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SESSIÓ ORDINÀRIA

A C T A
NÚM. 15/2021- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2021
A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i quatre minuts del vint-i-tres de
desembre 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.
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sr. Carles Corro Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i el Secretari accidental
de la Corporació, Sr. Manuel Borrego Fernández, que dóna fe de l’acte.
Excusen la seva absència les regidores Sra. Estefania Castillo Márquez, Sra. Marta
Espona Burgués i Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria
d’aquesta sessió, número 15/2021 de data 17 de desembre de 2021.
En aquest moment consten absents de la sessió el regidor Sr. Carles Corro Campos
i el Regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
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ORDRE DEL DIA
1.- Declaració institucional de condemna i rebuig davant les pintades nazis
aparegudes a diferents carrers i espais públics de la vila
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
“L’Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant les
pintades nazis aparegudes a diferents carrers i espais públics de la vila.
El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu rebuig davant les pintades aparegudes
a diferents carrers i espais públics que realitzen una apologia del nazisme.
Aquestes manifestacions/pintades, degut al seu fort component racista i xenòfob, són
totalment execrables i no representen el tarannà de la vila de Molins de Re, ni dels seus
vilatans i vilatanes.
Refermem el nostre compromís, i el de tots els molinencs i molinenques, en el respecte
mutu i reprovem les manifestacions feixistes aparegudes a la via pública de la nostra vila.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud de caràcter
feixista, reafirmar el nostre rebuig i desenvolupar plegats un marc natural de civisme i
convivència a la nostra vila.“
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ja són les sis i cinc. Donaríem per començat el Ple Ordinari del mes de desembre i, abans
de tot, Secretari, sí que hem d’excusar en primer terme, que ja ho va expressar així a
Portaveus, l’assistència de la portaveu de la CUP, de la Sra. Estefania Castillo. I avui
mateix també la portaveu d’Esquerra Republicana per raons personals també ha expressat
que no pot assistir al Ple Ordinari del mes de desembre, i la mateixa portaveu de
Ciutadans, la Sra. Laia Cassauba, també ha expressat que tampoc no podia venir avui al
Ple Ordinari del mes de desembre. Per altra banda, també, si no m’equivoco, restaríem
dos regidors, el Carles Corro i el Sr. Pep Puiggarí, que per raons de feina expressen que
arribaran més tard i, que per tant, s’incorporaran al Ple un cop haguem començat.
Sr. Secretari:
Perfecte, gràcies.
Sr. Alcalde:
D’aquesta manera començaríem el Ple de desembre, com dic, i malauradament avui abans
de les declaracions que també malauradament hem d’anar llegint al Ple. Per acord de
Portaveus avui hi ha una primera declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei
que expressa la seva condemna i rebuig davant les pintades nazis aparegudes en diferents
carrers i espais públics de la vila. I pel mateix acord de Portaveus, jo mateix seria el que
llegiria aquesta declaració.
El Consistori molinenc condemna i manifesta el seu rebuig davant les pintades aparegudes
a diferents carrers i espais públics que realitzen una apologia del nazisme. Aquestes
manifestacions pintades, degut al seu fort component racista i xenòfob, són totalment
execrables i no representen el tarannà de la vila de Molins de Rei ni dels seus vilatans i
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vilatanes. Refermem el nostre compromís i el de tots els molinencs i molinenques en el
respecte mutu i reprovem les manifestacions feixistes aparegudes a la via pública de la
nostra vila. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud
de caràcter feixista, reafirmar el nostre rebuig i desenvolupar plegats un marc natural de
civisme i convivència a la nostra vila. Aquesta seria la declaració institucional consensuada
i treballada amb tots els portaveus municipals, els quals els mostro el meu agraïment a
l’hora de consensuar aquesta declaració institucional.
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 de desembre de 2021:
-

Cristina Blanch Mortes. (Valencia, Comunitat Valenciana). 02/12/202. Xifra oficial
Lorena Requena Portero. (Granada, Andalucía). 10/12/2021.Xifra no oficial
Maria Àngels Droch Nualart (Girona, Catalunya). 16/12/2021. Xifra oficial
Eva Jaular i la seva filla. (Cantabria, Cantabria). 17/12/2021. Xifra no oficial”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara també tindríem la declaració... He canviat l’ordre, me n’acabo d’adonar ara. També
tindríem la declaració de rebuig als atemptats masclistes, que malauradament un mes més
també hem de llegir en començar el Ple, i, en aquest cas, també per acord de Portaveus, li
tocaria al grup de la CUP i, en aquest cas, al regidor Marc Vives. Endavant, Marc.
Sr. Vives:
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Hola, bon vespre a tots i totes, als que ens escolten també per la ràdio i altres mitjans. Bé,
com és sabut, la CUP la nostra posició és que aquest Manifest ha de ser llegit per una
dona i tindria la paraula la meva companya, l’Estefania, però avui no hi és, així que li
cedeixo la paraula de manera acordada a l’Ana Aroca, la meva companya del Ple
municipal.
Sr. Alcalde:
Perdó. És que no he escoltat la última frase. Perdó.
Sr. Vives:
Disculpa, que li cedeixo la paraula a l’Ana Aroca, ja que l’Estefania no hi és al Ple d’avui.
Sr. Alcalde:
Molt bé.
Sra. Aroca:
Bona tarda. Passo a llegir la declaració.
L’Ajuntament de Molins de Rei condemna i expressa el seu rebuig davant els assassinats
de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu
condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2021
presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís amb la lluita
contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar
amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que,
malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer
front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural
d’igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
primer, la condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de violència
masclista; segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca;
tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic
el nostre compromís en l’eradicació de la violència masclista. I ara passaré a llegir el nom
de les dones i infants assassinats durant el mes de desembre de 2021: Cristina Blanch
Mortes, València, Comunitat València, 02/12; Lorena Requena Portero, Granada,
Andalusia, dia 10; Maria Àngels Droch Nualart, Girona, Catalunya, el dia 16; Eva Jaular i la
seva filla, Cantabria, el dia 17 de desembre.
2.- Aprovació dels següents esborranys d’acta:
- Ple extraordinari 12/2021 de data 20 d’octubre de 2021
- Ple ordinari 13/2021 de data 27 d’octubre de 2021
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Passaríem així al punt 2: “Aprovació dels següents esborranys
d’acta: Ple extraordinari 12/2021 de data 20 d’octubre i el Ple ordinari 13/2021 del 27
d’octubre”. Alguna al·legació, alguna esmena, alguna aportació?
Doncs, si no és el cas, quedarien aprovats per unanimitat, evidentment
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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A – Coneixement de l’acció del Govern municipal
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 18/2021/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
NOVEMBRE
Decret
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760

