company Carles Corro, a qui també li havíem d’entregar el pin institucional, per tant,
ho farem tan aviat com pugui ser possible.
El Ple de la Corporació en pren coneixement.
2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 4/2021/ORPOL)
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte dels canvis en la composició del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC - AM) i
aprovar-ne la seva difusió.

Pàg. 4/75
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

Donat que en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM) ha entrat per registre d’entrada número 2021019604, de data 06.10.2021 la
seva nova composició.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC
- AM), a efectes informatius i proposar l’aprovació de la seva difusió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi
de regidor en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC - AM), en compliment del que disposa l’article 50.4 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, queda de la manera següent:
GRUP MUNICIPAL: d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC AM)
Membres:
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Joaquim Llort Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Portaveu: Sra. Marta Espona Burgués
Suplent: Sr. Joaquim Llort Grau
Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa,
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal,
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals
continguda en la normativa vigent.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 2 de l’ordre del dia, que és “Donar compte dels canvis en la composició
del grup municipal d’ERC-AM i aprovar-ne la seva difusió”. Entenc que ens donem per
assabentats, i no cal fer votacions, evidentment. Estan a disposició de tots els regidors i
regidores els expedients i són evidentment els punts que vénen com a conseqüència de la
reorganització del grup d’Esquerra Republicana.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

19

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents
3.- Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició de les
corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 1/2021/ORPOL)
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte del canvi del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM) en la composició de les
corresponents comissions informatives
Donat que en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM) ha entrat per registre d’entrada número 2021019604, de data 06.10.2021 la
seva nova composició en les corresponents comissions informatives.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM):
Comissió Informativa de l’Ârea de Serveis Centralsi Economia (ESC) i Alcaldia
Suplent: Sra. Marta Espona Burgués
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)
Titular: Sra. Marta Espona Burgués
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)
Titular: Sr. Joaquim Llort Grau
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Suplent: Sr. Arnau Pedrol i Vila
Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV)
Titular: Sr. Arnau Pedrol i Vila
Suplent: Sr. Joaquim Llort Grau
Comissió Especial de Comptes
Suplent: Sra. Marta Espona Burgués
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
El punt tercer, “Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició
de les corresponents Comissions Informatives”. I el mateix, amb el grup municipal de la
CUP-AMUNT, que és “Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal la
CUP-AMUNT i aprovar-ne la seva difusió” i el punt 5è, “Donar compte dels canvis del grup
municipal la CUP-AMUNT en la composició de les corresponents Comissions
Informatives”. Si no hi ha cap consideració... Sí, Sra. Sandra, endavant.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
4.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal la CUP-AMUNT i
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 3/2021/ORPOL)
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple dels canvis en la composició del grup
municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) i
aprovar-ne la seva difusió.
Donat que en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista
(CUP-AMUNT) ha entrat per registre d’entrada número 2021019747, de data 07.10.2021 la
seva nova composició.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUPAMUNT), a efectes informatius i proposar l’aprovació de la seva difusió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi
de regidor en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista,
(CUP-AMUNT), en compliment del que disposa l’article 50.4 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, queda de la manera següent:
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GRUP
MUNICIPAL:
CANDIDATURA
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)

D’UNITAT

POPULAR-ALTERNATIVA

Membres:
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Marc Vives Solé
Sr. Carles Corro Campos
Portaveu: Sra. Estefania Castillo Márquez
Suplent: Sr. Marc Vives Solé
Segon.- Els grups polítics municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa,
representació i Estatut Jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal,
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals
continguda en la normativa vigent.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment al Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sra. Sandra:
A la constitució com a grups tant del grup d’Esquerra Republicana com de la CUP s’ha
d’aprovar la difusió. És només això.
Sr. Alcalde:
Ah, d’acord, d’acord. O sigui, estan a l’ordre del dia com un “donar compte” mixt, perquè és
un “donar compte” i aprovació.
[Votació dels punts 2 i 4]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s

1

Total

19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
5.- Donar compte dels canvis del grup municipal la CUP-AMUNT en la composició de
les corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 2/2021/ORPOL)
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte del canvi del grup municipal Candidatura
d’Unitat Popular Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) en la composició de les
corresponents comissions informatives
Donat que en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular Alternativa Municipalista
(CUP-AMUNT) ha entrat per registre d’entrada número 2021019747, de data 07.10.2021 la
seva nova composició en les corresponents comissions informatives.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular Alternativa Municipalista
(CUP-AMUNT):
Comissió Informativa de l’Ârea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia
Sr. Carles Corro Campos
Sr. Marc Vives Solé
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro Campos
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV)
Sr. Marc Vives Solé
Sr. Carles Corro Campos
Comissió Especial de Comptes
Sr. Carles Corro Campos
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
6.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.(expedient núm. 15/2021/DCADC).
DONAR COMPTE
“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
LLIBRE DE DECRETS 2021
SETEMBRE
Decret
1347
1348
1349
1350

Data
01/09/2021
02/09/2021
02/09/2021
02/09/2021

1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375

02/09/2021
07/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021

Concepte
Comunicació prèvia d'activitats
Sancionador
Sancionador
Contractació laboral
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Sancionador
Retribucions; nómina i seguretat social
Situacions del personal
Contractació laboral
Nomenaments
Situacions del personal
Situacions del personal
Situacions del personal
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Cessió d'ús de béns
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Situacions del personal
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Subvencions i convenis amb entitats
Bases de concursos
Convenis interadminisratius
Subvencions i convenis amb entitats
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1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
12/09/2021
12/09/2021
12/09/2021
12/09/2021
13/09/2021

1386
1387

13/09/2021
13/09/2021

1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411

13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021
14/09/2021

1412
1413
1414
1415
1416

16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021

Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Nomenaments
Contractació menor d'obres
Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Gestió de cementiri
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Danys a béns municipals
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Situacions del personal
Situacions del personal
Nomenaments
Subvencions i convenis amb entitats
Danys a béns municipals
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Gestió de cementiri
Llicència d'obra menor
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Pàg. 11/75

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

Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

1417
1418

16/09/2021
16/09/2021

1419
1420
1421
1422
1423

16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
16/09/2021
17/09/2021

1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446

17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021

1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457

17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021

Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
cadires, etc.)
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Ordenances i reglaments
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
cadires, etc.)
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Danys a béns municipals
Situacions del personal
Gestió de cementiri
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació oberts de serveis
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Regularització fiscal
Devolució d'ingressos indeguts
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Regularització fiscal
Retribucions; nómina i seguretat social
Règim disciplinari
Autorització i delegacions
Autorització i delegacions
Regularització fiscal
Contractació laboral
Llicències, permisos i excedències
Contractació oberts de serveis
Contractació menor de serveis
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1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471

17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
21/09/2021

1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

21/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021

Subvencions i convenis amb entitats
Contractació oberts de serveis
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions per a l'Ajuntament
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Subvencions i convenis amb entitats
Situacions del personal
Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, casetes i
circs
Subvencions per a l'Ajuntament
Recurs de reposició
Sancionador
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Regularització fiscal
Danys a béns municipals
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Modificacions de pressupost
Ajuts socials
Retribucions; nómina i seguretat social
Regularització fiscal
Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
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1500

27/09/2021

1501
1502

27/09/2021
28/09/2021

1503

28/09/2021

1504

28/09/2021

1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525

28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021

1526
1527
1528
1529
1530
1531

28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021

1532
1533
1534
1535
1536
1537

30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021

Danys a béns municipals
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Reserva d'espai a la via pública
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament llogaters)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Denegació)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Provisió de llocs
Regularització fiscal
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Contractació laboral
Provisió de llocs
Danys a béns municipals
Contractació laboral
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Subvencions i convenis amb entitats
Processos de selecció
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
cadires, etc.)
Modificacions de pressupost
Regularització fiscal
Contractació laboral
Sancionador
Sancionador
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Subvencions per a l'Ajuntament
Contractació menor de serveis
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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1538
1539
1540
1541

30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021

1542

30/09/2021

1543
1544
1545

30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021

Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (Denegació)
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (atorgament propietaris)
Subvencions per a l'Ajuntament
Ordenances i reglaments

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal. En aquest cas,
amb el punt 6è, que és “ Donar compte dels Decrets d’Alcaldia”. Alguna qüestió? Alguna
observació? Doncs ens donaríem per assabentats.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
7.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del tercer
trimestre de 2021 (expedient núm. 10/2021/SEECO).
DICTAMEN
D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe signat pel Tresorer i l’Interventor accidental el dia 13 d’octubre de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos, que s’adjunten
i s’enumeren a continuació:
a) En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les
obligacions
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
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0. Pagaments realitzats en el Tercer Trimestre de l’exercici 2021
1. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Tercer
Trimestre de l’exercici 2021
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant
resguard signatura electrònica, de data 13 d’octubre de 2021.
Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):
2. Pagaments realitzats en el Tercer Trimestre de l’exercici 2021
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Tercer
Trimestre de l’exercici 2021
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.

b) En relació al període mig de pagament
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
·
·
·

Ràtio de les operacions pagades en el Tercer Trimestre l’exercici 2021: 3,92 dies
Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Tercer Trimestre de
l’exercici 2021: 39,67 dies
Període mig de pagament del Tercer Trimestre de l’exercici 2021: 12,60 dies

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

Ràtio de les operacions pagades en el Tercer Trimestre de l’exercici 2021: 5,96
dies

·

Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Tercer Trimestre de
l’exercici 2021: 30,13 dies

·

Període mig de pagament del Tercer Trimestre de l’exercici 2021: 6,24 dies
Finalment,
·

Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del
Tercer trimestre de l’exercici 2021: 12,57 dies

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant
resguard signatura electrònica, de data 13 d’octubre de 2021, en compliment de l’article 4.1
b) de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat amb el que s’estableix
en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem en aquest sentit als punt 7è i 8è, que proposo que sigui una explicació conjunta
si no tenen res a... No, perdó, perdó, perdó, perdó, el punt 7è està complert. El punt 7è,
que és “Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del tercer trimestre de
2021”. I faria l’exposició d’aquest punt el Sr. Regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat.
Endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bona tarda a tothom.
Presenta el punt 7.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna qüestió en aquest punt 7è de l’ordre del dia?
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
8.- Donar compte al ple del pla d’acció per a la correcció de les deficiències
detectades en el pla de control financer 2020. (expedient núm. 9/2021/SEECO).
DICTAMEN
Vist el Decret d’Alcaldia número 1641 de data 18 d’octubre de 2021, el qual aprova el Pla
d’acció de les mesures correctores per l’esmena de les deficiències relacionades en
l’informe resum del resultat del control intern de l’exercici 2020.
Atès l’informe de l’interventor accidental de data 19 d’octubre de 2021 en el què es detallen
els antecedents i fonaments de dret següents:
És objecte del present informe, d’acord a l’article 38.3 del Real Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic
local, la valoració per part d’aquesta Intervenció municipal, del Pla d’acció en relació a les
mesures a adoptar per l’esmena de les deficiències relacionades en l’informe resum del
resultat del control intern de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Molins de Rei, de data 13 de
maig de 2021.
Antecedents i fonamentació
Dit Pla d'acció es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 1641 de data 18 d’octubre de
2021.
L’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2020, signat per aquesta
Intervenció en data 13 de maig de 2021, i del qual es va donar compte al Ple de la
Corporació en sessió de data 27 de maig de 2021, va relacionar en el seu apartat IV, les
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“Deficiències que requerien l’adopció de mesures correctores mitjançant un Pla d’acció”, i
que eren les següents:

-

Inexistència d’un Pla de contractació per regularitzar la situació de les factures
que s’aproven per acord de JGL amb informe desfavorable de la Intervenció
municipal.

-

Inexistència d’un Pla estratègic de subvencions municipal.

-

Actualització de l’inventari municipal a data 31.12.2020.

El Pla d’acció aprovat concreta per cadascuna de les deficiències detectades, el detall de
la mesura correctora, l’àmbit responsable i un calendari d’implementació.
En concret:
Pel que fa al Pla de contractació per regularitzar la situació de les factures que s’aproven
per acord de JGL amb informe desfavorable de la Intervenció municipal
En el Pla d’acció es detalla cadascun dels serveis que es troben en aquesta situació:

-

La descripció del servei
l’import anual de depesa
l’àmbit responsable
una data prevista de la confecció de la documentació tècnica
la data prevista d’aprovació de l’expedient de contractació.

En conseqüència, aquesta Intervenció considera que les mesures estan suficientment
detallades i concretades en el temps, malgrat que gairebé tots els serveis es regularitzaran
contractualment en l’exercici 2022.
Cal destacar també que no tots els serveis estan calendaritzats (cas del servei de la zona
blava i aparcament de Pere Calders).
En tot cas, se n’haurà de fer un seguiment detallat, en especial del seguiment del calendari
previst.
Pel que fa a la Inexistència d’un Pla estratègic de subvencions municipal.
En el Pla d’acció es detalla: l’àmbit responsable,el detall de les mesures correctores i el
calendari d’implementació.
També en aquest cas es considera que les mesures estan suficientment detallades i
concretades en el temps. També se n’haurà de fer un seguiment detallat.
Pel que fa a l’actualització de l’inventari municipal a data 31.12.2020
Es concreten dues mesures correctores:
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La corresponent a l’aprovació de l’actualització de l’inventari municipal 2020, aquesta ja es
va produir, ja que el Ple de la Corporació en sessió de data 30 de setembre de 2021 va
aprovar l’inventari municipal amb efectes 31.12.2020.
La corresponent a l’aprovació de l’actualització anual de l’inventari, es considera que fer
coincidir aquesta mesura amb l’aprovació del Compte general anual, és una bona mesura.
Conclusions
El Pla d’acció presentat és valorat positivament per aquesta Intervenció municipal. De la
seva execució se n’haurà de fer un seguiment detallat i donar-ne compte al Ple de la
Corporació.
Atès l’informe del cap de negociat del control de gestió, de data 7 d’octubre de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació del Pla d’acció aprovat per Decret
d’Alcaldia 1641 de 18 d’octubre de 2021, que aprova les mesures correctores per l’esmena
de les deficiències relacionades en l’informe resum del resultat del control intern de
l’exercici 2020.
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de l’informe de l’interventor municipal de
data 19 d’octubre de 2021 en relació a la valoració del Pla d’acció aprovat.
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:
Doncs passaríem al punt següent, el punt 8è, que és “Donar compte al ple del pla d’acció
per a la correcció de les deficiències detectades en el pla de control financer 2020”. I
entenc que fa l’explicació el mateix regidor de Finances, Sr. Jordi Enseñat, endavant.
Sr. Enseñat:
Presenta el punt 8.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano i la Sra.
Jessica Revestido Romero.
9.- Donar compte al ple de l'aprovació definitiva del projecte constructiu de
restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins el Riu Llobregat.
(expedient núm.16/2021/DCADC).
DICTAMEN
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Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2021 s’ha
aprovat definitivament del projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des
de Can Rabella fins el riu Llobregat, promogut per la mercantil Goodman Real Estate Spain
SL
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT de Donar Compte al Ple, signada pel
President de l’Àrea en data 19 d’octubre de 2021.
Únic.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 19 d’octubre de 2021 que transcriu literalment a continuació:
Aprovar definitivament el projecte constructiu de restauració de la Riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins el riu Llobregat, promogut per la mercantil
Goodman Real Estate Spain SL.
Vist l’informe emès en data 28 de setembre de 2021 per la cap de Planejament i Gestió
Urbanística i el cap del Negociat de Custòdia de l’Entorn, la transcripció del qual és la
següent:
“
INFORME TÈCNIC
PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE RESTAURACIÓ
DE LA RIERA DE VALLVIDRERA DES DE CAN RABELLA FINS AL RIU LLOBREGAT,
AL TERME MUNICIPAL DE MOLINS DE REI.
1) JUSTIFICACIÓ DE L’INFORME
Aquest informe s’emet en el si de la tramitació de l’aprovació definitiva del Projecte
constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins al riu
Llobregat, que es redacta com a mesura correctora i compensatòria que contempla l’Estudi
Ambiental Estratègic per la redacció del Pla Parcial de Les Llicorelles.
El projecte té per objecte l’arranjament de la Riera de Vallvidrera en el seu curs baix, entre
la Masia de Can Rabella i el riu Llobregat, al Terme Municipal de Molins de Rei. El projecte
dona continuïtat als treballs executats amb anterioritat en el curs baix de la riera entre el
límit sud del sector “Llicorelles” i el riu Llobregat, seguint les pautes indicades en el
Document de directrius i criteris paisatgístics del sector oest del terme municipal de Molins
de Rei, a l’entorn de can Rabella i el riu Llobregat de 2011”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Molins de Rei el 30 de març de 2011.
2) ANTECEDENTS
1.

El 15 de setembre de 2020 amb registre d’entrada E/001301-2020 el promotor
va fer entrega del “Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de
Can Rabella fins el Riu Llobregat al Terme Municipal de Molins de Rei”.

2.

El 17 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va establir els acords
d’aprovar inicialment el projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera
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des de Can Rabella fins al riu Llobregat, de sotmetre l’esmentat projecte a informació
pública durant el termini d’un mes, i de sol·licitar els informes als organismes afectats
per llur competència sectorial.
3.

El 23 de novembre de 2020 l’acord de la Junta de Govern Local va ser publicat
al diari el Punt Avui i en data 27 de novembre va ser inserit en el Butlletí Oficial de la
Província i a la web municipal on va estar a disposició del 27 de novembre al 27 de
desembre de 2020.

4.

El 24 de novembre de 2020, amb registre de sortida 5453, la corporació va
sol·licitar informe al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) i,
amb registre de sortida 5452, ho va fer a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).

5.

El període d’exposició pública va vèncer el 28 de desembre de 2020 i durant el
període d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:
Núm. 1: formulada el 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada
24885, per la Sra. M.F.B. en la que incorpora 2 al·legacions.
Núm. 2: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada
24886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de Catalunya en la
que incorpora 10 al·legacions.
Núm. 3: formulada el dia 23 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada
24889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada en la que
incorpora 9 al·legacions.
Núm. 4: Formulada el dia 24 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada
24946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles en la que
incorpora 10 al·legacions.
Núm. 5: formulada el dia 28 de desembre de 2020, amb registre general d’entrada
25023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la
Natura a Catalunya – ADENC en la que incorpora 9 al·legacions.

6.

El 21 de gener de 2021, amb registre d’entrada 1578, el consistori ha rebut
l’informe emès pel CPNSC.

7.

El 8 de març de 2021, amb registre d’entrada 4927, el consistori ha rebut
l’informe emès per l’ACA.

8.