Data
02/11/2021
02/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
06/11/2021
06/11/2021
06/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021

Concepte
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Modificacions de pressupost
Bases de concursos
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Contractació laboral
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Retribucions; nómina i seguretat social
Designació o canvi nom via pública o espai públic
Modificacions de pressupost
Autorització i delegacions
Convenis interadminisratius
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Situacions del personal
Danys a béns municipals
Aprovar conveni de col·laboració
Convenis interadminisratius
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Autorització i delegacions
Modificacions de pressupost
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1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021

Modificacions de pressupost
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Contractació laboral
Danys a béns municipals
Provisió de llocs
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Comunicació prèvia
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació oberts de serveis
Preparació, gestió i adjudicació del contracte
Subvencions i convenis amb entitats
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Convenis interadminisratius
Modificacions de pressupost
Situacions del personal
Contractació laboral
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Devolució d'ingressos indeguts
Contractes privats
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
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1804
1805
1806
1807

11/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
12/11/2021

1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021

Aprovació document cobratoris
Regularització fiscal
Contractació laboral
Contractació laboral
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, casetes i
circs
Concertació operacions de préstec
Acord marc per subministrament
Convenis interadminisratius
Modificacions de pressupost
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Consell Escolar Municipal
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions per a l'Ajuntament
Designació o canvi nom via pública o espai públic
Subvencions i convenis amb entitats
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Ordenances i reglaments
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Modificacions de pressupost
Gestió de cementiri
Convenis interadminisratius
Convenis interadminisratius
Processos de selecció
Processos de selecció
Retribucions; nómina i seguretat social
Processos de selecció
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
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1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
18/11/2021
21/11/2021
21/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021

1882

22/11/2021

1883

22/11/2021

1884
1885
1886

22/11/2021
22/11/2021
22/11/2021

Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Recurs de reposició
Processos de selecció
Dessigna de lletrat i procurador
Sancionador
Situacions del personal
Subvencions i convenis amb entitats
Aprovar conveni de col·laboració
Modificacions de pressupost
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Nomenaments
Ajuts socials
Nomenaments
Regularització fiscal
Sancionador
Sancionador
Retribucions; nómina i seguretat social
Situacions del personal
Subvencions i convenis amb entitats
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Comunicació prèvia d'activitats
Contractació laboral
Règim disciplinari
Acord marc per subministrament
Llicència de gual
Llicència de gual
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Recurs de reposició
Recurs de reposició
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1887
1888
1889
1890

22/11/2021
22/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
01/12/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
30/11/2021

Modificacions de pressupost
Autorització i delegacions
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat
municipal
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Processos de selecció
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Ajuts socials
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Subvencions per a l'Ajuntament
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Danys a béns municipals
Llicència d'obra menor
Subvencions per a l'Ajuntament
Contractació laboral
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
Sancionador
Sancionador
Regularització fiscal
Situacions del personal
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Contractació laboral
Regularització fiscal
Regularització fiscal

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
i passaríem al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal, amb “Donar compte dels
Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 18/2021)”. Alguna qüestió? Ens donaríem per
assabentats.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
4.- Autoritzar la compatibilitat d’una funcionaria interina, per exercir activitat privada
(expedient núm. 13/2021/LIPEE)
DICTAMEN
1. ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud presentada el dia 28 d’octubre de 2021, amb número de registre
d’entrada 2021021163, per una funcionària interina, que ocupa el lloc de treball de
Treballadora social, amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit a l’Àrea de Serveis
a les Persones, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat per desenvolupar tasques de
suport d’equips professionals en una empresa privada,per compte aliè, fent suplències a la
tarda en la franja horària de 16:00 a 21:00 hores sense superar el 50% de jornada laboral
ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei.
Atès que l’art. 329.1.a del Reglament de personal al servei de les entitats locals determina
que es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració local
en règim de jornada ordinària amb l’exercici d’activitat privades sempre que les jornades de
l’activitat pública i de la privada no superin la jornada ordinària de l’administració,
incrementada en un 50%, en consonància amb l’art. 12 de la Llei 21/87, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya i l’art. 14
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes d’incompatibilitat
determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats
locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15
de la Llei 53/84.
Atès que l’empresa per la qual exerciria activitats privades, Barcelona espai de
supervisió,sl, motiu de la sol.licitud de compatibilitat no està contractada ni presta serveis
de cap tipus a l’Ajuntament.
Atès els articles 11, 12 i 13 de la Llei 53/84, de 26 de desembre i els articles 11,12,13 i 14
de la Llei 21/87, de 26 de novembre, es considera que es compleixen els requisits per
autoritzar la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades sol.licitada per la
funcionària interina, que ocupa el lloc de treball de Treballadora social, per no concórrer
cap causa de prohibició i per no superar la jornada a l’activitat privada el 50% de la jornada
ordinària de l’Ajuntament.
2. PROPOSTES
Per tot el que ha estat exposat i d’acord amb el que determina l’art. 333 del Reglament de
personal al servei de les entitats locals, s’informa que es procedent presentar davant el Ple
de l’Ajuntament la següent proposta:
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Declarar la compatibilitat de la treballadora per realitzar activitat privada per compte aliena
consistent en desenvolupar tasques de suport d’equips professionals en l’empresa
Barcelona espai de supervisió,sl, fora de l’horari de treball, fent suplències a la tarda en la
franja horària de 16:00 a 21:00 hores sense superar el 50% de jornada laboral ordinària a
l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el compliment d’allò disposat als articles 330 i 331 del
Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i
15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
Vist l’informe proposta a la comissió informativa signat pel Cap de Personal i Organització
en funcions el dia 8 de desembre de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer.- Declarar la compatibilitat de la funcionària interina per realitzar activitat privada
per compte aliena consistent en desenvolupar tasques de suport d’equips professionals en
l’empresa Barcelona espai de supervisió,S.L., fora de l’horari de treball, fent suplències a la
tarda en la franja horària de 16:00 a 21:00 hores, sense superar el 50% de jornada laboral
ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el compliment d’allò disposat als articles
330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als articles
11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
Segon.- Condicionar la vigència d’aquestes autoritzacions de compatibilitat al compliment
dels requisits de la normativa vigent i a mantenir informada a la present Corporació davant
de qualsevol canvi o modificació de les condicions en què es presenten les activitats que
es desenvolupen addicionalment a la principal.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem als Assumptes Dictaminats per les Comissions Informatives, de la Comissió
Informació de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia. El punt 4 de
l’ordre del dia, que és “Autoritzar la compatibilitat d’una funcionaria interina, per exercir
activitat privada”. I fa l’explicació del punt el regidor de Recursos Humans, el Sr. Miguel
Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a totes i a tots, i als que ens estan escoltant.
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, entenc
que el regidor no voldrà afegir res més. Passaríem a la votació.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

1

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Total

16

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 SOSTENIBILITAT I TERRITORI
5.- Aprovació provisional del document refós del Pla Especial Urbanístic de Can
Pahissa. (Expedient núm. 1/2020/PLAES)
DICTAMEN
APROVACIÓ PROVISIONAL DEL
URBANÍSTIC DE CAN PAHISSA.

DOCUMENT

REFÓS

DEL

PLA

ESPECIAL

Vist l’informe tècnic-jurídic emès en data 17 de novembre de 2021 per la cap de
Planejament i Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la
següent:
“INFORME TÈCNIC-JURÍDIC
PER LA TRAMITACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÒS DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC – PEU CAN PAHISSA
I. JUSTIFICACIÓ DE L’INFORME
Aquest informe s’emet en el si de la tramitació de l’aprovació provisional del Pla Especial
plurimunicipal de Can Pahissa, d’iniciativa privada, el qual té com a objectius:
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- El manteniment de la finca de Can Pahissa.
- La restauració i conservació de les edificacions catalogades (el conjunt edificat de
l’antiga masia del s. XVI).
- La implantació d’una activitat de caire pedagògic, esportiu i d’educació en el lleure i
d’esbarjo.
Els municipis implicats en la tramitació d’aquest Pla Especial són Sant Feliu de Llobregat i
Molins de Rei, doncs la finca es troba principalment en el municipi de Sant Feliu de
Llobregat però també, encara que en menor mesura, en el de Molins de Rei, compartint els
accessos i el camí amb la finca de Can Canaris, essent necessària la tramitació el més
simultània possible per part de tots dos ajuntaments afectats.
II. ANTECEDENTS
1. Consta tramitat per l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat l’avanç del pla Especial
de Can Pahissa presentat pels seus promotors davant d’aquest ajuntament el dia 2
de gener de 2019. A tal efecte, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va realitzar
els corresponents informes tècnics i jurídics. La Junta de Govern Local de
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en sessió celebrada el 20 de març de 2019
va acordar la Suspensió de l’Avanç del Pla Especial per a la seva modificació i
presentació de nou document, tot sabent l’existència de la tramitació del MPGM del
Parc de Collserola i la tramitació del Pla Especial de Protecció del Parc Natural de
Collserola PEPNAT en tràmit d’Aprovació Inicial, i per tant, calia el compliment del
PEPCO-87 i el compliment del document en tràmit del PEPNAT.
2. Al llarg de 2019 es van realitzar consultes de la Propietat amb les administracions
competents; la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (en
endavant OTAAAB), amb els redactors del PEPNAT, del Servei de Planificació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb la Direcció del Consorci de Collserola en
la fase d’Exposició Pública del PEPNAT, i es van emetre Informes Sectorials que
admetien amb condicions la proposta del PEU Can Pahissa.
3. En el marc de la tramitació del PEU Can Pahissa que estava tramitant l’ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, el desembre de 2019 es varen fer consultes a la
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en relació a l’ús i
l’activitat d’Hípica a Can Pahissa, i es determina que caldrà garantir la
rehabilitació de la masia i edifici protegit, així com qualsevol tipus de
desmantellament de les edificacions i elements artificials (paviments i
instal·lacions) de l’activitat quan aquesta caduqui o finalitzi la seva activitat, per
restaurar el medi existent.
4. El 22 de gener de 2020, amb registre d’entrada REG_ENTRADA/2020001798, els
promotors del PEU Can Pahissa presenten davant l’ajuntament de Molins de Rei
l’Avaluació Ambiental de la finca de Can Pahissa, a la que també acompanyen del
document d’avanç del PEU.
5. En data 10 de febrer de 2020, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a través del
portal EACAT trasllada a l’ajutnament de Molins de Rei, que la rep, la tramesa de
l’expedient del Pla Especial Urbanístic PEU Can Pahissa. En aquesta tramesa
s’exposa que:
L’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està tramitant el Pla Especial Urbanístic PEU Can
Pahissa relatiu a una activitat d’hípica i d’allotjament rural i altres usos complementaris en
el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i que afecta en menor mesura el TM de
Molins de Rei, en sòl no urbanitzable de Protecció Especial al Parc Natural de Collserola.
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Aquesta tramitació del PEU Can Pahissa es realitza en el marc de la tramitació del
PEPNAT (en situació de redacció de Text Refós i pendent d’aprovació definitiva per la CTU
de Catalunya i el Conseller de Territori i Sostenibilitat), i per tant queda condiconada la
seva tramitació a la fase d’aprovació inicial i informació pública i informes sectorials,
pendent de l’aprovació definitiva i publicació al DOGC del PEPNAT.
En el principi de recipocitat i ajut entre administracions, l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat tramet tota la docuementació rebuda en relació a aquest projecte acordada en
reunions entre els dos Ajuntaments i informa que l’Ajuntament de Snt Feliu de Llobregat ha
calendaritzat l’aprovació incial del PEU Can Pahissa per Junta de Govern Local de 13 de
febrer o de 3 de març de 2020, amb l’acord previ de compartir la sol·licitud d’informes
sectorials a organismes acordats per part dels dos municipis.
Els documents que acompanyen aquesta tramesa són els següents que s’envien numerats
i ordenats
-Documents d’Avanç de Pla fins data 13.11.2019 (documents antic però vinculats informes
AMB i Collserola)
-Documents de Pla Especial-PEU de data 13.11.2019 fins l’actualitat (per tramitació
urbanística i ambiental OTAA)
6. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en sessió
celebrada en data 11 de març de 2020, va adoptar, entre d’altres acords, el
d’aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic a la finca de Can Pahissa.
7. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió celebrada en
data 5 de maig de 2020, va adoptar, entre d’altres acords, el d’aprovar inicialment el
Pla Especial Urbanístic a la finca de Can Pahissa.
8. Els acords es van publicar al BOPB el 24 de març de 2020 pel que fa a Sant Feliu de
Llobregat i el 21 de juliol de 2020 pel que fa a Molins de Rei, i amb exposició
pública d’1 mes a efectes administratius. Cal dir que no consta la presentació de
cap al·legació a l’ajuntament de Molins de Rei.
9. Donat que es va fer una consulta a l’OTAAAB per a la seva tramitació com a Pla
Especial Urbanístic PEU de caràcter executiu, sobretot en el que fa referència al
Document d’Avaluació Ambiental-DAA, i que es va sol·licitar documentació
complementaria aportada en data 20 de desembre de 2020, per a la tramitació de
l’aprovació Inicial i per trametre el document a l’OTAAA amb el procediment
d’Avaluació d’Impacte Ambiental del Projecte.
10. El 20 d’abril de 2021 amb registre d’entrada REG_ENTRADA/2021007805
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a través del portal EACAT trasllada a
l’ajutnament de Molins de Rei, que la rep, la tramesa de l’expedient del Pla Especial
Urbanístic PEU Can Pahissa que inclou tots els arxius i registres entrada de Sant
Feliu entre l’Aprovació Inicial i el moment de la tramesa. Per tant, en aquesta
tramesa s’inclou els informes emesos pels diferents organismes sectorials
necessaris per la tramitació del PEU. Igualment, es rep la documentació integrant
del PEU:
11. De la revisió que es fa amb els promotors i l’equip tècnic del PEU Can Pahissa,
se’ls demana una revisió del document i dels texts normatius en el sentit que cal
que s’indiqui en el document per l’aprovació provisional l'Aprovació definitiva i
publicació PEPNAT i Mod. PGM d'abril de 2021, axií com que es justifiqui gràfica i
normativament quines són les edificacions que es maneten conforme la Fitxa de
MPPGM i PEPNAT de la Masia Can Pahissa; Cal a més la justificació de la
condició de superfície mínima de 20ha. conforme els treballs cartogràfics fets per
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Sant Feliu de Llobregat, indicant les condicions de la finca inicial i els camins que la