El 13 de maig de 2021 el cap de Negociat de Medi Ambient ha emès informe
en relació a les al·legacions al projecte constructiu de restauració de la Riera de
Vallvidrera, des de Can Rabella fins al riu Llobregat, al T.M de Molins de Rei.

9.

El 26 de maig de 2021 l’Assessoria jurídica externa ha emès informe jurídic
relatiu a les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública del “projecte
constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera, des de Can Rabella fins al riu
Llobregat” que ha estat conformat per l’assessora jurídica municipal en data 28 de
maig de 2021.
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10.

El 15 de juny de 2021 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va adoptar
entre altres acords el següent: Requeriment de documentació i esmenes per la
continuació de la tramitació del “Projecte constructiu de restauració de la riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins el riu Llobregat.” Les esmenes i el requeriment
tenen a veure amb la incorporació al projecte dels condicionants que consten en els
informes sectorials emesos pels organismes del CPNSC i l’ACA i per la inclusió del
recull de les al·legacions estimades. D’altra banda, es requereix al promotor del
projecte, la mercantil GOODMAN REAL ESTATE SPAIN, SL, perquè iniciï la tramitació
del PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA prevista
a l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’acord amb
l’informe emès pel CPNSC amb registre d’entrada 1578 de data 21 de gener de 2021.

11.

El 17 de juny de 2021 amb registre d’entrada 2021012551 en Pablo Molina
Alegre, amb nif 46140788M, com a secretari de la Junta de Compensació Urbanística
del Sector Zona de Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Llicorelles” de Molins
de Rei, sol·licita que la documentació presentada es traslladi al CPNSC a l’efecte que
sigui aquesta entitat la que determini i concreti l’afectació ambiental significativa del
projecte als espais de la seva competència objecte de protecció.

12.

El 28 de juny de 2021 l’ajuntament trasllada al CPNSC la documentació
aportada pel secretari de la Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona de
Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Llicorelles”, per tal que determini i concreti
l’afectació ambiental significativa del projecte als espais de la seva competència
objecte de protecció.

13.

El 31 d’agost de 2021 amb registre d’entrada 2021016759 l’ajuntament rep a
través de la plataforma EACAT informe emès pel CPNSC en que conclou quina és
l’afectació del Projecte constructiu de la restauració de la Riera de Vallvidrera al Parc
Natural de la Serra de Collserola, i Xarxa Natura 2000.

14.

El 28 de setembre de 2021 amb registre d’entrada 2021018760 en Roberto
Randino Fernández amb nif 46068121H de Nesco Ingeniería y Consultoría, SL, ha
presentat el “Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can
Rabella fins el Riu Llobregat al Terme Municipal de Molins de Rei”, que inclou la
resposta als condicionants que consten en els informes sectorials emesos pels
organismes del CPNSC i l’ACA i la inclusió del recull de les al·legacions estimades.

3) FONAMENTS DE DRET
1.

És d’aplicació el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant
TRLUC). En concret li són d’aplicació els articles 89.6 i 119.2 del TRLUC

2.

També li és d’aplicació el Decret 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU) i en concret els articles 96 a 98 i
111.

3.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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4.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

5.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

6.

Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.

7.

Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 20
d’abril de 2010.

8.

Pla Especial d’Ordenació i de protecció del Medi Natural del Parc de Collserola,
aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 1987.

9.

Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can
Balasc.

10.

Pla parcial urbanístic del sector industrial Les Llicorelles, amb data d’aprovació
definitiva de 4 de desembre de 2019 (DOGC el 13 de desembre de 2019).

11.

Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de
Collserola, aprovada definitivament en data 22 de desembre de 2020 (DOGC 12 de
febrer de 2021)

12.

Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola, aprovat definitivament en data 6 d’abril de 2021 (DOGC 09 d’abril
de 2021).

4) INFORMES EMESOS PELS ORGANISMES SECTORIALS
1.

L’informe rebut per aquest ajuntament el 21 de gener de 2021 amb registre
d’entrada 2021001578 emès pel CPNSC informa favorablement el projecte amb
condicions, les conclusions del qual es transcriuen a continuació:
“Examinat el Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de
Can Rabella fins el Riu Llobregat, dins el Parc Natural de la Serra de Collserola,
s’informa favorablement condicionat al compliment de les consideracions
enunciades anteriorment i a la tramitació del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental davant l’òrgan ambiental que correspongui.”

2.

L’informe rebut per aquest ajuntament el 8 de març de 2021, amb registre
d’entrada 2021004927 emès per l’ACA informa favorablement el projecte amb
condicions, les conclusions del qual es transcriuen a continuació:
“Examinat l’expedient d’acord amb que ha estat exposat, pel que fa a aquest tipus
de treballs en domini públic hidràulic aquesta unitat informa favorablement amb les
següents condicions:
Caldrà autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució del projecte de
restauració de la riera de Vallvidrera.
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Caldrà autorització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com administració actuant
del Sistema de Sanejament en alta de Sant Feliu de Llobregat respecte a les
afectacions al col·lector en alta.
Caldrà Autorització o informe favorable del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola al trobar-se en una zona PEIN i/o Xarxa Natura 2000.
En el cas que finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua atorgui la custòdia Fluvial
d’aquest tram de la Riera de Vallvidrera a alguna entitat o organisme caldrà que els
projectes siguin compatibles.”
3.

Posteriorment, i a petició per part del promotor que es sol·liciti informe a l’òrgan
gestor del Parc Natural de Collserola per tal que sigui aquest qui determini i concreti
l’afectació ambiental significativa del projecte als espais de la seva competència
objecte de protecció, el CPNSC ha emès informe rebut per aquest ajuntament en data
30 d’agost de 2021 amb registre d’entrada 2021016759 que exposa les conclusions
següents:
“l’afectació del Projecte constructiu de la restauració de la Riera de Vallvidrera al
Parc Natural de la Serra de Collserola, i Xarxa Natura 2000, no és significativa
donat que no s’afecta a cap Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari ni tampoc s’actua
a l’àmbit més proper al refugi del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii),
mentre que si que representa una millora ambiental de l’hàbitat de ribera i dels
espais agrícoles del tram baix de la riera de Vallvidrera.
Per totes les raons esmentades, els serveis tècnics del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola informen que en el Projecte constructiu de la Riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins al Riu Llobregat, situat al terme municipal de
Molins de Rei, no hi ha un impacte ambiental significatiu i no afecta de manera
apreciable, directament o indirecta, a espais protegits de la Xarxa Natura 2000.”
5) AL·LEGACIONS PRESENTADES I RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL AL RESPECTE

El 15 de juny de 2021 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va adoptar els
següents acords en relació a les al·legacions formulades en el període d’exposició pública
del “Projecte constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins el
riu Llobregat.”
“PRIMER: ESTIMAR les al·legacions següents:
a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024885, per la Sra. M.F.B, l’al·legació número 2.
b)

de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024886, pel Sr. JL.M.T en representació de CEPA-Ecologistes de
Catalunya, les al·legacions número 7 i 9.

c)

de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024889, per la Sra. L.I.P en representació de l’entitat SOS La Rierada, les
al·legacions número 5 i 8
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d)

de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024946, per la Sra. E.M.T en representació del grup Stop Llicorelles, les
al·legacions número 7 i 9.

e)

de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020025023, pel Sr. J.C.B en representació de l’Associació per a la Defensa i
Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 5 i 8.

SEGON: DESESTIMAR les al·legacions següents:
a) de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024885, per la Sra. M.F.B., l’al·legació número 1.
b)

De les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024886, pel Sr. JL.M.T. en representació de CEPA-Ecologistes de
Catalunya, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

c)

de les formulades el dia 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024889, per la Sra. L.I.P. en representació de l’entitat SOS La Rierada, les
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i 9.

d)

de les formulades el dia 24 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020024946, per la Sra. E.M.T. en representació del grup Stop Llicorelles, les
al·legacions número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10.

e) de les formulades el dia 28 de desembre de 2020, amb registre d’entrada
2020025023, pel Sr. J.C.B. en representació de l’Associació per a la Defensa i
Estudi de la Natura a Catalunya – ADENC, les al·legacions número 1, 2, 3, 4, 6, 7, i
9.”
6) CONSIDERACIONS SOBRE EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
En l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió ordinària en relació al Requeriment
de documentació i esmenes per la continuació de la tramitació del “Projecte constructiu de
restauració de la riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins el riu Llobregat” establia al
punt quart el següent:
“QUART: REQUERIR al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN REAL
ESTATE SPAIN, SL, perquè iniciï la tramitació del PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA prevista a l’article 45 de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’acord amb l’informe emès pel CPNSC i
presentat en data 21 de gener de 2021.”
L’informe rebut per aquest ajuntament el 21 de gener de 2021 amb registre d’entrada
2021001578 emès pel CPNSC informa favorablement el projecte condicionant-lo a la
tramitació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental davant l’òrgan ambiental que
correspongui.
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Com a conseqüència del contingut de l'esmentat informe, el promotor, a través de l'òrgan
substantiu (Ajuntament) va formular una consulta al CPNSC, com a òrgan gestor del Parc,
amb la finalitat que sigui aquest qui determini i concreti si l'afectació ambiental del projecte
en els espais de la seva competència objecte de protecció és significativa o no.
L’informe emès pel CPNSC en data 30 d’agost de 2021 amb registre d’entrada
2021016759 en resposta a la determinació i concreció de l’afectació ambiental del projecte
als espais de la seva competència objecte de protecció, considera el següent:
Un cop examinat el Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera
des de Can Rabella fins al Riu Llobregat, situat al terme municipal de Molins de
Rei, es considera que el projecte, pel que fa a les diferents actuacions, acompleix
satisfactòriament amb els criteris del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
La Disposició addicional setena, Avaluació ambiental dels plans, programes i
projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental diu que:
“1. L’avaluació dels plans, programes i projectes que, sense tenir relació directa
amb la gestió d’un lloc Xarxa Natura 2000 o sense que sigui necessari per a
aquesta, pugui afectar de manera apreciable els llocs esmentats ja sigui
individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes, s’ha de
sotmetre, dins els procediments que preveu aquesta Llei, a una adequada
avaluació de les seves repercussions en el lloc tenint en compte els objectius de
conservació del lloc esmentat, de conformitat amb el que disposa la Llei 42/2007,
de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat.
2. En el cas de projectes autoritzats per l’Administració General de l’Estat, a la
vista de les conclusions de l’avaluació de l’impacte ambiental sobre les zones de la
Xarxa Natura 2000, i supeditat al que disposa l’article 45 de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de fixar i
supervisar les mesures compensatòries necessàries per garantir la coherència
global de Xarxa Natura 2000. Per a la seva definició, s’ha de consultar
preceptivament l’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual es localitzi
el projecte.”
L’òrgan competent és l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Tal i com es mencionava a l’informe de 18 de desembre de 2020, i
donat que l’àmbit d'actuació del projecte de referència es troba parcialment inclòs
dins dels límits del Parc Natural, inclòs a la Xarxa Natura 2000, calia que el
promotor fes la consulta prèvia pertinent davant dels òrgans ambientals que
correspongui, sobre si és d'aplicació l'article 7.2.b) de la llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental, segons el qual són objecte d'avaluació d'impacte
ambiental simplificada els projectes que puguin afectar de manera apreciable,
directament o indirecta, a espais protegits de la xarxa Natura 2000. Un cop feta la
consulta a la OTAAAB, aquesta planteja que qui ha d’escatir sobre l’existència o
no d’impacte ambiental significatiu no és la mateixa OTAAAB sinó el CPNSC com
a òrgan gestor del Parc Natural.
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L’àmbit del projecte no inclou cap Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari ni cap dels
hàbitats d’Elements Clau (prats mediterranis basòfils rics en anuals, alzinars i
carrascars ni pinedes mediterrànies). Tot i això, el projecte està ubicat enmig d’una
ruta coneguda de moviment del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii), que té
un refugi proper a l’àmbit i que es tracta d’una espècie protegida inclosa amb la
consideració d’Element Clau a la fitxa ZEC ‘Serra de Collserola’.
L’equip especialitzat en quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers
està realitzant, des de fa anys, un seguiment d’aquesta colònia de ratpenats de
cova i, en els darrers anys, avaluant especialment les conseqüències del
desenvolupament de les obres al polígon Llicorelles en relació a la conservació de
la colònia dels ratpenats. En aquest sentit, els informes emesos des del Museu de
Granollers sempre han prioritzat no alterar l'entorn immediat de la mina refugi
(mateixa cavitat i tram de riera d'uns 500 metres) i evitar grans moviments de terra
durant els períodes de més ús (abril/maig i octubre/novembre). Igualment,
qualsevol millora per retenir aigua o reduir l'accés a la cavitat s'ha de cenyir en els
períodes que no hi ha els ratpenats (estiu i hivern). Referent al projecte de
recuperació de la riera el preferible és que s'eviti qualsevol acció de plantada
d'arbres o moviments de terra just davant la mina i en el període d'ocupació
d'aquesta i, per altra banda, s'eviti enllumenat proper a la riera davant de la mina i
en el tram més proper a aquesta, tenint en compte, però, que l'òptim és que la
riera en cap cas estigui il·luminada. Actualment s’estan analitzant les dades de
controls que s'han fet la primavera de 2021 i, sense tenir les dades definitives,
sembla que no hi ha hagut variacions sensibles en relació a anys anteriors.
La llera del tram de la riera de Vallvidrera, entre el pont de Can Rabella i el riu
Llobregat, actualment està encaixonada i ocupada de canya (Arundo donax),
espècie invasora que impedeix el desenvolupament de les espècies autòctones
pròpies dels hàbitats de ribera. El projecte de restauració de la riera de Vallvidrera
inclou una sèrie d’actuacions com l’adequació morfològica de l’entorn de la riera, la
recuperació i obertura de llera, l’eliminació d’espècies vegetals invasores, la
plantació d’espècies arbòries, arbustives i herbàcies idònies, el manteniment de
conreus i recuperació de camps abandonats i la plantació de bosquina i matollar
mediterrani als talussos, que són en si mateixes una millora ambiental substancial.
Posteriorment a la redacció del projecte de restauració de la riera de Vallvidrera es
va aprovar el PEPNat, que en el seu capítol 5 determina l’espai funcional. El tram
de riera entre el pont de Can Baruta i el riu Llobregat forma part de l’Espai
funcional (fitxa A02) i les actuacions del projecte de restauració de la riera de
Vallvidrera previstes en aquest tram van en la línia de la proposta per aquest
àmbit.
I conclou:
“l’afectació del Projecte constructiu de la restauració de la Riera de Vallvidrera al
Parc Natural de la Serra de Collserola, i Xarxa Natura 2000, no és significativa
donat que no s’afecta a cap Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari ni tampoc s’actua
a l’àmbit més proper al refugi del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii),
mentre que si que representa una millora ambiental de l’hàbitat de ribera i dels
espais agrícoles del tram baix de la riera de Vallvidrera.
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Per totes les raons esmentades, els serveis tècnics del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola informen que en el Projecte constructiu de la Riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins al Riu Llobregat, situat al terme municipal de
Molins de Rei, no hi ha un impacte ambiental significatiu i no afecta de manera
apreciable, directament o indirecta, a espais protegits de la Xarxa Natura 2000.”
Així doncs, d’acord amb l’informe emès pel CPNSC en data 30 d’agost de 2021 com a
òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola, en que considera que no hi ha
afectació sobre xarxa Natura 2000, el Projecte no és objecte d’avaluació d’impacte
ambiental en aplicació de la disposició addicional 7ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
7) CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I
D’URBANITZACIÓ APROVAT INICIALMENT

MODIFICACIONS

DEL

PROJECTE

En el Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins
el Riu Llobregat, dins el Parc Natural de la Serra de Collserola redactat per NESCO
ingeniería y consultoría, SL, signat pel senyor Jordi Barril Seroles, hi figura la següent
documentació:
Document 1: Memòria i Annexos
La memòria incorpora els següents apartats:
0. Preliminar: Es fa una descripció de les modificacions incorporades al projecte
arrel del requeriment fet per aquest ajuntament al promotor en data 15 de juny de
2021 per la incorporació de les condicions dels informes emesos per l’ACA i el
CPNSC, així com les al·legacions estimades.
1. Antecedents
2. Situació i àmbit d’actuació
3. Diagnosi de partida
4. Objecte: El projecte té per objecte l’arranjament de la Riera de Vallvidrera en el
seu curs baix, entre la Masia de Can Rabella i el riu Llobregat, al Terme Municipal
de Molins de Rei. El projecte dona continuïtat als treballs executats amb anterioritat
en el curs baix de la riera entre el límit sud del sector “Llicorelles” i el riu Llobregat,
seguint les pautes indicades en el Document de directrius i criteris paisatgístics del
sector oest del terme municipal de Molins de Rei, a l’entorn de can Rabella i el riu
Llobregat de 2011.
5. Fases executades: Fase 1: En aquesta fase es van dur a terme actuacions des
del límit sud del sector Llicorelles” (a l’alçada del Cementiri) i fins aigües avall del
pont del carrer Anselm Clavé, en concret fins a l’alçada del CAP al Barri de la
Granja. Fase 2 i 3: En aquestes fases les actuacions van consistir en donar
continuïtat a la millora dels espais del parc urbà en la zona del Barri de la Granja.
Es va donar continuïtat al camí pel marge esquerre de la riera des de la rotonda
situada al final del Passeig del Terraplè per, posteriorment, creuar la riera
mitjançant un gual inundable i finalment, creuar el pas inferior de l’autopista fins a
connectar amb els camins existents al marge esquerre del riu Llobregat on
desemboca a riera de Vallvidrera.

Pàg. 28/75
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

6.Descripció de la solució projectada: solució adoptada; proposta general; programa
funcional; cartografia; planejament urbanístic; adequació morfològica del terreny;
restauració vegetal i integració paisatgística; pla de conservació i manteniment;
accessibilitat i vialitat; hidrologia; consideracions en l’execució dels treballs en
domini públic hidràulic; drenatge; serveis afectats; noves xarxes de serveis.
7. Pressupost.
8. Titularitats.
9. pla de treballs
10. Seguretat i salut
11. Gestió de residus
12. Control de qualitat
13. Revisió de preus
14. Classificació del contractista
15. Documents que integren del projecte.
16. Declaració d’obra completa
17. Conclusió
La memòria consta dels següents annexes:
annex núm. 0: tramitació
annex núm. 1: antecedents
annex núm. 2: planejament urbanístic
annex núm. 3: cartografia i topografia
annex núm. 4. adequació morfològica del terreny
annex núm. 5: restauració vegetal i integració paisatgística
annex núm. 6: pla de manteniment i conservació
annex núm. 7: accessibilitat i vialitat
annex núm. 8: climatologia, hidrologia i drenatge
annex núm. 9: serveis afectats
annex núm. 10: noves xarxes de serveis
annex núm. 11: titularitats
annex núm. 12: pla de treballs
annex núm. 13: estudi bàsic de seguretat i salut
annex núm. 14: estudi de gestió de residus
annex núm. 15: justificació de preus
annex núm. 16: reportatge fotogràfic
Document 2: Plànols
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1

Índex i situació (plànol 0)

2

Emplaçament (plànol 1).