travessen per superar les 20ha; Actualització del text normatiu conforme als
Informes Sectorials i a les indicacions de l’Aprovació inicial indicant quines
condicions s’exigiran en el tràmit de llicència i/o amb informe òrgan sectorial; I per
últim, cal que el text inclogui un Annex 0 de resposta a les al·legacions i informes
tècnics amb indicacions dels canvis ubicats en el document conforme els treballs
fets per l’ajuntament de Sant Feliu.
12. El 17 de juny de 2021 l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat rep per part del
promotor un Text Refòs que inclou tot allò indicat al punt anterior.
13. El document que es porta a Aprovació Provisional es el Text refós del Pla
Especial Urbanístic PEU Can Pahissa rebut per l’ajuntament de Molins de Rei el
7 de juliol de 2021 amb Registre d’entrada REG_ENTRADA/2021007805 i tramès
per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a través del portal EACAT.
III. DADES RESUM DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC DE CAN PAHISSA
L’àmbit d’aquest Pla especial coincideix amb la finca anomenada “Can Pahissa”, situada
dins de l’àrea de gestió del Parc Natural de Collserola i constituïda per vàries parcel·les de
propietat privada única. Queda situada majoritàriament en el terme municipal de Sant Feliu
de Llobregat i en una petita part en el terme municipal de Molins de Rei on es disposa de
part de la finca però no es realitza cap actuació de construcció.
L’objecte del Pla Especial és assignar els usos concrets de la masia anomenada Can
Pahissa i les noves construccions destinades a l’activitat de centre d’hípica i formació
eqüestre, assignar l’edificabilitat programada amb l’objectiu principal de conservar i
revitalitzar la finca que inclou el conjunt d’edificis històrics que conformen la masia de Can
Pahissa, i establir el marc normatiu garant de la conservació del paisatge i la resposta als
diferents àmbits sectorials tenint en compte el seu emplaçament dins els Parc Natural de
Collserola.
La finca de Can Pahissa té una superfície de 19,73 ha. tal com indica la fitxa SF.009 del
catàleg de masies i cases rurals. No obstant, l’àmbit global de la finca i del Pla Especial
(incloent totes les parcel·les, camins i afectacions servituds ferrocarril, finca urbana i finca
discontinua) suma un total de 20,27 ha.
L’àmbit és discontinu, consta d’un àmbit majoritari de forma irregular a la part inferior on es
disposa del camí d’accés i vàries esplanades de grans dimensions on s’implanta l’activitat i
una segona part muntanya amunt on es situa la masia de Can Pahissa.
Les finques del Pla Especial de Can Pahissa les travessa el camí de Can Canaris que hi
permet l’accés. Aquest camí transcorre parcialment pel municipi de Molins de Rei.
IV. FONAMENTS DE DRET
1. 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).
2. Decret 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant RLU).
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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.
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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. Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola,
aprovada definitivament en data 22 de desembre de 2020 i publicat al DOGC 12 de
febrer de 2021 (en endavant MpPGM).
10. 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 i publicat al
DOGC 09 d’abril de 2021. (en endavant PEPNAT).
V. TRAMITACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL I ESTUDI D’ALTERNATIVES
La tramitació del Pla Especial es fa amb l’acord de tramitació conjunta entre els
ajuntaments de Molins de Rei i de Sant Feliu de Llobregat atès que és una proposta de
promoció de planejament urbanístic derivat a instància de part i va ser presentada a
ambdós ajuntaments.
Prèviament a l’inici per la tramitació inicial, els promotors van redactar un avanç del
planejament que va servir per fer consideracions prèvies per part de l’ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat i de Molins de Rei, pel Consorci del Parc Natural de Collserola i pels
serveis tècnics d’urbanisme que van informar el document d’avanç en relació al PEPNAT.
El 22 de gener de 2020, amb registre d’entrada REG_ENTRADA/2020001798, els
promotors del PEU Can Pahissa presenten davant l’ajuntament de Molins de Rei
l’Avaluació Ambiental de la finca de Can Pahissa. Seguint el principi de recipocitat i ajut
entre administracions, el 10 de febrer de 2020, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a
través del portal EACAT trasllada a l’ajutnament de Molins de Rei, que la rep, la tramesa
de l’expedient del Pla Especial Urbanístic PEU Can Pahissa, amb tota la documentació
rebuda en relació a la redacció del Pla Especial i acordada en reunions entre els dos
Ajuntaments.
El document per l’aprovació inicial del Pla Especial contenia la documentació prevista a
l’article 69.1 del TRLUC i l’article 94 del RLU que va ser considerada suficient, i consistia
en la següent:
Memòria d’informació; Memòria d’ordenació; Annexes (I. Fotografies; II. Avaluació
d’Impacte Ambiental Simplificada; III Estudi d’impacte i integració paisatgística; IV. Estudi
de la mobilitat generada; V. Informe d’avaluació econòmico-financera i informe de
sostenibilitat econòmica; VI Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl
no urbanitzable. Fitxes cadastrals.); Addendes (Projecte d’edificació); Normes
Urbanístiques del PEU Can Pahissa; Pla d’etapes; Plànols d’informació; Plànols
d’ordenació.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió celebrada en data 5
de maig de 2020, va adoptar, entre d’altres acords, el d’aprovar inicialment el Pla Especial
Urbanístic a la finca de Can Pahissa. Prèviament, l’11 de març de 2020 ho havia fet la
Junta de Govern Local de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
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L’acord es va publicar al BOPB el 21 de juliol de 2020. Prèviament ho havia fet
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el 24 de març de 2020. Igualment es va fer
publicació dels edictes en un diari de divulgació municipal i al tauler d’anuncis electrònic i a
la web de l’Ajuntament. El document de pla especial de Can Pahissa i el document
comprensiu a què es refereix l’article 8 del TRLUC, així com també l’Estudi d’Impacte
Ambiental que s’integra i a que es refereix l’article 86.bis.3 del TRLUC, es va sotmetre a
informació pública pel termini d’un mes.
L’aprovació inicial del Pla Especial Urbanística de Can Pahissa va quedar supeditada a
l’aprovació definitiva i a l’executivitat de la MpPGM de Collserola i del PEPNAT que en
aquell moment es trobava en tràmit d’aprovació definitiva. Actualment, ambdós instruments
han estat aprovats definitivament 22 de desembre de 2020 i i el 6 d’abril de 2021
respectivament i són executius atès que han estat publicats al DOGC en dates respectives
12 de febrer i 9 d’abril de 2021.
Cal dir que a l’ajuntament de Molins de Rei no consta la presentació de cap al·legació ni
compareixença d’altres interessats durant el termini d’exposició pública. Tanmateix, si que
han estat presentada una al·legació davant de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per
part de la societat Canal de la Infanta.
VI. . SOL·LICITUD D’INFORMES SECTORIALS
Dintre dels acords de l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de Can Pahissa,
s’estableix que d’acord amb allò que disposa l’article 85.5 TRLUC, cal sol·licitar els
informes dels organismes afectats per raó de llur competències sectorials i, en concret els
següents: Mobilitat Generada (EAMG), Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, departament d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat de Catalunya, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA),
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, Servei d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Direcció General
de Protecció Civil, Canal de la Infanta, RENFE, Endesa i REE.
Igualment, s’acorda sol·licitar informe a la Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel què fa a allò que s’indica a la Disposició Final Única
del Decret 64/2014, de 13 de maig, en relació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística
que s’integra en el Pla Especial.
Per últim, també s’acorda Trametre l’Estudi d’Impacte Ambiental del Pla Especial de Can
Pahissa a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona –OTAA- del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan
ambiental, tot sol·licitant-li que porti a terme la tramitació legalment prevista fins la
resolució de l’expedient mitjançant l’emissió de l’informe d’impacte ambiental.
Amb l’acord previ per part dels dos ajuntaments que estan tramitant el Pla Especial de Can
Pahisa, la sol·licitud d’informes sectorials als organismes acordats s’entén compartida amb
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
S’han emès els informes següents:
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Informe del Consorci del Parc Natural de Collserola de data 7/07/2020; informe de la
Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) de data
13/07/2020; informe de l’ACA de data 16/12/2020; Informe del Departament d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació (DARP) integrat en l’informe per enunciat a l’informe de la
OTAAAB però no rebut als ajuntaments; informe de l’Institut Cartogràfic i geològic de
Catalunya de data (ICGC) de data 15/05/2020; informe del Departament de Cultura de la
Generalitat de data 20/05/2020; informe de l’Autoritat del Transport metropolità (ATM) de
data 12/05/2020; informe del Ministerio de Fomento i Transportes, subdirección General de
Planificación Ferroviaria de data 4/07/2020 i 12/01/2021; Informe d’ADIF de 20/05/2020 i
27/01/2021; i informe del Servei territorial de protecció Civil de data 17/09/2020 i d’Endesa
distribución elèctrica de data 2/06/2020.
Pel que fa al tràmit ambiental del pla especial s’ha emès per l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental de Barcelona, informe d’impacte ambiental en el sentit que el
document de pla no s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària atès
que l’actuació prevista no té efectes significatius sobre el medi ambient (RESOLUCIÓ
TES/2558/2020, de 13 d'octubre, d'informe d'impacte ambiental del Pla especial urbanístic
de Can Pahissa, promogut i tramitat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, al terme
municipal de Sant Feliu de Llobregat (exp. OTAABA20200043) publicat al DOGC núm.
8251 de data 21.10.2020.
VII. IMODIFICACIONS INTRODUIDES AL PLA PARCIAL URBANÍSTIC APROVAT
INICIALMENT
El document del Pla Especial Urbanístic de Can Pahissa que es presenta per la seva
aprovació provisional incorpora les consideracions assenyalades en els informes dels
Serveis Tècnics i Jurídics emesos pels tècnics de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
que figuren a l’acord de l’aprovació inicial de data 5 de maig de gener de 2020, així com
també els derivats de l’informe d’impacte ambiental emès per l’OTAAAB. Concretament en
el punt tercer d’aquest acord s’estableix:
“TERCER.- Requerir als promotors perquè presentin un text refós del pla especial, abans
de l’aprovació provisional del document en el que s’incorporin els condicionats indicats en
l’informe tècnic de data 21/02/2020 i en l’informe jurídic de data 24/02/2020, emesos pels
respectius tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que s’indiquen en l’acord
d’aprovació inicial adoptat per aquell Ajuntament, els derivats de l’informe d’impacte
ambiental emès per l’OTAAAB i els que en el seu cas puguin derivar-se de possibles
al·legacions formulades durant el període d’informació pública.”
El text refòs del PEU de Can Pahisasa inclou un annex 0 que dona resposta als informes
emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics emesos pels tècnics de l’ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat on s’indica les esmenes introduïdes i en quina part del document. Cal
destacar que el PAE de Can Pahissa recull que l’opció d’ordenació final i proposada és la
2B atès que és la que respon millors als criteris ambientals, de mobilitat, i de paisatge, en
consonància amb els criteris consensuats amb el Consorci del Parc Natural de Collserola,
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’ajuntament de Molins de Rei.
Les condicions indicades a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de Sant Feliu de
Llobregat en data 21 de febrer de 2020 han estat incorporades a la documentació escrita i
gràfica i en els estudis complementaris del PEU. Les condicions executives del projecte
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seran recollides al projecte d’execució i el en tràmit de llicència urbanística amb petició
d’informes sectorials als organismes quan correspongui.
Les condicions indicades a l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica municipal de Sant
Feliu de Llobregat en data 24 de febrer de 2020 han estat incorporades a la documentació
escrita. No obstant, i atès que no s’ha presentat encara, en l’acord d’aprovació provisional
que s’adopti, caldrà la presentació de la següent documentació:
Dins l’àmbit hi ha incloses 6 parcel·les cadastrals diferents. Caldrà procedir a efectuar
l’agrupació registral i efectuar les alteracions cadastrals que corresponguin per tal d’estar
considerant l’àmbit com a una única finca i un únic àmbit d’actuació, sens perjudici de la
que es troba en discontinuïtat.
Cal aportar certificat de titularitat i càrregues del registre de la propietat que acrediti la
propietat de totes les parcel·les que s’inclouen a l’àmbit degudament inscrites al registre de
la Propietat per tal de justificar que el promotor és el propietari de les parcel·les de tot
l’àmbit.
D’altra banda, en compliment del punt setè de l’acord d’aprovació inicial del PEU de Can
Pahissa varen ser sol·licitats els informes, dictàmens i/o d’altres tipus de pronunciaments
dels òrgans i entitats administratives gestores d’interessos públics afectats previstos
legalment com a preceptius.
El resultat dels informes sectorials sol·licitats és el que es detalla a continuació:
1. Servei Territorial d’Urbanisme de la CTUAMB. Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità.
De l’informe emès per aquest organisme en data 13 de juliol de 2020 és desprèn que es
favorable amb les consideracions que consten a la part valorativa de l’informe:
§ No admetre en el PEU els usos d'allotjament rural i l'ús de restauració (per als
usuaris de la hípica) que no estan recollits a la normativa, en no ser admissible
pel planejament de rang superior aprovat definitivament, ha de restar exclòs de
les NNUU del PEU.
§ Delimitació de l'àmbit d'actuació aportant un plànol d’àmbits de gestió i Pla
d’Etapes del Pla Especial, distingint-lo si és el cas, de la delimitació de les finques
de la propietat.
§ Aclarir i justificar el desajustament de superfícies en els diferents documents del
PE indicat entre cadastre, registral i topogràfic que indica 19,69 ha en plànols i
19,73 ha en memòria i normativa.
§ Clarificar en PEU les referències normatives el règim del sòl no urbanitzable de
protecció especial, com a la qualificació urbanística forestal de clau 29Co.
§ Cal resoldre les diferències de sostre edificat per complir amb l’increment de 500m2st
admissible respecte la fitxa vigent SF.010 respecte la masia catalogada amb
superfície construïda de 963,54 m²st i magatzem de 50,38 m²st (volum principal i
complementari, A i B, de la fitxa SF.010 del Catàleg) El PE proposa també
rehabilitar i protegir l'Edifici de l’Era i un petit magatzem al sud de 331,89m2st,
per activitats productives d'elaboració, taller i magatzem vinculats a l'agricultura i la
ramaderia. Es proposa protegir i rehabilitar els volums que no s'inclouen a la fitxa
del catàleg de magatzem sud del pati central i de l'Edifici de l’Era del Catàleg de
Masies amb un total de 1.345,81m2st.
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Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en la
normativa urbanística del PEU i en els estudis complementaris del PEU.
2. Àmbit transport metropolità. Informe ATM
De l’informe emès per aquest organisme en data 12 maig de 2020 és desprèn que es
favorable amb condicions:
§