3

Planejament urbanístic (plànol 2).

4

Programa funcional (plànol 3).

5

Fases Executades (plànol 4).

6

Planta general d’actuacions (plànol 5).

7

Adequació morfològica del terreny (plànols 6A a 6B).

8

Accessibilitat i vialitat (plànols 7.A a 7.B).

9

Hidrologia i drenatge (plànols 8.A a 8.B).

10 Restauració vegetal i integració paisatgística (plànols 9.A a 9.H).
11 Serveis afectats (plànols 10.A a 10.B).
12 Noves xarxes de serveis (plànol 11).
Document 3: Plec de prescripcions tècniques
Document 4: Pressupost
El pressupost d’execució material resulta de 373.510,84 €. I el pressupost per contracte
de les obres, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de 537.818,26 €.
El tram comprés al projecte té una longitud de 1.607 m i la superfície considerada
com a àmbit del projecte és 63,37 ha. L’àmbit respon a la pretensió d’incloure el tram
baix de la riera, els espais lliures propers que s’hi troben vinculats, els equipaments
comunitaris en contacte i els espais agraris i forestals que formen part dels vessants o
conques tributàries de la riera.
El projecte té per objecte l’arranjament de la Riera de Vallvidrera en el seu curs baix, entre
la Masia de Can Rabella i el riu Llobregat, al Terme Municipal de Molins de Rei. El projecte
dona continuïtat als treballs executats amb anterioritat en el curs baix de la riera entre el
límit sud del sector “Llicorelles” i el riu Llobregat, seguint les pautes indicades en el
“Document de directrius i criteris paisatgístics del sector oest del terme municipal de Molins
de Rei, a l’entorn de can Rabella i el riu Llobregat de 2011”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de Molins de Rei el 30 de març de 2011.
Els criteris i directrius que es plantegen al projecte son:
§

La recuperació de la funcionalitat ecològica de la riera, connectant la serra de
Collserola i el Llobregat, actuacions primordialment als marges de la riera.

§

El reconeixement de l’agricultura com element conformador i identitari del
paisatge de la vall, facilitant la permanència dels cultius existents, recuperant
camps abandonats i implementant una gestió d’agricultura en custòdia,
especialment en els sòls públics presents.

§

La millora de la qualitat paisatgística del conjunt compatibilitzant l’ús social i
amb el productiu i natural.
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§

Mesures per la millor integració dels assentaments industrials, infraestructures i
serveis que travessen i voregen la vall.

En relació a l’àmbit i entorn immediat de la riera de Vallvidrera els objectius principals són:
1

Fomentar i millorar la diversitat, la regeneració, l’estructura i la composició de la
vegetació de ribera.

2

Eliminar la vegetació que suposa un obstacle pel correcte desguàs de l’aigua i
així garantir el manteniment de la dinàmica fluvial.

3

Preservar i potenciar els elements vegetals autòctons enfront dels introduïts i/o
al·lòctons

Cal tenir en compte que el document del “Projecte constructiu de restauració de la Riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins el Riu Llobregat al Terme Municipal de Molins de Rei”
que es presenta en data 28 de setembre de 2021 per la seva aprovació definitiva incorpora
les consideracions assenyalades en els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com les al·legacions
estimades, tot d’acord amb el requeriment de documentació i esmenes que consten a
l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de juny de 2021 i que va
ser notificat a la promotora. Concretament en el punt tercer d’aquest acord s’establia:
TERCER: DONAR TRASLLAT al promotor del projecte, la mercantil GOODMAN
REAL ESTATE SPAIN, SL, de l’informe presentat pel CPNSC en data 21 de gener
de 2021, de l’informe presentat per l’ACA en data 8 de març de 2021, i de l’anterior
acord de la Junta de Govern Local de resolució de les al·legacions formulades
durant el termini d’informació pública, a fi de que s’incorporin les corresponents
modificacions en el Projecte
Les modificacions recollides al projecte que és objecte d’informe per l’aprovació definitiva
(respecte el projecte aprovat inicialment), queden esquematitzades en un quadre resum
que s’incorpora a la memòria i que es descriuen de manera succinta a continuació.
En particular, pel que fa a les condicions que consten a l’informe del CPNSC:
§

De manera general, el projecte incorpora la topografia modificada resultant de
les obres d’urbanització del sector de Llicorelles.

§

El projecte incorpora un plànol general de la proposta que recull de forma
conjunta totes les actuacions projectades, és a dir, les de les fases ja executades,
les que s’inclouen al projecte d’urbanització del sector de les Les Llicorelles i la
resta de l’àmbit.

§

Es fan constar en el plànol de Planejament urbanístic les superfícies de l’àmbit
d’intervenció de cadascuna de les qualificacions urbanístiques amb el seu
percentatge respecte del total. Així mateix s’incorpora en el plànol de Programa
funcional una taula amb les superfícies i percentatges de cada àmbit funcional.

§

S’inclouen els acords topogràfics dels perímetres dels talussos i de les
terradsses amb els vials/camins d’accés i les trobades amb els límits del sector en
l’apartat 6.6.1 de la memòria “Terraplens, plataformes i talussos de l’àmbit del PPU
de Llicorelles; i en l’annex 4, en l’apartat 1.2. Plataformes de materials sobrants.
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§

S’incorpora proposta de millora pel manteniment d’aigua en les basses la major
part del temps que es pugui. En el projecte s'ha reflectit aquest últim apunt en
l'apartat 1.4. Restauració de plataformes i talussos de l'Annex 4.

§

Els talussos en general tenen una inclinació 3H/2V o superior. El talús amb una
inclinació superior a 3H:2V és el talús del marge esquerre del camí de Llicorelles
que en el seu primer tram que discorre en rampa des del camí de Can Rabella fins
a la cota superior de la mota 7. Aquest talús, al tractar-se d'un talús en desmunt
(excavat en el terreny natural) de material argilós, és estable globalment amb la
inclinació que presenta. Per evitar efectes erosius al talús de l'aigua de pluja
s’executa una mota en coronació que evita l'escorrentiu. Donat el grau d'inclinació
caldrà reforçar la vigilància i la hidrosembra si el recobriment vegetal no es
consolida. Tot l'anterior s'ha reflectit en el projecte incorporant el nou apartat 1.3.
Talussos de les plataformes a l'Annex 4, el text del qual també s'ha traslladat a
l'apartat 6.6.1. Terraplenats, plataformes i talussos de l'àmbit del PPU de
Llicorelles de la Memòria.

§

Aportació de matèria orgànica prèviament a la plantació, més manta de fibra de
coco o equivalent per retenir la humitat tant de pluja com de reg. S'ha incorporat al
Projecte com a requeriments d'execució a l'apartat 1.4. Plantacions de bosquines
amb bosc de riber a i a l'apartat 4.1. Restauració vegetal de plataformes i caps de
talussos de l'Annex 5.

§

Prospeccions al subsòl per esbrinar el grau d’humitat del mateix a diferents
profunditats , per determinar el tipus de plantació en funció del sòl, profunditat, i
tipus de reg, i en funció del de la viabilitat o no pel bon desenvolupament proposar
alternatives. S'ha incorporat al Projecte com a requeriment d'execució a l'apartat
1.4 Plantacions de bosquines amb bosc de ribera de l'Annex 5.

§

S'ha revisat el pla de manteniment de l'eliminació de la canya preveient 3
controls cada any durant 3 anys en l'apartat 2. Eliminació de rebrots de canya de
l'Annex 6 i a l'apartat 6.8.1 Actuacions de la Memòria. S'ha incorporat els
comentaris dins de l'apartat 4. Manteniment d'escocells, tutors i adobaments de
l'Annex 6.

§

S'ha incorporat dins de l'apartat 4. Manteniment d'escocells, tutors i
adobaments de l'Annex 6. Els tutors seran sempre de materials naturals,
principalment fusta. Pel que fa a l’adobat, les quantitats màximes de N, P i K han
de ser de 15.

§

El camí de Llicorelles que va enfilant-se per les terrasses presentés punts
d'evacuació de l'aigua cap a aquestes terrasses, per limitar l'escorrentiu de l'aigua
de pluja. Es podrà executar algun trencaaigües addicional en aquells punts on a
partir de les pluges caigudes fins al moment s'observa evidències o risc de
xaragalls. En el projecte, s'han mencionat aquests aspectes en l'apartat 3. Vialitat
de l'Annex 7 i a l'apartat 6.9.2. Vialitat de la Memòria.

§

En el projecte, les seccions del vial del camí de Can Rabella i de Llicorelles
s'han reflectit en els plànols 07B. Seccions tipus, en l'apartat 3. Vialitat de l'Annex 7
i en l'apartat 6.9.2. Vialitat de la Memòria
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§

Camí de Can Rabella. Per tal de recuperar l’espai sobrant de l’ample de camí i
que no sigui camí, s’hi realitzaran plantacions d'Espantallops dintre de la
restauració de plataformes i caps de talussos (plànol 09F). Aquestes plantacions
es realitzaran dintre de les actuacions de restauració que contempla el PU i que es
preveuen executar durant aquesta tardor un cop s'aprovi el present projecte. En el
projecte, aquesta modificació s'ha reflectit en els plànols 07B. Seccions tipus i en
els plànols 09F. Restauració de plataformes i caps de talussos.

§

La llera aigües avall de l'àmbit del sector d'activitat fins al Llobregat ja va ser
objecte d'execució de diverses fases de restauració. Alterar la llera de forma
general pot ser contraprudent i afectar el procés de naturalització existent. Es
planteja com a mesura però, que aigües amunt del Sector, fruit del procés
d'eliminació de la canya que comporta una extracció de rizomes, es modifiqui la
secció de la llera facilitant l'establiment de les plantacions, però sense alterar els
àmbits sense presència de canya atès que tampoc es tracta d'una zona on s'hagin
modificat les condicions de l'entorn. Aquest apunt s'ha incorporat a l'apartat 2.2
Adeqüació morfològica i fluvial de l'Annex 4 i a l'apartat 6.6.2 Adequació
morfològica de l’entorn de la riera de Vallvidrera de la Memòria.

§

S’inclouen al projecte els col·lectors que evacuen les aigües pluvials de la
parcel·la cap a la riera. En el projecte, s'ha actualitzat el traçat dels citats
col·lectors segons l'obra executada en tot el document Plànols. També s'han inclòs
els seus perfils longitudinals amb els pous de registre executats. En aquest sentit,
també s'ha cregut convenient incloure la informació del col·lector de pluvials del
carrer de la Riera de Vallvidrera que finalitza a la riera i que es va executar dintre
de les obres del PU. En el projecte, aquesta informació s'ha incorporat en els
plànols 08. Hidrologia i drenatge.

§

El projecte d'urbanització aprovat no contemplava el soterrament del tram de la
línia aèria, és per això que s'inclou en el present projecte de la Riera de Vallvidrera.
Davant l'advertència del CPNSC d'una possible afectació a la línia mentre
s'executin els treballs de retirada de canya i d'adeqüació morfològica de la riera, en
el projecte s'incorpora a l'apartat 6.6.2. Adequació morfològica de l'entorn de la
riera de Vallvidrera de la Memòria i a l'apartat 2.2. Adequació orfològica i fluvial de
l'Annex 4, el següent text: "Durant l’execució d’aquests treballs de retirada de
canya, anivellament i reperfilat de la secció de la riera, com que es duran a terme
abans que el soterrament de la línia elèctrica que discorre paral·lela a la riera,
caldrà evitar l’afectació als pals de fusta que la sostenen. Abans d’iniciar els
treballs s’haurà de replantejar correctament els límits de la intervenció i abalisar i
senyalitzar el perímetre de les obres per protegir la línia elèctrica existent.

§

Disposar d’un hidrant soterrat a la vorera de la rotonda. En el projecte s'ha
actualizat el plànol 11. Noves xarxes de serveis incorporant aquests elements.

Pel que fa a les condicions que consten a l’informe de l’ACA. S'incorporen al projecte en
l'apartat 6.11. consideracions en l’execució dels treballs en domini públic hidràulic de la
Memòria. Es té en compte el següent:
§

S’actuarà fora del període del risc d’avingudes i d’època de pluges i fora de
l’època de reproducció de la majoria d’espècies d’ocells (entre l’1 de març i 1
d’agost)
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§
§
§

§

S’escollirà la maquinaria que sigui menys agressiva per minimitzar l’impacte
ambiental.
En les plantacions s’utilitzaran plantes autòctones.
En el tram situat aigües amunt del pont de FFCC, on la Riera fa un gir i hi ha
problemes d’inestabilitat de talussos. S’haurà de incrementar al màxim la llera
d’aigües baixes i reconduir la llera d’aigües baixes fora de la banda erosiva de la
corba.
S’hauràn de minimitzar els moviments de terres.

Totes aquestes consideracions hauran de ser tingudes en compte en el moment de
l’execució de les obres i la Direcció Facultativa corresponent haurà de vetllar pel seu
compliment. D’altra banda, previ a l’inici de les obres caldrà les següents
autoritzacions:
§

Autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució del projecte
restauració de la Riera de Vallvidrera.

§

Autorització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a administració actuant
del Sistema de Sanejament en alta de Sant Feliu de Llobregat respecte a les
afeccions al col·lector en alta.

En el cas que finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua atorgui la Custodia Fluvial de aquest
tram de la Riera de Vallvidrera a alguna entitat o organisme caldrà que els projectes siguin
compatibles.
Pel que fa a les al·legacions estimades:
§

Sobre la manca d’efectivitat de les actuacions fraccionades per a la recuperació
de la qualitat ecològica de la riera es demana que les fases d’actuació en l’àmbit
de la riera s’executin de manera sincrònica. Que les accions contemplin tot l’àmbit
d’acció, que considerin la dinàmica hidrològica del tram de riera afectat i que
assegurin la recuperació i el manteniment d’una bona qualitat ecològica. En aquest
sentit el projecte incorpora que totes les actuacions previstes en el Projecte
(excloses les actuacions ja aprovades pel PPU i el projecte d’urbanització (PU en
endavant) Llicorelles, en execució) es plantegen realitzar en una única fase.
S'inclou aquest text en l'apartat 9. PLA DE TREBALLS de la Memòria del Projecte.

§

Sobre la demanda que s’incloguin i s’especifiquin els costos derivats del
manteniment de tota la zona, de manera detallada, amb quantificació d’aquests
costos en aspectes com el reg i cures necessàries per garantir la viabilitat de les
plantacions, actuacions sobre possibles xaragalls que es puguin crear, vigilància i
control de les espècies invasores de la zona, control dels meandres generats a la
riera. En aquest sentit S'ha incorporat al Projecte a l'apartat 7. Estimació dels
costos de manteniment de l'Annex 6 i a l'apartat 6.8.2 de la Memòria.

8)CONCLUSIONS
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Vistos els antecedents, consideracions tècniques i modificacions no substancials
introduïdes al Projecte d’Urbanització aprovat inicialment, s’informa favorablement el
Projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins el
Riu Llobregat al Terme Municipal de Molins de Rei”, per tal de poder procedir al tràmit per
la seva aprovació definitiva.”

Vist l’informe emès en data 5 d’octubre de 2021 per l’empresa DWF RCD, conformat per
l’Assessora Jurídica de l’Ajuntament de Molins de Rei, la transcripció del qual és la
següent:
“ INFORME JURÍDIC RELATIU AL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE RESTAURACIÓ
DE LA RIERA DE VALLVIDRERA DES DE CAN RABELLA FINS AL RIU LLOBREGAT”,
PRESENTAT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA.
I.- ANTECEDENTS
1. El sector anomenat “Les Llicorelles” va ser definit per la “Modificació puntual del Pla
General Metropolità a l’àrea de contacte entre el Parc de Collserola i el nucli urbà
de Molins de Rei-Sector Nord”, aprovada definitivament el 4 de juliol de 2003. El Pla
parcial urbanístic promogut per GOODMAN REAL STATE (SPAIN), SL, s’aprova
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità (CTUAMB) en data 4 d’octubre de 2019, prèvia formulació de l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAAB) de l’oportuna
Declaració ambiental estratègica favorable de data 5 d’agost de 2019.
El Projecte de restauració de la riera Vallvidrera des de Can Rabella fins al riu
Llobregat, es va requerir al promotor del Sector per tractar-se d’una previsió del Pla
parcial derivada de l’estudi ambiental estratègic (EAE) i de l’estudi d’impacte i
integració paisatgística (EIIP) formulats per a la seva tramitació i en la mesura que
el sub-àmbit Est es troba travessat per la riera de Vallvidrera.
D’acord amb el Pla parcial, el Projecte de restauració de la riera ha de respectar el
“Document de Directrius i Criteris Paisatgístics a l’àmbit de la riera de Vallvidrera,
entre Can Rabella i el riu Llobregat”, però no té incidència sobre les previsions del
Projecte d’urbanització pel que fa a les actuacions limitades estrictament a l’àmbit
territorial del sector urbanístic.
2. En data 17 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació
inicial del Projecte constructiu de restauració de la riera de Vallvidrera des de Can
Rabella fins el riu Llobregat (en endavant, el Projecte de restauració).
Durant el tràmit d’informació pública del Projecte de restauració aprovat inicialment
s’han formulat cinc (5) al·legacions, i s’han rebut els informes del Consorci del Parc de
Collserola, de data 21 de gener de 2021, favorable condicionat al compliment d’un
seguit de consideracions i també, inicialment, a que es realitzi el tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental, i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de data 8 de març de
2021, que és favorable amb dues condicions (autorització de l’ACA per a l’execució del
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projecte i autorització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a administració
actuant del sistema de sanejament en alta de Sant Feliu de Llobregat respecte a les
afeccions al col·lector en alta).
Les al·legacions formulades per diverses persones i entitats, van ser objecte d’informe
de 13 de maig de 2021 lliurat pel cap de Negociat de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Molins de Rei i de l’informe jurídic de DWF-RCD, que fou conformat per l’assessora
jurídica municipal.
En mèrits dels anteriors informes, les al·legacions van ser estimades parcialment pel
que fa a dues qüestions:
i)

Que totes les actuacions previstes en el Projecte (excloses les actuacions ja
aprovades pel PPU i el Projecte d’Urbanització (PU en endavant) Llicorelles,
en execució) es realitzin en una sola fase.

ii)

Que s’incloguin i especifiquin els costos derivats del manteniment de tota la
zona, de manera detallada. Tant de les tasques ja incloses en el Projecte
(apartat 6.8 Pla de conservació i manteniment i Annex 6) com incorporant
les consideracions de l’informe del CPNSC de 21 de gener de 2021.

3. Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 15 de juny de
2021, es va acordar donar trasllat al promotor del Projecte (GOODMAN REAL
ESTATE SPAIN, SL) de l’informe del CPNSC de 21 de gener de 2021, de l’informe
presentat per l’ACA en data 8 de març de 2021 i de l’acord de resolució de les
al·legacions (de la mateixa sessió de la JGL), a fi de que s’incorporessin les
corresponents modificacions en el Projecte.
Igualment, es requeria a GOODMAN REAL ESTATE SPAIN, SL perquè iniciés la
tramitació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada prevista a
l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’acord
amb l’informe emès pel CPNSC.
Amb posterioritat, el CPNSC va dictar el Decret de 6 d’agost de 2021 donant
resposta a la petició formulada, en data 17 de juny de 2021, per la Junta de
Compensació del sector Llicorelles i per l’Ajuntament de Molins de Rei, de 25 de
juny de 2021, sobre si el Projecte presenta un afecció ambiental significativa a
l’espai de protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Aquest Decret es fonamenta en l’informe emès pel Cap del Servei de Medi Natural i
Territori de 5 d’agost de 2021 que conclou que l’afectació del Projecte Constructiu
de restauració de la Riera de Vallvidrera al Parc Natural de la Serra de Collserola, i
Xarxa Natura 2000,” no és significativa donat que no s’afecta cap Hàbitat d’interès
Comunitari Prioritari ni tampoc s’actua a l’àmbit més proper dl refugi de ratpenat de
cova (Miniopteurus schreibersil), mentre que si representa una millora ambiental de
l’hàbitat de ribera i els espais agrícoles del tram baix de la riera de Vallvidrera”. Per
això, afirma que “no hi ha un impacte ambiental significatiu i no afecta de
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manera apreciable, directament o indirecta, a espais protegits de la xarxa
Natura 2000”.
A la vista d’aquest Decret del CPNSC, els serveis tècnics municipals van evacuar
consulta a l’OTAAAB sobre si és precís un pronunciament de l’òrgan ambiental
sobre la no necessarietat de tramitació ambiental. En resposta a la consulta
municipal l’OTAAAB, ha expressat que si l’òrgan gestor (el CPNSC) considera que
no hi ha afectació sobre xarxa Natura 2000, el Projecte no és objecte d’avaluació
d’impacte en aplicació de la disposició addicional 7ª de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental i que no es preveu cap pronunciament de l’òrgan
ambiental. De la resposta de l’OTAAAB en els termes expressat s’ha deixat
constància en l’expedient administratiu.

4. Per consegüent, pertoca analitzar si els redactors del Projecte de restauració han
incorporat adequadament tot allò requerit per acord de la Junta de Govern Local de
15 de juny de 2021, llevat de la necessitat de seguir el tràmit ambiental que és
considera innecessari per no identificar-se un impacte ambiental significatiu.
II.- ESMENES INTRODUÏDES EN EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
Examinat el document presentat per GOODMAN REAL ESTATE SPAIN, SL, i a la vista de
l’anàlisi efectuat pels serveis tècnics municipals, cal dir el següent:
a)Pel que fa a les al·legacions estimades:
-

S’ha inclòs una fase única d’execució del treballs (apartat 9 de la Memòria), que
es preveu de 15 setmanes.

-

S’ha incorporat l’apartat 7 de l’Annex 6 sobre estimació de costos de
manteniment i també a l’apartat 6.8.2 de la Memòria.

b)Pel que fa a l’informe sectorial de l’ACA, el condicionants, que afecten principalment
a l’execució dels treballs que contempla el Projecte de restauració, s’han incorporat
en l’apartat 6.11 de la Memòria.
c) Pel que fa a les consideracions del CPNSC, l’informe dels serveis tècnics municipals
determina que s’han recollit correctament i identifica els diferents apartats de la
Memòria i Annexos del Projecte on figuren les modificacions introduïdes.
En tot cas, com assenyala l’informe dels serveis tècnics municipals, les esmenes
introduïdes no comporten cap modificació substancial del Projecte, i s’escau
procedir a la seva aprovació definitiva.
III.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA
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La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva correspon a l’AlcaldiaPresidència, de conformitat amb el previst a l’article 53.1.s) 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
o a la Junta de Govern Local si té delegada la competència. Per això, es proposa que
l’Alcaldia o la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
1er.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte constructiu de restauració de la riera de
Vallvidrera des de Can Rabella fins el riu Llobregat, promogut per la mercantil GOODMAN
REAL ESTATE SPAIN, SL.
2on. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Provincia i al tauler d’edicte del
lloc web municipal.
3er. NOTIFICAR aquesta resolució a GOODMAN REAL ESTATE SPAIN, SL., i a totes les
persones identificades a l’expedient. Amb indicació del règim de recursos.
Barcelona, a 5 d’octubre de 2021”
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 571, de data 20 de març de 2020, mitjançant el qual l’Alcalde
delega a la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions d’aprovació dels instruments
de gestió urbanística.
Vist l’informe proposta emès en data 8 d’octubre de 2021 per la cap del Negociat
d’Urbanisme i l’Assessora Jurídica.
Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat:
PRIMER: APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte constructiu de restauració de la riera
de Vallvidrera des de Can Rabella fins el riu Llobregat, promogut per la mercantil
GOODMAN REAL ESTATE SPAIN SL.
SEGON: PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de
difusió comarcal i en la seu electrònica de l’Ajuntament.
TERCER: NOTIFICAR aquest acord a GOODMAN REAL ESTATE SPAIN SL i a totes les
persones identificades a l’expedient, amb indicació del règim de recursos corresponents.”
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:
Moltíssimes gràcies, regidor de Finances. Obriríem el torn d’intervencions. No hi ha cap
paraula demanada al xat. No veig cap mà alçada. Molt bé, doncs, ens donaríem per
assabentats. Passaríem al punt 9è de l’ordre del dia: “Donar compte al ple de l'aprovació
definitiva del projecte constructiu de restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can
Rabella fins el Riu Llobregat”. I faria l’explicació d’aquest punt jo mateix.
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Presenta el punt 9.
A partir d’aquí, s’obriria el torn d’intervencions. Ha demanat la paraula el Sr. Quim Llort,
endavant.
Sr. Llort:
Gràcies. Bona tarda. Voldríem saber quan es publicarà el projecte sencer amb els canvis
incorporats, per poder fer-ne el seguiment. Després, la següent pregunta ja ha quedat
contestada, amb el compromís que a la tardor de l’any que ve s’iniciaran aquestes obres. I,
a continuació, sí que també voldríem saber, a l’apartat 7 de l’Annex 6 es parla de
l’estimació dels costos del manteniment i també a l’apartat 6.8.2 de la Memòria, ens els
podríeu mostrar, si us plau? També, per un altre costat, en referència a les prospeccions
del subsòl per esbrinar-ne el grau d’humitat a diferents profunditats per determinar el tipus
de plantació en funció del sòl, profunditat, i tipus de rec, i en funció de la viabilitat o no pel
bon desenvolupament i propostes alternatives. Quan estan previstes aquestes
prospeccions? Ens podran mostrar els resultats? I, per acabar, ens agradaria saber si
existeix alguna documentació dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola en referència al canvi de criteri, per considerar que ara no hi ha afectació
sobre la Xarxa Natura 2000 i el projecte no és objecte de la valoració d’impacte ambiental.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Perdona, la darrera... M’ha costat entendre’l, no sé si a tothom li ha passat el mateix. De
tant en tant s’interrompia el so. M’ha costat entendre, Quim, la quarta i la cinquena
pregunta.
Sr. Llort:
Les dues últimes?
Sr. Alcalde:
Sí, quarta i cinquena.
Sr. Llort:
Es referia a les prospeccions del subsòl. Preguntava que quan estava previst fer aquestes
prospeccions i quan s’ensenyaran aquests resultats. Sí? M’escoltes?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, jo escolto, escolto constantment, una altra cosa és que el pugui escoltar bé.
Endavant.
Sr. Llort:
D’acord. I després l’última part es referia al canvi de criteri del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola en referència a l’impacte ambiental. Si hi ha alguna documentació
dels tècnics dient que ara mateix no és necessari fer aquest estudi.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Endavant, Sr. Gerard Corredera.
Sr. Corredera:
Bé, bona tarda a tots i a totes, a totes les persones que ens escolten. A veure, com a
Molins en Comú ja sabeu que és un tema que ens preocupa moltíssim. Vam ser també els
promotors de fer aquesta Comissió de Seguiment i, per tant, una mica tenir clar que
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nosaltres estem molt a sobre d’aquests projectes i de la seva execució, que han manifestat
algunes deficiències i algunes coses que s’haurien d’haver resolt o que s’han de resoldre.
En primer lloc, ens alegrem en tot cas que al projecte hi hagi el compromís per part de la
constructora de fer-lo i d’executar-lo, i lamentem una mica, que ja ho expressava l’Alcalde,
que realment no es pugui executar tot en una sola fase, i haguem d’esperar a fer-ho en
dues fases. En aquest sentit, doncs, jo també els voldria recordar que, al principi, al debat
de pressupostos de l’any 2021 nosaltres proposàvem ja crear una partida, una partida
d’execució d’aquest projecte. Que el debat en aquell moment va ser més conceptual del
finançament i que ens asseguraven per activa i per passiva que l’inclourien a les
modificacions pressupostàries d’aquest any i, malauradament, lamentem que això no serà
així, segons el que ens acaben de dir, i bé, en tot cas, com deia el regidor d’Esquerra
Republicana, si ho executaran a la tardor de l’any que ve, almenys ja tenim una data.
Fa un més que afegia... Vull dir que nosaltres, amb les al·legacions que van presentar els
grups ecologistes, doncs nosaltres amb algunes estem d’acord. Evidentment, hi ha part
jurídica-tècnica en el debat de la qual nosaltres no entrarem, i per tant gràcies per explicarnos-ho, gràcies per donar-nos accés al projecte quan ho vam demanar a la Comissió
Informativa i esperem que en fem un seguiment i una execució acurada i que sigui el més
respectuosa possible amb l’entorn on s’executa. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs si no n’hi ha més, doncs evidentment jo mateix respondria les
diverses qüestions, si no els sap greu, que entenc que no. Començo responent el Gerard,
perquè ho tinc més fresc. Al regidor Gerard Corredera, bàsicament dues coses; és a dir, va
lligada una cosa amb l’altra. Diu “llàstima que no ho puguem fer tot a la vegada” i
“nosaltres lamentem que no s’hagin incorporat ja els diners per executar-ho”. Bé, és que
els projectes tenen un procés; per tant, des del compromís que no hem deixat de tenir de
la seva execució tan aviat com sigui possible. Punt 1: l’execució unitària no ha estat
possible pel que hem explicat, que hi ha una part que no és imputada a nosaltres que la
feia el propi promotor i que en el moment que ha pogut fer el propi promotor, que és ara, i
que és ara quan tenim els informes explicatius, que m’hi referiré després, que és la
cinquena pregunta que ha fet el Sr. Llort, doncs ho explicaré. En el moment en què hi ha
hagut els informes explicatius, els promotor ha pogut actuar en l’àmbit del Pla Parcial i, per
tant, queda pendent que l’Ajuntament, que és el responsable i el que ofereix la voluntat
d’actuar en l’àmbit de la riera de Vallvidrera fora de l’àmbit del Pla Parcial, doncs,
evidentment, ha de fer primer l’aprovació definitiva, que acabava de fer fa una setmana del
projecte. Dos, una licitació del projecte. I tres, una adjudicació per tal de portar a terme
l’execució del projecte. És evident que si no hi havia una aprovació definitiva, Sr.
Corredera, no calia posar els diners, perquè haguessin anat a romanent una altra vegada.
Perquè ja érem coneixedors que no es podia iniciar el procés de licitació abans del 31 de
desembre. Per tant, fer servir que no han posat els diners per fer veure que no hi ha un
compromís... No, no, no, hi ha el compromís, però també hi ha una tècnica pressupostària,
que vostès mateixos moltes vegades ens diuen “és que el que han de posar en aplicacions
de romanents és perquè s’ha d’executar abans del 31 de desembre”... En aquest cas, ja
n’érem coneixedors, i vostès també, perquè van estar a la Comissió Informativa de Les
Llicorelles, que per més que poséssim diners en aquesta aplicació pressupostària, no
podíem iniciar el procés de licitació abans del 31 de desembre. Per tant, hem estat molt
clars la Comissió de Les Llicorelles i avui mateix públicament. En el moment en què siguin
necessaris, hi posarem els diners. La manca de recursos econòmics mai no serà el motiu
per no executar aquest projecte en la seva totalitat. Ens hauria agradat fer-ho tot
unitàriament? Certament. Ho farem unitàriament tot en l’àmbit que no és competència de
Goodman i que és l’àmbit municipal? Sí. És a dir, haurem reduït al màxim les fases. Una
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primera fase de Goodman i una segona fase municipal. Segona qüestió: diuen “serem
amatents al projecte”. Ja els ho oferim, i ja els ho diem: la Comissió de Seguiment de les
obres de Les Llicorelles no finalitzarà fins que acabem aquest projecte. I crec que tothom hi
estarà d’acord. Anirem convocant la Comissió de Seguiment de les obres de Les
Llicorelles, encara que hagi acabat la urbanització del polígon de Les Llicorelles, fins que
no finalitzem, fins que no finalitzem!, l’execució de l’àmbit de la restauració de la riera de
Vallvidrera. Per a nosaltres, no decau aquella Comissió, que és un lloc que ha estat òptim,
i així ho reconeixem, per debatre els aspectes relacionats amb la industrialització, amb la
urbanització del polígon de Les Llicorelles. El per què? El Sr. Llort em deia: “Bé, expliqui
per què el Parc de Collserola ha canviat de criteri”. No sé aquesta pregunta en qüestió de
què me la fa, perquè aquesta pregunta l’hauria de respondre el Parc de Collserola. Però en
qualsevol cas, i és una resposta tècnica, Sr. Llort, el que sí que li dic és que vostès han
tingut tots els informes accessibles, perquè tots els informes es van lliurar a la darrera
Comissió Informativa de Les Llicorelles. Tots. L’explicatiu, que és la consulta i els correus i
l’informe tècnic signat pels tècnics municipals, tant d’urbanisme com de medi ambient, com
l’informe explicatiu del Parc Natural de Collserola, on el que hi ha va haver és un
aclariment al primer informe, on mostrava dubtes sobre si es podia actuar o no abans de
fer l’estudi d’impacte mediambiental. Fetes les consultes a l’Oficina Tècnica de Medi
Ambient, fetes les consultes a Collserola, fetes les consultes als tècnics municipals, com
han vist tenen els informes a la seva disposició, absolutament favorables, tant del Parc del
Collserola com dels tècnics municipals dient no només que nosaltres podíem actuar a la
riera de Vallvidrera, sinó que el promotor actual podia iniciar les obres de restauració de la
riera de Vallvidrera en l’àmbit del Pla Parcial.
Després, el Sr. Llort diu: “Quan es publicarà?”. Escolti, té un procediment, es publicarà tan
aviat com sigui possible, evidentment. Hi ha aquesta voluntat... Com dic, és una part del
procés també i, per tant, es farà. El compromís, com he dit, ja l’hem expressat clarament.
Respecte les prospeccions, es faran al moment que sigui i, com saben, no hi ha cap
voluntat d’amagar cap informació. En el moment en què tinguem resultats de les
prospeccions, resultats fins i tot, jo diria, de com haurà anat el primer any de restauració de
la riera dins l’àmbit del Pla Parcial, doncs, oferirem i donarem comptes de l’estat de la riera
i, quan ens diuen el manteniment, escoltin, com ja saben el Pla Parcial ja estableix que
evidentment saben que una de les parts dels projectes evidentment és l’extracció del
rizoma de la canya. Això, com saben, és molt dificultós. Això, el propi projecte ja diu que hi
haurà unes tasques de manteniment com a mínim de 3 anys intenses, per garantir que
aquest canyar ja no ocupa la riera de Vallvidrera, perquè, com saben, si entrem en
consideracions tècniques del projecte, és evident que hi ha l’extracció del rizoma de la
canya, hi ha la plantació del bosc de ribera, hi ha l’ampliació del marge de la capacitat
fluvial de la riera de Vallvidrera. Tot això s’ha analitzat amb els òrgans competents, que
han informat favorablement del projecte, i per tant doncs evidentment les prospeccions
també es faran, en donarem comptes i, com dic, el manteniment també és una de les
coses que considerem evidentment i per això estem buscant aliances que ens puguin
ajudar en aquest manteniment i, si no, ho farà l’Ajuntament de Molins de Rei, com no pot
ser de cap altra manera, perquè evidentment el que no visualitzem i no volem és extreure
el canyar i que, al cap de dos anys, el canyar torni a ocupar evidentment la riera de
Vallvidrera. Això seria una mala actuació de restauració de la riera de Vallvidrera, i aquesta
no és ni la voluntat ni pretenc que sigui la forma de treballar d’aquest govern. Per tant,
tenim molt clar, evidentment, el manteniment que s’ha de fer i tindrà les conseqüències
econòmiques que hagi de tenir.
Si els sembla, hi hauria un segon torn d’intervencions. Jo no veig cap paraula demanada,
per això, però... Doncs, si els sembla, ens donaríem per assabentats de...
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Sr. Corredera:
Jo, jo, Xavi. Xavi.
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, Gerard, digues.
Sr. Corredera:
Res, només clarificar... Nosaltres, evidentment, els projectes no es poden executar si no
estan redactats, òbviament. El problema és que el debat en el debat de pressupostos no
era una discussió del quan, sinó del com es pagava. Simplement era això. No vull que...
Aclarir unes coses, vull dir que jo en aquell moment debatíem com es finançaven i no quan
s’executaven. Ja està.
Sr. Alcalde:
Doncs, en aquest sentit, i segur que des d’aquesta confluència, segur que des d’aquesta
confluència d’interessos, Sr. Corredera, buscarem totes les aliances possibles per portar a
terme aquest projecte, i en el pitjor dels casos l’executarem amb fons propis, perquè
aquest és el compromís d’aquest Govern. I entenc que tots estem d’acord en això també,
per tant estic segur que trobarem aliances en aquest sentit.
Molt bé, doncs, ens donaríem per assabentats d’aquest projecte, que considerem
important, evidentment, per a Molins de Rei i el seu territori. Passaríem ara als Aspectes
Dictaminats per les Comissions Informatives, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
Centrals (Esc) i de l’Àrea d’Alcaldia, amb el punt 10, que és la “Modificació del pressupost
2021, amb un suplement de crèdit 4/2021 i el crèdit extraordinari 5/2021”. I faria l’explicació
d’aquest punt el regidor de Finances també, Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
10.- Modificació del pressupost 2021: suplement de crèdit 4/2021 i crèdit
extraordinari 5/2021. (expedient núm. 90/2021/MOPRE).
DICTAMEN
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021. Al no
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la
Corporació per a l’exercici 2021 es considera aprovat definitivament mitjançant la
publicació del mateix al BOP del dia 14 d’abril de 2021.
Tanmateix, i mitjançant DA núm. 204 de data 12/02/2021 es va aprovar la liquidació de
l’exercici 2020, la qual, entre d’altres magnituds, estableix que el romanent de tresoreria
per a despeses generals disponible és de 3.617.238,84 €.
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Vistes les instruccions del Regidor d’Hisenda i Finances per tal d’incoar un expedient de
modificació del Pressupost General de l’exercici 2021 per donar resposta a diferents
necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria
per a despeses generals i amb baixa d’altres aplicacions pressupostàries.
Vistos els informes tècnics obrants en el expedient.
Vistos els informes emesos pel Cap de Negociat de Control de Gestió i l’Interventor
accidental.
Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè sigui remés al Ple de la Corporació :
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2021
següents:
TIPUS
CRÈDIT EXTRAORDINARI
SUPLEMENT DE CRÈDIT