Cal justificar la mobilitat prevista relacionada amb l’activitat d’hípica,
considerant la situació de màxima mobilitat.
És fiscalitzarà el compliment d’aquesta condició durant el tràmit de llicència urbanística
§ És necessari incorporar informació de la xarxa viària existent a l’entorn, així
com l’anàlisi de les intensitats de trànsit de les vies més properes i descriure
l’itinerari d’accés.
§ Cal aportar informació de les característiques del servei de cada línia de
transport públic.
§ Cal incorporar la descripció dels itineraris d’accés i l’anàlisi d’accessibilitat entre
l’àmbit d’estudi i les parades i estacions més properes de transport públic.
§ És necessari incorporar informació referent als carrils bici actuals de Sant Feliu
de Llobregat propers a l’àmbit, així com la infraestructura existent.
§ Cal quantificar la reserva d’aparcament per a bicicleta necessària per a tots els
usos, i quantificar el nombre de places de recàrrega elèctrica requerit.
§ Cal incorporar mesures correctores per tal de fomentar l’ús del transport públic
pels usuaris.
§ Cal incloure dades quantitatives de la mobilitat i el gènere.
§ Cal preveure la despesa econòmica de les mesures previstes vinculades a
l’EAMG.
És fiscalitzarà el compliment d’aquesta condició durant el tràmit de llicència urbanística
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU, en concret a l’annex 4 Estudi d’avaluació de la mobilitat
generada. Les recomanacions constructives seran recollides en el projecte d’execució i el
tràmit de llicència urbanística.
3. Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
De l’informe emès per aquest organisme en data 16 de desembre de 2020 és desprèn que
es favorable amb condicions:
§