NÚMERO
5/2021
4/2021

IMPORT
238.250,99 €
412.721,68 €

Segon.- APROVAR el Pla d’Inversions 2021 amb les modificacions derivades de les
modificacions del Pressupost 2021 que es fa referència l’apartat primer.
Tercer.- Publicar per tràmit d’urgència aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Taulell d’anuncis de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà
definitivament aprovat si durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva
publicació en el BOP, no es presenten reclamacions.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom de nou.
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Regidor. Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant.
Sra. Espona:
Bona tarda a tothom, regidors, regidores, Alcalde. Benvinguda, Cristina, al Ple. Ara no et
trobo. Aquí a baix. Bona tarda. I bona tarda a totes les persones que ens estan seguint o
escoltant.
Pàg. 43/75
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

Doncs, bé, tal com deia ara el regidor de Finances, efectivament, som davant una quarta
modificació del pressupost amb la incorporació d’aquests més de 650.000 euros, 412.000
per a partides que incrementen import i 238.000 en números rodons per a d’altres de nova
creació. En les tres anteriors modificacions del pressupost ja vam mostrar la nostra
preocupació en l’increment de les partides amb vista al futur. No per la idoneïtat de les
despeses, ja que nosaltres mateixos havíem reclamat en el moment de l’elaboració del
pressupost d’aquest any que no es deixessin partides a zero; per exemple, la de cultura, si
no per la dificultat que hi pot haver a l’hora de mantenir les quantitats que s’estan dedicant.
Fixeu-vos en el cas de cultura, per exemple, perquè és precisament creiem un bon
exemple d’això que diem ara. El pressupost del 2021 naixia amb un partida per a activitats
culturals de 20.000 euros, una partida nova per a noves iniciatives. Perfecte. La primera
modificació, la del mes de març, ja va incorporar 60.000 en aquesta partida i ara n’hi
sumem 19.360 euros més. Això fa un total de 93.000, perdó, 99.360 euros per a cultura i, a
més, hi ha una altra partida que diu “Actes culturals” per 39.360 euros, tot i que no sabem
ben bé quina diferència hi ha entre aquestes dues partides, eh, però el cas és que hi són,
de manera que la xifra creix fins a 138.720 euros. Ho celebrem, tot i que ens agradarà
saber el detall de tots aquests actes. Podem estar més o menys d’acord amb el que
s’organitza, però ens satisfarà que es doti de diners la cultura. Ara bé, també hi seran, com
a mínim aquesta quantitat, aquests diners, per a cultura l’any vinent? Perquè ja sabem la
dita aprofitant la cultura, el tema cultural, ja sabem la dita que “una flor no fa estiu”. Si
s’aposta per la cultura, no ha de ser només un any.
Nadal també incrementa pressupost en programació. El juliol, el Parc de Nadal, va tenir
una assignació de 10.000 euros per les activitats pròpies seves, i ara es proposen 20.000
euros més per a programació nadalenca, que ara el regidor Enseñat deia que ja sabem
que consisteix en tallers, en concerts, en... Bé, doncs, em sembla que, com a mínim el
nostre grup, la informació de tot això no la tenim. Però, bé, el cas és que... En tot cas, aquí
ja hi hem sumat també més programació cultural. Si a això hi sumem les aportacions a
entitats culturals per diferents motius, com ens explicaven ara, l’increment a ajuts
d’assistència social i del servei d’atenció domiciliària, les millores als equipaments socials,
recursos informàtics, i l’actualització del Pla de Mobilitat, per resumir, difícilment hi podrem
votar en contra. Ara bé, sí que qüestionem l’oportunitat i la justificació dels 18.150 euros de
la dinamització de l’exposició “Molins 2030”. Certament cal tenir informada la població dels
projectes que ens afectaran, o que ens beneficiaran, però no compartim la urgència
d’aquesta despesa, i ens sembla més una acció de publicitat de l’equip de govern que una
altra cosa. Malgrat que el regidor de Finances no comparteix el nostre punt de vista pel que
fa la preocupació en la continuïtat de moltes de les iniciatives que s’estan impulsant aquest
any, nosaltres hi continuarem insistint, perquè moltes d’elles sembles més producte de
l’oportunitat que no pas d’un projecte pensat també per al futur. No serà per nosaltres,
però, que aquest any no es puguin fer. Aquest cop votem a favor d’aquests increments de
partides, però estarem molt amatents que realment tinguin continuïtat en el pressupost de
l’any vinent. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Marta Espona. Ara és el torn del Sr. Carles Corro. Endavant.
Sr. Corro:
Se m’escolta bé, no? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguda, Cristina. I també bona
tarda a tots aquells i aquelles que ens escolteu per la ràdio o per YouTube.
Bé, en aquest Ple, es pretén aprovar una modificació de pressupost que, una vegada més,
des de la CUP entenem que és certament criticable. Criticable en primer lloc perquè ha
estat totalment inesperada. O sigui, des del Govern ens la vau anunciar i presentar amb
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una setmana d’antelació i la suma de la despesa que s’aprova no és precisament petita,
estem parlant de 650.000 euros aproximadament. No obstant això, per a nosaltres no
resultaria el més remarcable d’aquesta modificació. És cert que la majoria de partides que
es porten a modificar tracten qüestions que efectivament entenem que precisen d’una
dotació pressupostària extra de manera urgent, però n’hi ha una, que comporta la no gens
menyspreable despesa de 18.150 euros, i que no ha estat casualment esmentada pel
regidor de Finances, que des de la CUP entenem que ni de bon tros no compleix amb
aquesta regla bàsica de les modificacions de pressupost. Ens estem referent a la que
planteja fer una exposició al mes de desembre sobre el que el Govern entén com les
propostes de millora de la vila d’aquí al 2030 i el alineament amb els objectius de
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. En aquest sentit, l’article 13.1 de les
bases d’execució dels pressupostos d’enguany és més que clar: “si durant l’exercici ha
d’efectuar-se (llegeixo literalment) una despesa que no es pot demorar fins l’any
següent...”. És clar, ens preguntem: realment el Govern entén que una exposició com
aquesta, que versa sobre un tema de certa envergadura, com són els ODS, però que porta
sobre la taula des de 2015, que van ser consensuats, és urgent i no es pot demorar fins
l’any vinent? I també hem plantejat demorar l’aprovació de la despesa que comporta
aquesta partida, tant de forma informal com formal, per poder afrontar aquesta qüestió de
forma transversal, incloent la majoria de sensibilitats polítiques del Consistori i també de la
vila. Que no sigui una proposta que únicament surti de la institució i exclusivament inclogui
les idees de la sociovergència. Un cop més, però, el Govern ha decidit tirar pel dret. El que
també entenem força criticable és com s’ha portat aquest tema fins al moment. D’una
banda, amb un cert secretisme fins la setmana passada, quan ja no es podia sostenir més
perquè s’havia d’aprovar la despesa que aquesta proposta necessita. D’altra banda, amb
una manca de seriositat i una desídia palpable, presentant-nos un informe que
posteriorment, i gràcies a la petició de més informació que la CUP va fer a la comissió
pertinent, era ampliat amb una [Inintel·ligible, 58:17] explicativa en la qual s’admetia
explícitament que part del que es deia a l’informe era obsolet. No se’ns esclaria, però, en
què quedava exactament això. Llavors, com preteneu que us aprovem una partida, el
contingut de la qual no podem tenir clar perquè la informació que ens proporcionen a la
resta de càrrecs electes no és acurada? Sincerament, tot plegat ens acaba fent molt mala
espina, arribant a dubtar fins i tot de la legalitat d’aquesta partida. Veiem en aquesta
proposta una actuació tremendament oportunista dels partits del govern, tenint en compte
que estem a un any i escaig dels propers comicis municipals i creiem que la seva vertadera
finalitat és la promoció privilegiada dels seus projectes i propostes polítiques no només
recobertes d’una falsa transversalitat política, sinó a més sota el vel legitimador ni més ni
menys que dels ODS de les Nacions Unides. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha més intervencions demanades, per tant seria el torn del Sr. Jordi...
Sí, ara sí, el Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
És que se m’escapa... Bé, bona tarda, nosaltres valorem aquestes modificacions
pressupostàries que, en una part, són per incrementar serveis municipals o per dotar
partides existents i, per tant, complementar les que han quedat esgotades. Per tant, des
d’un punt de vista operatiu, en aquestes no hi tenim gaire més a dir: vull dir, al final és la
despesa, i és una acció de govern complementar aquelles partides que s’han quedat sense
dotació. Per tant, no hi ha res a dir.
A nosaltres ens agradaria destacar la partida d’ajut social i el servei d’atenció domiciliària.
Ja com apuntaven al ple d’ordenança, i així es constata en aquestes partides, la situació
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d’algunes persones és crítica i això també ens hauria de fer reflexionar a l’hora
d’incrementar les taxes i els impostos, així com la tarificació social efectiva i ben
estructurada.
També ens alegrem que el pressupost (és a dir, els diners de tots els molinenc i totes les
molinenques) es destini a la cultura, ja sigui per reformar els espais on s’ha dut aquesta
activitat com la pròpia activitat. Potser, complementant alguna informació que acaba de fer
el company de la CUP, ens caldria més informació del que es pretén fer per poder-hi votar
a favor.
En relació a la partida del Pla de Mobilitat, que és una proposta, com deia el regidor de
Finances, que estava inclosa en la moció que vam aprovar al Ple passat... Bé, l’informe
també té algunes coses que no estan, que no reflecteixen la realitat, però en tot cas creiem
que és una partida bastant justa si realment el que es vol fer és un Pla de Mobilitat, un Pla
Director de Bicicleta i un Pla d’Accessibilitat Creiem que la partida s’ajusta una mica, per la
dimensió que té el municipi, i per la dimensió de modificació i... És que jo ja no parlaria de
“modificació”, perquè l’escenari del 2015 o l’escenari en què es va fer aquell Pla de
Mobilitat poc o res hi té a veure, per tant el que caldria potser és fer-ne un de tot. Però, bé,
tot és començar, entenc que ja ens explicaran realment quina... Perquè l’informe al final
només parla que s’ha de dotar una partida, però no especifica ben bé què és el que es vol
abordar, què és el que es vol fer i, per tant, doncs, més enllà que nosaltres considerem que
està més o menys ben dotada, doncs ja ens ho explicaran. I una mica també sobre el que
comentava el Carles Corro, en el sentit aquest de la partida del Molins 2030, que jo també
des del nostre punt de vista està poc explicada, és poc argumentada i potser, potser
caldria que des de l’equip govern s’expliqués a l’oposició realment quin és l’interès i la
intenció d’aquesta comunicació.
Per tant, no votarem en contra, perquè entenem que els pressupostos el que pretenen en
gran part és dotar partides existents, però tampoc no podem votar-los a favor sense tenir
tota la informació i, de fet, pensem que seria inadequat o una negligència fer-ho. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Diria que ara és el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda. Bona tarda a tothom que ens està... que està seguint el
Plenari des de casa seva. Nosaltres ens fem nostres algunes de les aportacions dels
companys de la CUP i de Molins en Comú, en particular, i defensant que estic totalment
d’acord amb el que ha dit el Gerard sobre que hi ha algunes partides que es doten i es
doten bé, i es justifiquen als informes tècnics, estan més que justificats, per a les partides
en referència als serveis socials, que hem gastant tant fins aquí, no queden més diners,
doncs, per analogia hauríem de gastar això fins a final d’any o tot el que pugui passar
després. Ens sembla perfecte i a les partides culturals, d’activitats que sí que s’acabaran
fent, per exemple la cavalcada de Reis, etc. que sí que les hem de dotar i que no estaven
dotades perquè no sabíem com aniria l’exercici, que ha estat un exercici complex, i ho
entenc, a l’hora de pressupostar. Però, a mi ara m’entra una altra por nova, que suposo
que tindreu tots, perquè si el 2021 ha estat un exercici complex de pressupostar, el 2022
sense la plusvàlua no sé jo com serà.
Per tant, potser és el moment de reflexionar si realment la urgència és tal per a totes
aquestes partides que es doten i, per tant, sí o sí hem d’esgotar el romanent 2021
d’aquesta manera, sabent que l’any que ve segurament, amb tota seguretat perquè ja han
fet un spoiler del que serà la sentència definitiva del tribunal, doncs, no podrem comptar
amb l’impost de plusvàlua, No podrem comptar amb l’impost de plusvàlua tampoc el 2021,
sembla ser que és el que s’està dient, que haurem de tornar els diners que s’hagin cobrat
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el 2021 i no se sap si s’hauran de prendre reclamacions anteriors a això. Això sí que ja
s’haurà d’estar a l’aguait del que digui la sentència. Cap on vaig? Doncs, que si realment hi
ha alguna partida que ens puguem estalviar, que no sigui d’aquesta urgència, i faig també
meves les paraules del regidor Corredera sobre tot el que afecta l’Agenda 2030, per posar
un exemple: potser valdria la pena deixar-ho sobre la taula, pensar-ho més calmadament,
en tot cas ficar-ho al pressupost 2022, i a partir d’aquí si acabem amb un sobrant, un
sobrant del romanent, doncs considerem que és una magnitud acumulativa, doncs ja
podríem fer-lo servir en tot cas per a l’any que ve.
Em preocupa, perquè després de totes aquestes partides que hi ha al pressupost, que hi
ha aquesta modificació de crèdit, no només no s’executin sinó que no acabin passant com
a romanent de crèdit l’any que ve i, per tant, es perdin, i siguin diners del romanent
perduts. Per una altra banda, no sé si teniu previsió, i sé que és molt d’hora per intentar...
Un moment, si us plau. Disculpeu.
No sé si tenim previsió de com més o menys aniran els “tiros” a la liquidació 2021. Jo
entenc que és molt d’hora i que és molt difícil saber com tancarem a nivell d’execució i de
romanent. Per tant, no sé, aquí deixo aquesta reflexió. Nosaltres ens abstindrem també en
aquesta modificació. Entenem que hi ha partides que sí que són urgents i inajornables, i
d’altres que entenem que no i, a més, introdueixo aquesta nova variable de la incertesa
que produeix aquesta sentència sobre la plusvàlua, que minvarà segurament els nostres
ingressos el 2022. I segurament el 2021. Us recordo que moltes vegades, quan parlem de
per què es generen aquests romanents, jo sempre vaig pel camí de la inexecució del
pressupost. Nosaltres sempre... precisament són els membres del Govern els que sempre
diuen que també és per major recaptació i probablement la principal font de major
recaptació que tenim al nostre pressupost és la plusvàlua, precisament. Per tant, això,
aquesta reflexió, m’agradaria saber què n’opina el Govern.
Sr. Alcalde:
Recordo que estem amb la incorporació de romanents del 2020. I ara té la paraula la Sra.
Laia Cassauba. Endavant.
Sra. Cassauba:
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que nos escuchan y,
Cristina, bienvenida.
Nosotros sí que creemos que no… es un incremento que puede estar justificado en
muchos aspectos y creemos que sí que incrementan cosas que son necesarias y que
están muy pensadas y destinadas a los ciudadanos. Que nos alegramos de que haya
partidas, es verdad que preparar una partida, o pensar una partida para la cabalgata es
una esperanza de poder recuperar una medio normalidad en este “impasse” en el que
estamos en el que no sabemos si sí, si no, que si las vacunas, que si las nuevas variantes
de la pandemia, pero al final sí que poco a poco aquí también se demuestra en este
incremento que va hacia adelante. Es verdad que también pensamos que este incremento
es enorme, y tampoco ahí pues tengo que acercarme un poco más a lo que acaba de decir
Ana, en el sentido de qué hasta qué punto todo este dinero es necesario y nos va a durar y
va a ser 100 % necesario en todo, en todo lo que se expone en este incremento.
Nosotros sí que es verdad que es un incremento en el que, un punto en el que hubiésemos
podido votar a favor, pero que esta cantidad con este poco tiempo que hemos tenido para
estudiarlo, una información que al final no estamos al 100 % seguros de que sea suficiente
como para votar a votar, a pesar de que en contra no estamos, tampoco nos vemos
capacitados, bueno capacitados sí, pero no preparados e insuficientemente informados
para poder votar a favor. Por lo tanto, nosotros nos abstendremos. Gracias.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi hauria més torns. Acabaríem per tant el primer torn d’intervencions,
Sr. Jordi Enseñat, endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Primer de tot, penso que la majoria estem d’acord en gran nombre de les
partides que portem, com heu dit: activitats, serveis socials, cultura... Celebro que
coincidim en la finalitat de totes aquestes partides. També és cert, i també entenem que
potser hi hagi alguna partida on políticament no coincidim... Bé, pensem que això és sa.
Sobre temes que han anat sortint, doncs, home, Gerard, escolta’m, en el tema de la partida
del Pla de Mobilitat recullo les teves paraules. Si veiem que ens cal alguna dotació més per
portar-la a terme, doncs, la posarem, perquè al final la nostra voluntat és d’actualitzar
aquest Pla de Mobilitat i de fer-ho bé. Per tant, ho recollim.
Sobre la reflexió que feies, Ana, de les plusvàlues: és un tema sobrevingut molt molt molt
recent. Actualment, com bé dius, és un tema que ens preocupa. Les notícies són molt
recents; van en diferents..., hi ha aclariments en un sentit i en un altre. Al final del què es
tracta potser no és de que no tinguem les plusvàlues, sinó que el que entenem és que el
que s’està fent i el que s’ha posat en qüestió és el càlcul de les plusvàlues, no que no les
recaptarem, i per tant el que entenem és que trobarem una fórmula legal, adequada
d’aquest recàlcul de les plusvàlues que es posarà en funcionament de seguida per seguirles recaptant, i entenem que no té efecte retroactiu, però òbviament és un tema que ens
preocupa.
Sobre el tema de la necessitat o no de les partides de romanents. Els romanents i la
disposició dels romanents és una eina habitual i normalitzada en l’àmbit municipal. A més,
com sabeu, aquest any i l’any vinent tenim suspeses les regles de despesa i, per tant, no
tenim delimitació quant a la seva destinació. A vegades, quan algun grup municipal parla
de la urgència o de l’emergència d’utilitzar o de no entendre alguna de les partides,
nosaltres no treballem a nivell de govern, a nivell de Regidoria de Finances, amb aquests
conceptes, sinó que treballem més amb conceptes no d’urgència o d’emergència, sinó de
prioritats de govern, una miqueta amb la idea que sempre hem anat explicant des de l’inici,
i lligat amb el tema del COVID, de la pandèmia i dels seus efectes, els quals són molts,
com heu compartit tots vosaltres ara públicament. Doncs, el que volem és anticipar-nos i el
que hem volgut sempre com a Govern és anticipar-nos i actuar, i actuem principalment en
dos sentits: un, en ajudar els molinencs i les molinenques a superar els efectes del COVID,
i això té molt a veure amb totes aquestes partides que hem anat explicant tots ara, partides
de serveis socials, amb intentar que cap família no es quedi enrere, intentar ajudar les
famílies més desafavorides... També en el tema de la reactivació econòmica, hem posat
moltes partides, i per tant que cap activitat empresarial no es quedi enrere i ajudar-les a
tirar endavant. També en el tema d’activitats, que, com algú de vosaltres ha comentat, crec
que ha sigut l’Ana i t’ho agraeixo, Ana, doncs jo penso que hem fet una gestió intentant fer
una gestió molt eficient, en el sentit de no tenir dotacions econòmiques per a partides que
no sabríem si les podríem fer o no i, per tant, les hem anat dotant en funció de com estava
el COVID i de quin cost tindrien en funció de què podríem fer i què no. Per tant, tot això
que heu anat explicant d’inici, però també també hem de tenir en compte que les finalitats
del Govern no només són aquestes, sinó que les finalitats també són finalitats amb una
visió més global, amb una visió més a mig termini, amb una visió més 360, treballant per al
Molins de Rei que volem construir en un futur. I potser és en alguna d’aquestes partides on
no coincidim.
També vam dir que nosaltres pensem que els efectes de la pandèmia s’estan portant, els
estem patint ara i que per tant el que volem i que el hem fet és posar els diners a disposició
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de les molinenques i dels molinencs per ajudar-los a sortir de la pandèmia. Per tant, és
això, amb aquestes quatre aplicacions de romanent, el que hem fet.
I sobre la partida que potser més s’ha comentat, que és la partida de l’exposició 2030, el
que estem fent és posar diners en el disseny, en el disseny de les actuacions, d’acord? I,
per tant, com tots sabeu, les partides que posem a romanent són per ser gastades en
l’exercici, aquest exercici, no el 2030, per tant aquí estem posant diners en el disseny de
les actuacions. Com sabeu i com heu diu alguns de vosaltres, es tracta de donar a
conèixer als molinencs les propostes de millora de la vila que estem portant a terme ara i
les que portarem a terme en un futur, i això ho lliguem amb els ODS, amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. Els ODS, com ha dit algun altre regidor, són
vàlids del 2015 al 2030, i l’Agenda 2030 és una agenda transformadora, una agenda que
posa la igualtat i la dignitat de les persones al centre i és una crida per a aquest canvi de
funcionament, de desenvolupament de les accions respectant el medi ambient. La
informació i la sensibilització i la implicació de la població de tots nosaltres i dels vilatans
pensem que és clau i que és cabdal per anar canviant aquest model de funcionament que
recull l’Agenda 2030 i, de fet, de pensar que els petits canvis, i els petits canvis són els que
han vist que podem fer a nivell local, poden incidir, la suma de tots aquests, poden incidir a
contribuir en els canvis globals. I, de fet, aquí, del que es tracta és de posar informació
veraç, posar informació de primera mà, posar informació actualitzada a disposició de tots
nosaltres, dels molinencs i de les molinenques, que entenc que, si jo em poso el barret de
molinenc, a mi m’agrada saber què s’està fent i sota quins criteris.
Per tant, jo penso que la informació no ens ha de fer por; hem d’informar de què estem fent
i cap a on i sota quins criteris amb total transparència i, per tant, és un dels objectius
d’aquesta partida i si, a sobre, podem fer-ho lligat als ODS, per tant treballant des d’una
sostenibilitat millor, doncs és el que intentarem fer. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. S’obriria el segon torn d’intervencions. Doncs si no hi ha cap intervenció
demanada, ara sí que demano una consulta a la secretària, perquè entenc, a més a més,
que hi havia una qüestió, entre secretària i interventor, hi havia, crec, una partida per
afegir, per una qüestió del grup de Molins Camina? Interventor i secretària? No sé si això ja
estaria incorporat a l’informe, i en la modificació, no sé si cal votar-ho.
Veu femenina 1:
Té un punt a part, no?
Veu femenina 2:
És un punt a part.
Veu femenina 3:
És una moció, no?
Sr. Alcalde:
No, no, no, no. No estic parlant de la moció. La moció és una altra cosa.
Sra. Aroca:
És una qüestió sobrevinguda que està com a punt i a part, no? Diria... Amb informe propi.
Sr. Alcalde:
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D’acord, d’acord, d’acord, d’acord. Doncs després ja em passaran la informació per via
interna, si cal, per llegir-la, perquè jo ara mateix no la tinc. Per tant, bé, doncs, hauríem
acabat el debat d’aquest punt 10è de l’ordre del dia. Per tant, passaríem a la votació.
Sr. Corro:
Perdona, Xavi, que havia demanat paraula per al segon torn d’intervencions, si és possible.
Sr. Alcalde:
Sí, sí, segon torn d’intervencions, endavant.
Sr. Corro:
Sí? Val, gràcies. Res, senzillament, un mica en referència al que ha replicat el regidor
Enseñat, nosaltres podem estar d’acord amb el fet que haver viscut una pandèmia no és
fàcil de gestionar ni a nivell pressupostari ni a nivell organitzatiu, a cap nivell, això
comporta una imprevisibilitat que comporta el que comporta a l’hora de gestionar a nivell
municipal, i alhora entenem que pot suposar un ús extraordinari diferent del romanent de
tresoreria. Però també crec que s’ha d’entendre que l’acció de govern ha de poder ser
fiscalitzable i fiscalitzada per la resta de càrrecs electes i grups municipals, i a vegades em
fa la sensació que, enlloc de guiar-nos per l’activitat política i els projectes del futur dels
partits que governen, enlloc de pel que disposen les normes pressupostàries, com he dit
l’article 13.1 de les pròpies bases d’execució dels pressupostos generals, dificulten una
mica des del nostre punt de vista aquesta fiscalització. Si a més a tot això hi sumem els
tempos que portem a vegades a l’hora d’aprovar segons què, doncs ja aquí podem apagar
i marxar. Però, bé, senzillament, també al final, deixar clar que nosaltres, com a CUP, ens
abstindrem per coherència també en part, perquè és això, som conscients que el gran
volum de partides que aquí s’aproven són efectivament, doncs, pertinents. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, ara sí, si volgués afegir alguna cosa el regidor ponent... o passem...
Sr. Enseñat:
Sí. Sí, sí. Només per acabar, com sempre donar les gràcies a tot l’equip de Finances i a
l’interventor per la bona feina portada a terme. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs passaríem a la votació.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