Pel que fa a les obres per la realització del projecte, caldrà Autorització d’obres
en zona de policia de lleres de l’Agència Catalana de l’Aigua.
§ Respecte l’Abastament d’aigua: el Projecte d’obres haurà de presentar la
següent documentació: En cas d’abastament amb fonts pròpies. Haurà de
disposar Autorització o Concessió d’aigües atorgada per l’ACA. En cas que
estigui en tramitació es valorarà els informes interns existents. En cas de
connexió a la xarxa municipal el peticionari haurà de disposar del corresponent
permís de connexió a la xarxa d’abastament.
És fiscalitzarà el compliment d’aquesta condició durant el tràmit de llicència urbanística.
§

Respecte al Sanejament, el projecte d’obres haurà de presentar el projecte de
la xarxa de sanejament amb una previsió de la generació d’aigües residuals.
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En cas de connexió al sistema públic de sanejament: Caldrà un informe
favorable de la administració actuant del sistema de l’EDAR de Sant Feliu de
Llobregat.
Cal informar que la connexió al sistema de sanejament en alta merita una Taxa d’accés al
Sistema de Sanejament en alta. Haurà de justificar la no necessitat de Pla de Dejeccions
Ramaderes.
§

Respecte a l’inundabilitat: s’haurà justificar en el projecte d’obres que les
edificacions proposades en el plànol “ Proposta 2 b – Implantació a Situació
Inferior” es troben fora de la zona inundable per 500 anys de període de retorn.
Hauria de preveure vies d’evacuació de l’àmbit de planejament en tant que la
Riera de Can Pahissa es trobi fora de servei per causa d’inundacions.