Vots en contra

Abstencions

CUP

3

Molins Camina-Podem

1
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MEC

1

C‘s

1

Total

15

6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 15 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4) i 6 abstencions de Molins Camina-Podem (1), MEC
(1), la CUP (3) i C’s (1).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
11.- Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Molins de Rei i l’AMB pel finançament de les obres de l’Av.Barcelona i Av.València,
tram 4. (expedient núm. 7/2021/ CONVE).
DICTAMEN
Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i l’Àrea Metropolitana, signada per la Cap de Planejament i Gestió Urbanística, en data
28 de setembre de 2021, i que fa constar:
“El conveni que es proposa subscriure té per objecte regular la col·laboració de
l’Ajuntament de Molins de Rei i de l’AMB per al finançament de les obres del projecte de
reforma de l’avinguda Barcelona i l’avinguda València, tram 4 al terme municipal de Molins
de Rei”.
Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica.
Vist que a la segona clàusula de la minuta del conveni disposa que l’Ajuntament de Molins
de Rei es compromet a aportar com a participació en el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la quantitat de
399.773,02 € a càrrec del pressupost 2022.
Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
en virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les
Administracions Públiques.
Vist l’art. 25.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix
que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.
Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla
el règim jurídic aplicable als convenis.
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Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la
publicació els convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de la
seva publicació sigui l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la
formalització del conveni.
Vist l’informe de l’Interventor accidental, de 6 d’octubre de 2021.
Atès que la despesa anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària que s’habiliti als efectes
en el pressupost 2022 de l’Ajuntament de Molins de Rei per import de 399.773,02 €.
Vist que la despesa d’aquest conveni té naturalesa plurianual.
Vist que els percentatges de despesa excedeixen del que marca, com a regla general, l’art.
174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), essent el Ple de la Corporació l’òrgan
competent per a la seva aprovació (art. 174.4 TRLRHL).
Atès l’informe-Proposta signat per la Cap de l’Oficina Administrativa en funcions en data 7
d’octubre de 2021, i per l’assessora jurídica i l’interventor accidental en data 8 d’octubre de
2021.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 13 d’octubre de 2021, del President
de l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres de reforma de
l’Avinguda Barcelona i l’Avinguda València, tram 4, al terme municipal de Molins de Rei,
que s’adjunta com a Annex.
Segon.- FORMALITZAR la signatura del conveni.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 399.773,02 € corresponent a les
obligacions municipals que es deriven del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
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que s’habiliti a l’efecte al pressupost 2022, condicionant l’efectivitat del conveni a
l’existència de consignació definitiva en el pressupost 2022.
Quart.- PUBLICAR el conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei
(portal de transparència).
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i traslladar-ho als
Departaments de Planejament i Gestió Urbanística, Intervenció, Tresoreria, Serveis
Jurídics i Transparència.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I, si em permeten, un parell de consideracions, que el regidor ho ha explicat, i molt bé, però
reiterar, per una banda, respecte del tema que apuntava la regidora Ana Aroca, i la notícia
de la qual vam ser coneixedors ahir. Jo entenc que tots volem entrar al debat, que tots
podem tenir ganes i ambició de conèixer l’abast i la magnitud del que això representa, però
suposo que entendran tots també que cal [Inintel·ligible, 1:21:13] també i des de la
reivindicació del món municipal, evidentment, perquè és un problema que afecta tots els
municipis, s’ha valorat i s’ha estimat que aquesta repercussió podria arribar a tenir fins i tot
i un impacte de 2.500 milions d’euros en el conjunt dels ajuntaments de l’Estat. Doncs ho
tractarem en el moment en què les entitats municipalistes, en el moment en què el
Ministeri, en el moment en què tothom hi treballi per veure quin és el plantejament conjunt
que es pot afrontar. És evident que la voluntat d’aquest govern és convocar-los i, depenent
de quin sigui aquest impacte, evidentment al pressupost 2022 abordar-ho en aquest sentit
conjuntament, des del convenciment que evidentment alguna solució hi haurà, perquè tots
som, jo crec que tots hauríem de ser conscients que evidentment a ningú no se li planteja
pel cap que, de cop i volta, els ajuntaments de l’Estat deixin de tenir directament 2.500
milions d’euros, cosa que faria inaplicables la majoria de projectes de pobles i ciutats
d’aquest Estat.
I, si em permeten, Sr. Corro, evidentment que poden fiscalitzar, de la mateixa manera que
nosaltres també podem decidir no atendre les seves peticions. Però, si em permeten, els
demanaria també que està bé que en les seves notes de premsa sempre situïn l’alfil de
l’Alcalde al davant de tot. Potser estaria bé que fins i tots vostès també fessin les notes de
premsa després dels debats, també estaria bé. És el que ens demanen a nosaltres
pertinentment i permanentment, i vostès són els primers que no fan tampoc senyal i mostra
del que demanen als altres. Per tant, en aquest sentit, lliçons, molt poques, per part de
vostès.
En aquest sentit, passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori,
amb el punt 11: “Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Molins de Rei i l’AMB pel finançament de les obres de l’Av. Barcelona i Av. València, tram
4”. I fa l’explicació d’aquest punt el regidor i primer tinent d’alcalde, el regidor d’Obres i
primer tinent d’alcalde, Sr. Ramon Sánchez. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies, Alcalde. Primer de tot, donar la benvinguda a totes les persones que ens escolten
a través de Ràdio Molins de Rei i també als que ens veuran i escoltaran a través del canal
de YouTube. Donar també la benvinguda a la nova regidora, la Cristina, encara que
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malauradament no ho hem pogut fer de forma presencial i, per tant, li podrem tornar a
donar la benvinguda quan ens [Inintel·ligible, 1:23:40].
Presenta el punt 11.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Abans d’obrir el torn d’intervencions, comunicar a tothom que ens està
veient, perquè ho ha fet pel canal intern, per tant jo crec que també és de rebut comunicarho, el regidor Marc Vives, per motius familiars, haurà d’abandonar el Ple a les 8 de la tarda.
Per tant, a les 8 s’acomiadarà; pel que no el vegi doncs, s’ha excusat davant de tots
nosaltres, per tant bon vespre també, Marc, quan t’acomiadis.
En aquest sentit, s’obriria el torn d’intervencions. S’obriria el torn d’intervencions d’aquest
punt. Doncs si no hi ha cap intervenció en aquest punt, doncs passaríem a la seva votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
12.- Fixació dels dos festius addicionals d’obertura dels establiments comercials als
vuit d’obertura autoritzada per tot Catalunya de l’any 2022. (expedient núm.
1/2021/ORDEN).
DICTAMEN
Atès que des del Departament de Fira, Comerç, Consum i Truisme de l’Ajuntament de
Molins de Rei es vol potenciar el model comercial de proximitat i el desenvolupament local i
l’ocupació, a través de la posada en marxa de programes i projectes per a la promoció
econòmica i el desenvolupament turístic de la vila.
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Vista la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya el passat 3 d’agost de 2017. Vist l’article 36.2 c) de la Llei
18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, determina que el nombre màxim de
diumenges i festius que els establiments comercials
poden romandre oberts durant l’any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament
ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de
comunicar d’acord amb el que estableixi l’ordre del departament competent en matèria de
comerç.
Vista l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a
Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i
2023
Atès que el calendari d’obertura dels establiments comercials corresponents als diumenges
i dies festius per a l’any 2022 són els següents:
2 i 9 de gener
6 i 26 de juny
15 d'agost
6, 8 i 18 de desembre
Atès que s’ha fet la corresponent consulta als presidents de la Unió de Botiguers de Molins
de Rei i de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, i ambdues associacions
indiquen que estan d’acord amb els dos dies addicionals d’obertura en diumenges i festius
proposats per l’Ajuntament a afegir als vuit aprovats per la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2022, i que son els següents:
6 de febrer (diumenge de la Candelera)
11 de desembre.
Atès que, per altra banda, s’ha fet la corresponent consulta a l’Associació d’Empresaris del
Polígon Industrial Riera del Molí i l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial El Pla i
no han presentat cap objecció a la proposta del 6 de febrer i 11 de desembre de 2022, com
els dos festius addicionals d’obertura en diumenges i festius als vuit
d’obertura permesos per la Generalitat de Catalunya. Atès l’informe de la tècnica de Fira,
Comerç, Consum i Turisme de data 13 d’octubre de 2021.
Vist l’informe proposta signat per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de
data 13 d’octubre de 2021
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Ordenances i reglaments
la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer. Aprovar els festius 6 de febrer i 11 de desembre, com els dos dies addicionals
d’obertura en diumenges i festius als vuit d’obertura autoritzada per a tot Catalunya, per
l’any 2022.
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Segon. Sotmetre la proposta prèviament consultada i acordada, a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament, com a òrgan competent en aquesta matèria.
Tercer. Traslladar l’acord a la Direcció General de Comerç, amb la màxima urgència
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem ara a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la
Vila, amb el punt 12 d l’ordre del dia, que és la “Fixació dels dos festius addicionals
d’obertura dels establiments comercials als vuit d’obertura autoritzada per tot Catalunya de
l’any 2022”. I faria l’exposició d’aquest punt el Sr. Regidor de Comerç. Pep Puiggari,
endavant.
Sr. Puiggari:
Gràcies, Alcalde. Benvinguda, Cristina.
Presenta el punt 12.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Doncs, si no n’hi ha cap, és un aspecte
que s’ha de votar també.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
En aquest moment es troba absent de la sessió el Sr. Marc Vives Solé
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
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13.- Aprovar el Manifest de Molins de Rei Ciutat Zero respecte als abusos sexuals
infantils. (expedient núm. 46/2021/MOCIO).
DICTAMEN
APROVAR EL MANIFEST DE MOLINS DE REI CIUTAT DE TOLERÀNCIA ZERO
RESPECTE ALS ABUSOS SEXUALS INFANTILS
Atès que el 20 de novembre de 1989, el món va fer una promesa a la infància: fer del món
un lloc millor per a cada nen o nena, mitjançant la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
Atès que l’any 1996, UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la
Infància, juntament amb els governs locals, per respondre al desafiament de fer realitat els
drets dels infants i millorar el benestar d’aquests.
Atès que la Secretaria Permanent del Programa Ciutat Amigues de la Infància, formada pel
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Universitario de Necesidades
y Derechos de la Infancia y la Adolescencia-IUNDIA, la Federación Española de Municipios
Y Provincias i UNICEF Comité Español, el 25 d’Octubre de 2018, data de la Resolució de
la VIII Convocatòria del Reconeixement de Ciutat Amigues de la Infància 2018-2022 va
reconèixer a Molins de Rei com a Ciutat Amiga de la Infància.
Atès que el grup municipal d'ERC Molins de Rei va presentar una moció al Ple del mes de
desembre del 2019 titulada "per lluitar contra l'abús sexual infantil" i que la moció va ser
aprovada per la unanimitat de tots els grups presents al Ple.
Atès que la moció proposava la intervenció de l'Ajuntament per evitar que es produeixin
situacions d'abús sexual infantil; que una entitat externa orientés i donés suport a
l'Ajuntament; que s'incloguessin mecanismes i protocols de prevenció, detecció, acció i
reparació d'abusos sexuals especialment en àmbts esportius, educatius i ens instal·lacions
municipals; accions formatives adreçades als professionals que treballen amb infants i una
diagnosi dels equipaments per protegir-los.
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei i la ciutat de Molins de Rei, continua treballant per
millorar la vida dels infants i es vol declara ciutat de Tolerància Zero respecte als abusos
sexuals infantils.
Atès que es vol posar en marxa polítiques públiques que ajudin a l’eradicació de l’abús
sexual infantil i a mitigar les conseqüències en els infants que ja l’hagin viscut.
Volem constatar que l’abús sexual infantil és un problema social:
· Per que afecta als infants, que són dependents i vulnerables, i han de ser protegits
per la societat.
· Per que l’abús sexual infantil és un tipus de maltractament infantil greu, que es
produeix en totes les cultures i societats i en totes les classes socials.
· Per que les xifres de prevalença i incidència de l’Abús Sexual Infantil són alarmants.
El Consell d’Europa estima que un 20% dels infants (1 de cada 5) han patit abusos
durant la seva infància. I que la majoria, són causats per persones de l’entorn de
confiança.
· Per que les conseqüències de l’abús sexual continuen tenint impacte en la vida
adulta.
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Constatem també que, encara que és un problema social, costa molt considerar-ho
com tal:
· Per que la societat creu que passa poc i molt lluny de la pròpia realitat.
· Per que no es vol acceptar l’existència de la sexualitat en la infància, i encara menys
acceptar que hi ha adults que utilitzen els infants com objectes sexuals.
· Per que hi ha una falta d’interès evidenciat per la manca d’estudis amb població
general realitzats. L’últim data de 1994.
· Per que encara hi ha actuacions que no tenen en compte l’interès superior de l’infant,
amb actuacions que victimitzen als infants que han de passar per un procés judicial.
L’Ajuntament de Molins de Rei manifesta que es compromet a encarar aquesta
problemàtica i que aplicarà polítiques preventives i protectores cap als infants de
Molins de Rei
Pensem que aquests compromisos impliquen a tota la ciutadania i per això
informem:
·
Que cal prendre consciència de la problemàtica i el compromís del govern local per
treballar i aprovat per unanimitat el projecte de tolerància zero, respecte als abusos
sexual infantils, amb l’aplicació de mesures concretes i amb la sensibilització de la
ciutadania.
·
Que aquestes mesures passaran per formar als i les professionals dels àmbits
relacionats amb la infància i treballar per prevenir l’abús sexual infantil.
·
Que els agents socials s’implicaran activament en la protecció dels infants en tota
la ciutat, però sobretot en les instal·lacions municipals.
·
Que els protocols d’actuació, detecció i prevenció dels abusos sexuals en les
instal·lacions municipals sempre tindran l’objecte l’interès superior de l’infant.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen la proposta d’adopció al Ple de la
Corporació dels acords següents:
Primer.- APROVAR els compromisos i el manifest de Molins de Rei ciutat de tolerància
zero respecte als abusos sexuals infantils..
Segon.- ASSUMIR el compromís de col·laborar conjuntament amb la Fundació Vicki
Bernadet per garantir l’aplicació, la implicació i el compromís de l’Ajuntament de Molins de
Rei a liderar accions per millorar la qualitat de vida i els drets dels infants de la vila.
Tercer.- 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).
Quart.- COMUNICAR aquest acord per tal que se’n doni compte a la propera sessió del
Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Molins de
Rei.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Vicki Bernadet, a UNICEF Comité
Español i UNICEF Comitè Catalunya, a totes les AMPA i els centres educatius de la nostra
vila.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones, que avui es
presenta amb dos punts. El punt 13: “Aprovar el Manifest de Molins de Rei Ciutat Zero
respecte als abusos sexuals infantils”. I faria l’explicació d’aquest punt la regidora Carme
Madorell.
Sra. Madorell:
Hola, bon vespre a tothom.
Presenta el punt 13.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, Sra. Madorell. Tindria la paraula la Sra. Estefania Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Gràcies, Alcalde. Bé, nosaltres, com la CUP, celebrem que l’Ajuntament, bé, en aquest cas
la Regidoria d’Infància, tingui aquesta relació i aquestes ganes de treballar amb la
Fundació Vicki Bernadet, que és una entitat amb l’objectiu d’oferir una atenció integral
especialitzada en totes aquelles persones afectades directament o indirectament per un
abús sexual infantil a la infància. I dilluns, precisament, al Telenotícies Vespre va sortir que
la fundació estava organitzant uns premis de Fada a la Cultura i van dir una data bastant...,
personalment em vaig quedar molt sorpresa, i és que un de cada cinc infants pateixen
algun tipus d’abús sexual. I això, vull dir, és molt greu, i que això, que dins de les nostres
possibilitats, en aquest cas l’Administració, cal posar tots els mecanismes, recursos,
materials i econòmics, per donar recolzament a totes aquestes persones que han patit o
que segueixen patint aquest abús. I cal seguir visibilitzant aquest tipus de violències,
perquè estan molt invisibilitzades encara actualment, i va sortir també el testimoni d’una
noia que va ser també bastant colpidor. I vull dir, tot i això, enhorabona a la Regidoria per
totes aquestes activitats organitzades. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Sra. Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
Gràcies. Bona tarda de nou. Bé, al Ple de desembre del 2019, el grup d’Esquerra
Republicana vam presentar una moció que precisament es titulava “Per lluitar contra l’abús
sexual infantil” en motiu en aquell moment de casos que s’havien produït. Potser hauria
estat bé que uns dels atesos d’aquesta proposta que es porta aquí a votar hagués estat
incorporar que hi va haver una iniciativa gairebé fa dos anys per part d’un grup municipal,
en la qual o per la qual es demanava que es comencés a treballar aquest tema. A més, la
moció la vam acabar votant tots a favor i, per tant, aprovant-la per unanimitat. Hauria estat
bé que s’hagués recollit aquesta aportació també d’un altre grup que ara no és al govern.
El cas és que, a banda d’això, celebrem que, encara que sigui dos anys després, l’equip de
govern vulgui, tal com recull aquest Manifest, posar en marxa polítiques públiques que
ajuden a l’eradicació de l’abús sexual infantil i a mitigar les conseqüències en els infants
que els hagin viscut. Estem molt satisfets, perquè els compromisos que es recullen al
Manifest reprodueixen totalment els acords que vam incorporar nosaltres a la nostra moció.
I és per això que, malgrat que la regidora ens va oferir la possibilitat d’aportar suggeriments
a aquest Manifest, no en vàrem fer, perquè ens semblava que ja quedaven recollits. Ens
referim, en concret, a l’aplicació de mesures, la sensibilització de la ciutadania, la formació
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dels professionals que treballen amb la infància en relació amb la prevenció d’aquests
abusos, la implicació de tots els agents que són a prop dels infants en la prevenció i la
detecció, sobretot en instal·lacions municipals del que ens correspon, i la intervenció d’una
entitat, en aquest cas triada la Fundació Vicki Bernadet com a orientació i suport. Se’ns ha
informat que el proper 3 de novembre es farà la presentació d’aquest projecte,
conjuntament amb la fundació. Esperem que realment sigui el primer pas perquè aquestes
polítiques preventives que ara, en aquest moment, no queden concretades encara al
Manifest vagin sent una realitat. Reiterem, per això, la nostra satisfacció que la moció que
vam presentar hagi donat fruit ara al 2021. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Si volgués tancar aquest primer torn
d’intervencions la Sra. Madorell... Endavant.
Sra. Madorell:
Sí, vàries coses. Sí, realment, Marta, la teva moció, o la vostra moció, perdó, del vostre
grup, realment va ser la inspiradora de posar-nos en marxa, quan hem pogut després de la
pandèmia, de tenir una normalitat. O sigui que, si us sembla bé, podem incorporar aquesta
iniciativa, si voleu, podem posar-ho, cap problema, a dins dels atesos, o sigui que...
Sra. Espona:
Cap problema, endavant, perfecte.
Sra. Madorell:
Perfecte, doncs, no... Ha sigut això... De vegades s’escriu... I sabíem que era inspiradora
d’aquesta moció, però no ha quedat reflectit. Doncs ja està posat. I, aleshores, realment és
un programa que es posarà en marxa aviat ara el mes de novembre i que tindrà una
continuïtat durant tot el 2022. A la propera Comissió Informativa us farem més extensa
l’explicació d’aquest programa, però ens feia la sensació que era un bon moment primer
escoltar la Vicki Bernadet, que ens donés el seu testimoni, i aleshores ja passaríem a la
part més tècnica de programacions i de totes les activitats que hi vindran al darrere. I, res,
moltes gràcies per les vostres paraules, dels grups que heu parlat. I, res, i és un tema,
doncs, que no només afecta la Regidora d’Infància. Vam tenir una prèvia reunió de govern
i, evidentment, és un treball que s’ha de fer en xarxa, amb totes les regidores, perquè
afecta jo diria que gairebé totes, i evidentment totes les aportacions que ens pugueu fer
tots els grups municipals segueixo dient que seran molt benvingudes perquè és un tema
social que afecta moltes persones. Una mica és fer la similitud: quan es començava a
parlar de la violència de gènere, sempre ens semblava que això era una petita part de la
societat, que això no ho teníem a prop, que era d’uns grups socials molt determinats... i
després s’ha anat veient, s’ha anat veient que no, s’ha anat veient que la violència de
gènere està molt més estesa malauradament del que voldríem. Doncs ara toca parlar i
treballar molt de l’abús sexual als infants, perquè és bastant semblant. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs passaríem a la votació d’aquest punt.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions
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PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
14.- Aprovar la declaració de Molins de Rei com a Municipi Feminista . (expedient
núm. 47/2021/MOCIO)
DICTAMEN
Atès que, el Ple municipal en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2018, va aprovar
l’adhesió a Decàleg per a la construcció de ciutats feministes, elaborat per les alcaldesses
de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, el
Consell de Dones d’aquest Consell Comarcal i es va fer públic el 23 de març de 2018 en
el marc de la presentació del 5è. Congrés de dones del Baix Llobregat.
Atès que el text del Tecla es el següent:
“Decàleg per a la construcció de ciutats feministes
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional
aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li
donin sentit i contingut i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt
del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear un registre
de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost
municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la
realització de polítiques públiques d’equitat.
3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou
marc per superar els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli
el treball de tots els agent implicats en la lluita contra el masclisme en totes les
seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, etc).
4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió
urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures,
no valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions d’assetjament
sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també a nivell
preventiu.
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5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos
Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la
visió de gènere en els procediments de contractació pública i garantir que aquestes
recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i salarials
dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els plans de
formació del personal de l’Ajuntament.
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no
formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir
la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència.
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a
element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que
s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per difondre
conjuntament la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.
8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les
dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de
dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor.
9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer
visibles les dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i
televisió. Elaborar i compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una
representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar
sancions sobre publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents,
com l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del
treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la
coresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones cercant la
paritat a els organismes i entitats de la ciutat.”
Atès que s’ha comprovat que en la declaració aprovada en sessió plenària no es va
incloure explícitament la declaració de Molins de Rei com a ciutat feminista.
Atès que el Ple municipal en sessió celebrada el 20 de desembre de 2017, l’Ajuntament de
Molins de Rei va aprovar el Pla d’Igualtat 2017-2021 com a un full de ruta per a impulsar
de manera efectiva polítiques públiques feministes.
El Pla esmentat recull els compromisos polítics de priorització del conjunt d’accions que
incideixen en la coeducació cultura igualitària i en la prevenció de les violències masclistes
i transmissió d’una cultura igualitària i en la prevenció de les violències masclistes. Els
seus àmbits d’intervenció estratègica son els següents:
- Transversalitat de les polítiques de dones i igualtat
- Canvis culturals en estructures i models
- Participació i implicació
- Reorganització del treball i noves polítiques del temps
- Benestar, qualitat de vida i cohesió social
- Intervenció violència masclista
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen la proposta d’adopció al Ple de la
Corporació dels acords següents:
PRIMER.-Declarar Molins de Rei com a “municipi feminista” i donar continuïtat al disseny i
la implementació de polítiques públiques que li donin sentit i contingut i un impuls dels
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valors feministes que impregnin el conjunt del teixit social i econòmic de la ciutat i les
actuacions ambientals.
SEGON.- Crear un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.
TERCER.- Donar compte a la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Vila i
entitats que en formen part.
QUART.- Donar difusió d’aquest acord als mitjans de comunicacio locals i comarcals i el
web municipal.
CINQUÉ.- Traslladar aquest acord al Consell de Dones del Baix Llobregat, al Centre
d’Estudis del Baix Llobregat, al Departament d'Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de
les Dones de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de BCN, a l’AMB, a PIMEC,
AEBALL, a CCOO i UGT.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passarem al punt 14, “Aprovar la declaració de Molins de Rei com a Municipi
Feminista”. I això ho faria la regidora Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Hola. Bon vespre a tothom. Benvinguda, Cristina. Sempre és d’agrair o de felicitar-nos que
entri una dona al Consistori.
Presenta el punt 14.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, s’obrirà el torn d’intervencions. Ha demanat la paraula la Sra. Cristina
Rodríguez. Endavant.
Sra. Rodríguez:
Sí, moltes gràcies, Alcalde. I, bé, us volia dir gràcies per la benvinguda a totes les
regidores i els regidors. I, bé, també primer de tot m’agradaria dir que em fa molt feliç que
la meva primera intervenció sigui en aquest punt i que, tot i que Molins ja era considerat un
municipi feminista, com ha dit la Jessica des de l’aprovació del Decàleg per a la
construcció de ciutats feministes, a l’octubre de 2018, m’alegro molt que en aquesta moció
rubriqui el compromís de l’Ajuntament de Molins de Rei per treballar per a la implementació
de polítiques que l’han fet realitat, la igualtat de la dona, lluitar contra la violència masclista
de tot tipus, que encara ens amenaça en tots els àmbits de la societat. I, bé, evidentment,
votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha més intervencions demanades; per tant, si volgués afegir alguna
cosa, la regidora Jessica Revestido... Entenc que passem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions
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PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
15.- Qüestions sobrevingudes.
15.-a) Qüestió Sobrevinguda. Suplement de crèdit 5/2021 subvencions materials
pedagògics (expedient núm: 91/2021/MOPRE)
Es procedeix de la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut
de l’article 82.3 ROF:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres
presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
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PROPOSTA
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2021. Al no
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la
Corporació per a l’exercici 2021 es considera aprovat definitivament mitjançant la
publicació del mateix al BOP del dia 14 d’abril de 2021.
Tanmateix, i mitjançant DA núm. 204 de data 12/02/2021 es va aprovar la liquidació de
l’exercici 2020, la qual, entre d’altres magnituds, estableix que el romanent de tresoreria
per a despeses generals disponible és de 3.617.238,84 €.
Vistes les instruccions del Regidor d’Hisenda i Finances per tal d’incoar un expedient de
modificació del Pressupost General de l’exercici 2021 per donar resposta a necessitats de
consignació pressupostària, i finançat amb baixa d’altres aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe tècnic obrant en el expedient.
Vist l’informe emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió i l’Interventor accidental.
Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.
Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a com a òrgan competent, la següent
PROPOSTA:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 2021 següent:
TIPUS
SUPLEMENT DE CRÈDIT

NÚMERO
5/2021

IMPORT
6.576 €

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es
presenten reclamacions.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant,amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Amb aquest tema acabaríem els punts dictaminats per les Comissions Informatives i,
certament, com se m’ha comentat anteriorment, hi hauria un punt sobrevingut, que és el
que haurem d’incorporar evidentment, entenc jo la seva incorporació, Sra. Secretària, que
diu així, que és el “Suplement de crèdit 5/2021 per a subvencions de materials
pedagògics”. Si els sembla, votem ara mateix, perquè ja són coneixedors de quin és el
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tema. Votem la incorporació i, a partir d’aquí, explicació del regidor de Finances, Sr. Jordi
Enseñat.
[Votació]
I ara sí que seria el torn d’explicació d’aquest punt del Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde.
Presenta el punt.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no n’hi ha cap, es passaria... Sí, perdó, Sra. Ana
Aroca, endavant. Si pogués... Bé, d’acord, és que estava mirant el xat només.
Sra. Aroca:
Ja, perdona, perdona... És que m’és com molt complicat escriure al xat en aquest moment.
Sr. Alcalde:
Val, val.
Sra. Aroca:
Sí.
Sr. Alcalde:
No cal entrar en detalls. Endavant.
Sra. Aroca:
Molt bé, gràcies. Bé, primer de tot, que abans se m’ha oblidat dir-ho, benvinguda a la
Cristina, la nova companya, i també doncs una mica en línia amb allò que ha dit la regidora
Revestido, normalment perdem dones i guanyem homes en aquesta Sala de Plens. Doncs,
en aquesta ocasió és molt positiu guanyar una dona, perquè ens estàvem quedant en clara
minoria i ara ja tornem a estar una mica més equilibrats. Benvinguda, i que espero que la
teva estada com a regidora a Molins de Rei sigui positiva.
Dit això, bé, a veure, per on començar? Donar les gràcies al govern per haver atès la
nostra petició, per haver-la atès sense discutir-la, tot i que em vaig mostrar oberta a discutir
la destinació dels diners als quals renunciem. Renunciem a aquests diners perquè no
estem fent política, com gairebé cap altra força. Durant aquests temps de pandèmia, no els
estem gastant, i com que no els estem gastant, ni tenim previst gastar-los, doncs, pensem,
que el millor que es pot fer amb aquesta aportació és que reverteixi directament als
molinencs i a les molinenques destinant-los a altres partides del pressupost i no deixant
que es perdin, com segurament passarà amb d’altres. L’any passat vam anar tard, ho sé.
Ho sé. La decisió va venir tard, vam plantejar-ho tard, i entenc que vam anar molt tard
quan ja ho vam plantejar i no va donar temps a destinar-los a cap lloc. L’any passat volíem
destinar-los a la despesa sanitària per a les escoles, i entenem que vam anar tard. Aquest
any no hem tard, hem anat molt d’hora El febrer vam intentar una instància renunciant ja el
febrer a tota l’aportació de l’exercici. Ens sorprèn que fins a l’octubre, i com a punt
sobrevingut d’un Plenari, no s’hagi contemplat la nostra petició, que la vam entrar per
Registre i la vam enviar a tots els portaveus municipals. Dit això, i aquí jo crec que
acabaria a l’apartat de retrets, doncs, sí que dir que és la primera vegada que voto d’una
manera molt alegre i molt contenta un punt sobrevingut, la urgència en un punt
sobrevingut. Urgència, sí, bé, perquè per gestionar modificacions de crèdit no hi ha gaire
temps per davant. Per tant, ens hauria alegrat més que fos abans i sense urgència, però,
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bé, benvinguda sigui. Reiterar l’agraïment al govern per haver atès la nostra petició, tot i
que entenc que el diu l’informe és que la contemplen, volia dir, tot i que la regidora
d’Educació ja m’ha dit que em contactarà més tard per parlar-ne... Espero que no sigui una
proposició molt deshonesta i que realment aquesta partida es destini a aquesta finalitat que
nosaltres hem proposat, que és despesa sanitària i despesa de material i pedagògica de
totes les escoles públiques de Molins, inclosa l’Escola d’Adults i l’Escola de Música. El
nostre objectiu quin és? Doncs, com sabeu, és una proposta història nostra en cada Ple de
Pressupostos: acostar que cada cop més realment l’educació pública sigui una educació
universal i gratuïta. D’aquesta manera, com més diners hi hagi, aquestes subvencions per
a material escolar i pedagògic a les escoles, menys diners hauran de pagar les famílies per
atendre aquestes despeses a l’inici de cada curs. Perquè malgrat ser educació pública, les
famílies han de fer front a una sèrie de despeses precisament per als llibres o materials
que cada escola estableix segons la seva estructura i el seu programa pedagògic. Sempre
hem dit que Molins de Rei és un municipi que destina pocs diners a aquesta partida i,
sobretot si ho comparem amb altres municipis que, sent molt més petits, hi destinen molta
més quantitat. I realment les quantitats que han d’aportar les famílies són realment
insignificants comparades amb els imports que abonem a Molins de Rei. Per tant, estem
molt satisfets d’aquest resultat. Esperem, d’alguna manera, canviar la tendència als
pressupostos que el govern planteja cada exercici i anar incrementant aquesta partida el
màxim possible, i animem totes les forces polítiques a fer el mateix que hem fet nosaltres si
pensen que no gastaran els seus diners en aportacions al grup municipal, perquè realment
no són temps d’estar gastant-los, com es feia abans. I, a més, tampoc és que veiem que
ningú estigui fent gaire cosa. Per tant, nosaltres, que tenim una subvenció de sis mil i
escaig euros, perquè som molt petits i només tenim un regidor, doncs, imagineu-vos
aquelles forces que tenen tres, cinc o sis regidors tot el que podrien aportar i tornar-li al
pressupost municipal per tal que es pogués continuar millorant la vila. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, doncs, no sé si el regidor ponent vol incorporar alguna cosa més...
Sr. Enseñat:
No, no, res més. L’Ana ho ha explicat molt bé.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s

1

Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
15.-b) Qüestió Sobrevinguda. Moció al Ple de l’Ajuntament relativa a l’oferta de
treball de l’empresa logistica DSV del Polígon Industrial Les Llicorelles.
Es procedeix de la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut
de l’article 82.3 ROF:

Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

9

Abstencions

11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar per 11 vots en contra
PSC (7), JxM (4) i 9 vots a favor d’ERC-AM (4), CUP (2), Molins Camina-Podem (1),
MEC (1) i C’s (1), la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Un segon, perquè estava llegint una cosa. D’acord. Doncs, ara hi hauria... Estava
clarificant jurídicament el que es faria al següent punt, que se’m diu que per l’article
evidentment de 21.A del Reglament orgànic municipal, hi ha hagut una portaveu d’un grup
municipal que, amb caràcter previ, ha demanat la inclusió d’una moció a l’ordre del dia del
Ple d’avui. El que primer faríem és l’explicació dels motius de la urgència, no de la moció.
De la urgència. I votaríem, per tant, la incorporació d’aquesta moció o no al Ple del dia
d’avui. Insisteixo que només seria la justificació de la urgència, no del fons de la moció, i en
això sí que avui seré molt literal. Per tant, Sra. Aroca, endavant. O Gerard, perdoneu, no sé
ara...
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Sr. Corredera:
Perdona, perdona. La faré jo, perquè l’hem presentat els dos grups.
Presenta la moció.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, s’obriria el torn d’intervencions respecte de la urgència de la moció.
Doncs jo mateix els explicaré, ja que s’ha fet al·lusió a mi mateix, doncs que, evidentment,
ja se’ls ha transmès per part de la Regidoria d’Ocupació que no és una oferta que caduqui
en una setmana. És un procés que està informant, evidentment, el propi Ajuntament i la
Regidoria d’Ocupació; per tant, no és, evidentment, una oferta des d’un punt de vista
oficialment tancada. S’hi està treballant i, per tant, se’ls ha ofert la possibilitat de fer aquest
debat quan tinguéssim tota la informació, entenent que no està justificada la urgència
perquè el període de presentació, entre altres coses, no finalitza la setmana que ve i, per
tant, segur que aquesta qüestió, que com s’ha dit ara mateix a l’hora d’explicar la urgència,
és una activitat permanent i estable a Molins de Rei, que ha de començar en el decurs del
primer trimestre, com a mínim, del 2022. Considerem que segur que tindrem coneixement i
oportunitat de debatre aquesta qüestió al proper Ple, amb més informació, evidentment, i
per tant ja els hem comunicat prèviament que el Govern no considerava la urgència
d’aquesta moció.
Per tant, si els sembla, passaríem a votar la urgència de l’estimació d’aquesta moció per
debatre-la en el dia d’avui.
16.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT:
Pregunta:
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 quer les emissions del CO2 són un dels punts més crítics del polígon de
Les Llicorelles. Ha estat un tema de debat de diversos Plens i de Comissions de
Seguiment. De fet, el propi Govern ha afirmat en Comissions de Seguiment que calia
revisar els càlculs que s’havien fet en el Pla Parcial d’Urbanització quant a les
emissions de CO2. Amb el polígon logístic en marxa, i encara lluny de la mobilitat
final que comportarà, aquest mes ha aparegut un informe tècnic on es denota un
gran augment en emissions respecte abans de la urbanització.
Vist això i la resta d’antecedents, volem preguntar:
Resposta:
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El passat dia 8 de setembre, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic presentà la darrera
actualització de l’eina de càlcul d’emissions de GEH (Gasos Efecte Hivernacle) associades
al planejament urbanístic. Aquesta revisió de l’eina de càlcul d’emissions s’ha impulsat des
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural, i ha comptat amb la col·laboració de l’IMPSOL.
L’eina de càlcul vol ser un instrument d’ajuda per a facilitar la integració dels aspectes
relacionats amb el canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb les
prescripcions de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, modificada pel Decret
Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i
l’impuls a les energies renovables i de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, modificada per la Llei 9/2018.
Les dades presentades són estimacions d’emissions a partir de coeficients i mitjanes molt
agregades, és a dir, són dades estimades per conèixer l’ordre de magnitud de la font de les
emissions (consums energètics, mobilitat generada, cicle de l’aigua, residus). Aquesta
eina és sobretot útil per a poder comparar alternatives de planejament quan aquest
està en les fases inicials de la seva tramitació. No és tan important la quantitat
estimada d’emissions, total i desagregada, com el seu ordre de magnitud.
Han utilitzat el PPU Llicorelles com a exemple de planejament derivat, per a comparar les
dades estimades de l’eina de càlcul, entre una versió anterior i la nova actualització que
presentaven a la Jornada. Les emissions que varien més entre les dues versions de l’eina
són les produïdes per la mobilitat generada, i l’únic motiu és que en la versió antiga
estimaven emissions sobre percentatge de sòl destinat a equipaments del PPU, i amb la
nova versió han ajustat a la superfície en m2 real de l’equipament del PPU (l’eina no
discrimina entre tipologia d’equipaments, és a dir, és una mitjana agregada).
Amb la nova versió, l’eina incorpora emissions del GEH per la “pèrdua d’embornals de
GEH” degudes a canvis en l’ús del sòl. En el cas del PPU Llicorelles han quantificat els m2
transformats d’antic conreus, per això hi ha un augment estimat d’emissions (afectació
boscos i conreus).
Les altres variacions d’emissions (consums energètics, cicle de l’aigua, residus) són molt
poc significatives.
Per altra banda, en les reunions de la Comissió de Seguiment del PU Llicorelles, el
promotor del projecte d’urbanització (Goodman) va adoptar el compromís de fer un estudi
d’emissions de CO2 un cop estiguin les dues naus “en funcionament”.
1 Des del moment de l’aprovació del PPU fins a dia d’avui, el projecte ha patit
alguna modificació per reduir les emissions de gasos, tenint en compte
que els càlculs del projecte aprovat no s’ajustaven fidelment a la realitat?
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2 En quedar part del PPU dins la Xarxa Natura 2000, el Consorci del Parc Natural
condiciona el seu vistiplau a la redacció d’una avaluació d’impacte
ambiental. Quan està previst presentar aquesta avaluació?
1 i 2: L’nforme rebut per aquest Ajuntament el dia 21 de gener de 2021, amb
registre d’entrada 2021001578, emès pel CPNSC, informava favorablement el
“projecte de restauració de la Riera de Vallvidrera”, condicionant-lo a la
tramitació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental davant l’òrgan
ambiental que correspongui.
Com a conseqüència del contingut de l’esmentat informe, el promotor, a través
de l’‘òrgan substantiu (Ajuntament) va formular una consulta al CPNSC, com a
òrgan gestor del Parc, amb la finalitat que fos aquest qui determinés i concretés
si l’afectació ambiental del projecte en els espais de la seva competència
objecte de protecció és significativa o no. En base a allò que estableix la
Disposició addicional setena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
El CPNSC ha emès informe rebut per aquest Ajuntament el dia 30 d’agost de
2021, amb registre d’entrada 2021016759, que exposa les conclusions
següents en resposta a la determinació i concreció de l’afectació ambiental del
projecte als espais de la seva competència objecte de protecció:
“l’afectació del Projecte constructiu de la restauració de la Riera de Vallvidrera al
Parc Natural de la Serra de Collserola, i Xarxa Natura 2000, no és significativa
donat que no s’afecta a cap Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari ni tampoc no
s’actua a l’àmbit més proper al refugi del ratpenat de cova (Miniopherus
schreibersil, mentre que sí que representa una millora ambiental de l’hàbitat de
ribera i dels espais agrícoles del tram baix de la riera de Vallvidrera.
“Per totes les raons esmentades, els serveis tècnics del CPNSC informen que
en el Projecte constructiu de la Riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins al
riu Llobregat, situat al terme municipal de Molins de Rei, no hi ha un impacte
ambiental significatiu i no afecta de manera apreciable, directament o indirecta,
a espais protegits de la Xarxa Natura 2000”.
Així, doncs, d’acord amb l’informe emès pel CPNSC en data 30 d’agost de
2021, com a òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola, en què
considera que no hi ha afectació sobre Xarxa Natura 2000, el Projecte no és
objecte d’avaluació d’impacte ambiental, en aplicació de la disposició addicional
7ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Aquest extrem ha estat contrastat amb l’OTAAAB, que és l’òrgan ambiental
competent per a la seva tramitació, si escau.
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3 A la darrera reunió de seguiment es va comunicar que al setembre es
reprendrien les obres de restauració de la Riera. Es manté el calendari
fixat? Serà en una sola fase des de Can Rabella al riu?
Les obres de restauració de la riera de Vallvidrera que es troben dintre del
sector de les Llicorelles s’han iniciat, ja que corresponen al promotor privat. La
resta d’obres que tracta el projecte i que depenen de l’Ajuntament, es faran en
una única fase. El manteniment que cal fer de les obres de restauració dintre de
l’àmbit del sector de les Llicorelles es solaparan amb la resta d’actuacions de
restauració que depenen de l’Ajuntament.
4 La nau manté en funcionament la instal·lació d’enllumenat en horari nocturn.
Es compleixen els paràmetres normatius quant a la contaminació lumínica
en la instal·lació d’enllumenat en horari nocturn?
En el projecte d’activitat de la nau en marxa, del que disposa l’Ajuntament de
Molins de Rei sí que s’ha justificat l’acreditació del compliment de la normativa
de contaminació lumínica.
Respecte a la nau en construcció, atès que està subjecte al Règim de
Comunicació Prèvia, no tenen l’obligació de presentar el projecte d’activitat fins
just abans de la posada en funcionament.

Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC):
Pregunta:
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.
Resposta:
Aquesta pregunta va ser contestada, en el marc del mateix Ple, per la Sra. Ainoa García,
regidora de Joventut i de (Dis) capacitats.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE LA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT DELS TRES TOMBS
Sr. Alcalde
Per tant, hauríem arribat a la finalització del Ple i de les qüestions sobrevingudes. No hi ha
mocions avui a l’ordre del dia.
Pàg. 72/75
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
13/2021/PLE
27 de octubre de 2021

Precs i preguntes. En principi, ara se’ls passaran les respostes pendents, que saben que
majoritàriament les preguntes que es van fer al Ple anterior van ser respostes
principalment a la Comissió precisament de Les Llicorelles feta la setmana després del Ple
del mes anterior, i també hi havia una altra pregunta que es va respondre moralment al
mateix Ple del mes de setembre. La Sra. Estefania Castillo ha demanat per fer un prec.
Endavant.
Sra. Castillo:
Sí, bé, ara ens agradaria demanar que en aquest mes que hem vist que el Govern ha
tingut tanta sensibilitat davant dels animals, que si podríeu convocar la Comissió de
Seguiment dels Tres Tombs, perquè gener-febrer és aquí a la cantonada. I ja està, era
això.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Saben que la Comissió dels Tres Tombs ja es va celebrar en uns moments, saben
que aquesta ja es va convocar en el seu moment davant la possibilitat o no de convocar,
evidentment, o celebrar els Tres Tombs de l’any 2021, que saben que finalment no s’ha
celebrat. Per tant, és evident que ens posarem en contacte amb l’entitat per conèixer
també les possibilitats evidentment del mes de març, febrer i certament seran convocats,
com sempre ha estat així, a la Comissió de Seguiment dels Tres Tombs per tal de donar
explicacions sobre la celebració de la propera edició dels Tres Tombs.
No hi ha més preguntes? No hi ha més precs? Doncs, escoltin... Sí, perdó, el Sr. Arnau
Pedrol ara mateix acaba de dir que vol fer un pregunta. Endavant.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE LA TEMÀTICA DE LA MOCIÓ
QUE NO HA PROSPERAT
Sr. Pedrol:
Sí. Jo vull [Inintel·ligible, 2:04:00] una pregunta una mica relacionat amb... Creiem que és
una...
Sr. Alcalde:
Perdoneu. Jo, almenys, Sr. Arnau, jo no l’escolto. Perdó. I per les cares que veig, crec que
molta gent no el veu. Jo crec que al seu grup, quan estan al mateix lloc, tenen problemes
d’acoblament. Jo els ho dic perquè...
Sr. Pedrol:
Ara?
Sr. Alcalde:
A veure?
Sr. Pedrol:
Sí? Se’m sent?
Sr. Alcalde:
Sembla que ara millor. Endavant.
Sr. Pedrol:
Perdoneu, això, els auriculars, que estan ja una mica... Voldria fer una pregunta
relacionada amb la temàtica de la moció aquesta que malauradament no ha prosperat i és
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si... Bé, m’agradaria que l’Alcalde comentés si realment està satisfet de les seves
declaracions. Al final, són unes ofertes de treball que nosaltres creiem que són...
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, quines declaracions?
Sr. Pedrol:
El tuit, les declaracions que va fer l’Alcalde en relació amb les ofertes de treball...
Sr. Alcalde:
Quines declaracions? Perdó, perdó, quines declaracions ha fet l’Alcalde?
Sr. Pedrol:
Ha haver-hi un tuit...
Sr. Alcalde:
Ah, perdó, perdó. Considera declaracions un retuit amb tres signes d’admiració i tres dits
cap avall? A això li diu vostè “declaracions”?
Sr. Pedrol:
Home, una declaració... Vostè s’estava vanagloriant de... unes ofertes de treball que tenen
una remuneració clarament indigna...
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, Sr. Arnau, ja ha fet la pregunta, per tant ja se li respondrà. En qualsevol cas,
quan matisi i veiem tots el que significa fer una declaració segurament podrem atendre la
seva petició. Que sàpiga que no hi ha cap declaració meva registrada als mitjans de
comunicació ni cap escrit meu als mitjans de comunicació al respecte d’aquestes ofertes.
Quan vostè la trobi, podré adreçar la resposta. Mentre vostè no adreci aquestes
declaracions...
Sr. Pedrol:
Vostè estava donant publicitat i s’estava vanagloriant d’unes ofertes de treball...
Sr. Alcalde:
S’estava vanagloriant? Què considera vostè “vanagloriar-se”?
Sr. Pedrol:
Home, el retuit que va fer no anava precisament en contra i criticant aquestes ofertes de
treball...
Sr. Alcalde:
Tampoc alabant. Vostè ha vist declaració meva (torno a insistir) a l’entorn d’aquesta
situació? Alguna declaració meva?
Sr. Pedrol:
Jo... Aquest retuit jo considero que vostè està vanagloriant-se d’aquesta qüestió.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs.
Sr. Pedrol:
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Si vostè considera raonables aquestes ofertes de treball...
Sr. Alcalde:
Molt bé. Alguna pregunta més?
Si em permet, només diré que estic molt satisfet del Govern de l’Estat, que en tres anys ha
apujat el salari mínim interprofessional el 30 %, després d’haver estat congelat durant molt
de temps, i a partir d’aquí, evidentment, en respecte a allò que vostè diu quan trobi aquesta
declaració que he fet segurament tindré capacitat de respondre-li. Mentrestant, no tinc
capacitat de respondre, perquè no he fet cap declaració.
17.-Torn obert de paraules.
Sr. Alcalde:
Alguna pregunta més? Molt bé, doncs, gràcies. regidors, regidores, d’aquesta manera
donaríem per finalitzat el Ple del mes d’octubre. Moltes gràcies a tots els regidors i
regidores. Moltes gràcies a tothom que ens ha escoltat. Molt bona nit i fins la propera.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta.
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