És fiscalitzarà el compliment d’aquesta condició durant el tràmit de llicència urbanística
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU.
4. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
En data 15 de maig de 2020, s’emet informe per part de l’ICGC en el que es considera
necessària la realització d’un estudi de detall dels riscos geològics associats als fenòmens
d’esllavissades i despreniments.
A banda fa altres recomanacions generals.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU, en concret s’afegeix al text un annex VII Estudi d’avaluació de
riscos geològics de vessants per delimitar els possibles riscos geològics. Les
recomanacions constructives seran recollides en el projecte d’execució i el tràmit de
llicència urbanística.
5. Departament de cultura
En data 20 de maig de 2020, s’emet informe per part del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya en sentit favorable.
No obstant, fa recomanacions que han estat incorporades a la documentació de l’annex 0
del PEU
6. Direcció general de protecció civil
En data 17 de setembre de 2020, s’emet informe per part de la Direcció general de
protecció civil del Departament d’Interior. Fa una valoració dels riscos existents i s’emten
consideracions pel que va a: Inundacions; Transport de mercaderies Perilloses; Risc
químic en establiments industrials; Gestió dels riscos.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU, en concret s’afegeix un capítol d’Inundabilitat Hidràulica i risc de
despreniments on s’ubica la l’emplaçament fora de la zona inundable SNU a 500 anys i al
plànol 3.5 inundabilitat hidràulica i resc de despreniments, al capítol 3 de planols
informatius d’estat actual.
7. RENFE. Informe del Ministerio de Fomento y transportes. Subdirecció general
de planificació ferroviària (MITMA)
De l’informe emès per aquest organisme en data 12 de gener de 2021 és desprèn que es
pot continuar la tramitació amb la següent condició:
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Abans de l’aprovació definitiva del Document, haurà de remetre a la Subdirección
General de Planificación Ferroviaria, un exemplar del document final resultant de les
presents observaciones a fi d’evacuar aquest amb un vist-i-plau final.
És fiscalitzarà el compliment d’aquesta condició durant el tràmit de llicència urbanística.
Òrgan competent MITMA
8. RENFE. Informe ADIF
De l’informe emès per aquest organisme en data 20 de maig de 2020 és desprèn que cal
esmenar al PAE les deficiències descrites al punt 7 de dit informe. Posteriorment, amb les
esmenes introduïdes és sol·licita informe de nou que es emès en data 4 de març de 2021.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació del PEU.
No obstant, vist la necessitat de revisar afectacions amb precisió, que es trametrà de nou
el document amb Aprovació Provisional, i si escau, el Projecte d’Obres Executiu será
transmès a l’organ ferrovari ADIF en la tramitació de Llicència d’Obres.
9. Informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
De l’informe emès per aquest organisme en data 7 de juliol de 2020 és desprèn que es
favorable supeditat al compliment de els consideracions particulars descrites en dit
informe:
§ Pel que fa a l’ordenació: En general, el PE ha de garantir que cap de les activitats i
equipaments definits envaeixin o afectin els valors ecològics i de biodiversitat del
l’espai d’interès connector que travessa la finca de Can Pahissa, ens al contrari,
caldrà potenciar aquest espai connector.
§ Pel que fa als volums edificats: fa consideracions respecte a les actuacions sobre la
rehabilitació dels volums existents, sobre el manteniment de l’entorn protegit i sobre
les noves edificacions. Deixa palès “sensu stricto” que no s’admet la construcció de
piscines. Sinó que s’ha de potenciar la recuperació de les basses que formen part
del conjunt històric. Cal evitar en general l’aparició d’instal·lacions en cobertes i
procurar en el possible el soterrament dels subministraments nous.
§ Fa consideracions en relació a l’entorn.
§ Estableix que cal un programa d’actuacions en el temps, descrivint per anys, quins
treballs es procediran a efectuar i com i quan afectarà les intervencions en els
diferents elements que s’han de rehabilitar i/o restaurar.
§ Fa consideracions generals en relació a l’avaluació ambiental, i en particular sobre
els hàbitats, la connectivitat ecològica i la fauna.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i normes
urbanístiques del PEU i en la documentació gràfica del PEU. I es condiciona les parts
executives al projecte executiu i el tràmit de llicència urbanística.
10. Informe de l’oficina territorial d’acció i avaluació ambiental de Barcelona
(OTAAAB)
De l’informe d’impacte ambiental emès per aquest organisme rebut per l’ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat en data 11 de novembre de 2020, s’entén en el sentit que el Pla
Especial Urbanístic de Can Pahissa no s’ha de sotmetre a valuació d’impacte ambiental
ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes significatius en el medi ambient.
Tanmateix obliga a que el Pla incorpori les condicions addicionals següents:
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§ Obligació d’incorporar en la normativa del Pla-PEU les mesures que el document
ambiental defineix per tal de generar “Àrees de millora de la biodiversitat i la
permeabilitat ecològica”.
§ En compliment de la inclusió en un HIC-habitat interès comunitari, durant l’execució
de les actuacions caldrà protegir i tancar la vegetació i el sòl fèrtil de l’entorn com a
mesura preventiva i correctora necessària per tal de protegir la vegetació i espècies
vinculades.
§ Un cop finalitzats els treballs, cal l’obligació de restaurar el sòl que s’hagi alterat,
mantenint ordenat i net l’entorn de residus i instal·lacions innecessàries.
Igualment estableix que s’incorporin les consideracions exposades en l’informe emès per
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en sessió
de 10 de juliol de 2020. I la realització d’un estudi de detall dels riscos geològics associats
als fenòmens de moviments de vessant (esllavissades i despreniments), en compliment
amb l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 14 de juliol de 2020.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU.
11. Informe emès per E-distribucion en relació a les Infraestructures Elèctriques
de distribució.
Aquestes consideracions han estat incorporades a la documentació escrita i en els estudis
complementaris del PEU
El text refòs del PEU Can Pahissa inclou en la memòria un preàmbul de l’equp redactor del
Pla Especial per a sotmetre el nou document generat de text refós a l’aprovació
provisional.
En el preàmbul s’inclouen com a annexos els informes emesos per ADIF en relació al PEU
Can Pahissa amb Ref.:JUI/ 00346-20 de data 20/05/2020; Informe emès per la Subdirecció
General de Planificació Ferroviària amb títol: Informe técnico de la subdirección general de
planificación ferroviaria referente al Plan Especial Can Pahissa en Sant Feliu de Llobregat
de data 04/07/2020; Informe emès per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit
Metropolità de Barcelona amb Expedient: 2020/071481/M; Còpia de la instància
presentada per la Comunitat de Regants del Canal de la Infanta a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat en relació a l’afectació del Canal al Pla Especial; Informe d’impacte
ambiental del Pla especial urbanístic de Can Pahissa emès per l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona exp. OTAABA20200043; Segon informe d’ADIF en
relació al PEU Can Pahissa amb Ref.:JUI/ 00346-20 de data 27/01/2021.
I es fa justificació del següent: la incorporació de les puntualitzacions de l’informe d’ADIF
en relació al PEU Can Pahissa amb Ref.:JUI/00346-20 de data 20/05/2020 i de l’informe
emès per la Subdirecció General de Planificació Ferroviaria amb títol: Informe técnico de la
subdirección general de planificación ferroviaria referente al Plan Especial Can Pahissa en
Sant Feliu de Llobregat de data 04/07/2020; Justificació de la incorporació de les
puntualitzacions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona
amb Expedient: 2020/071481/M; Justificació de la incorporació de les puntualitzacions
realitzades per la Comunitat de Regants del Canal de la Infanta Doña Luisa Carlota de
Borbón a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per instància genèrica; Justificació de
l’Informe d’impacte ambiental del
Pla especial urbanístic de Can Pahissa emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona (exp. OTAABA20200043); Justificació de la incorporació de les
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puntualitzacions del segon informe d’ADIF en relació al PEU Can Pahissa amb Ref.:JUI/
00346-20 de data 27/01/2021.
D’altra banda, dintre dels annexes que s’inclouen a la documentació escrita, s’inclou en
annex 0 que dona resposta a les al·legacions i als informes emesos pels diferents
organismes i exposa en quin punt del document han estat introduides les modificacions
necessàries per donar compliment als condicionants descrits pels diferents organismes.
Per tant, segons les introduccions al document considerades en aquest apartat, es pot
concloure que el nou document del Pla Especial Urbanístic de Can Pahissa incorpora les
prescripcions i consideracions derivades dels informes sectorials i tècnics de l’ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei. Aquestes prescripcions i consideracions
també s’hauran de tenir en compte en el projecte d’edificació i la llicència d’activitats.
Els canvis introduïts en el document no es consideren canvis substancials d’acord amb el
que estableix l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, atès que s’entén que son canvis substancials, en el
planejament derivat, els que donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte de
l’emplaçament dins de l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Tot i això també
s’estableix que les alteracions que no comporten canvis substancials s’han de fer constar a
l’acord d’aprovació.
Els canvis no substancials més rellevants que figuren al nou document que s’ha presentat
per la seva aprovació provisional són els següents:
a)Justificació de l’àmbit global del PEU Can Pahissa incorporant els sols que són
exents a les finques privades però que o bé estan en sol urbà sense modificació de
qualificació, o bé son camins d’us i servitud publica no contabilitzats, però que en
conjunt superen la superficie minima de 20ha.
b)Justificació de l’edificabilitat preexistent de l’edificació històrica de la Masia Can
Pahissa (edifics A, B, C i D) amb indicació que els edificis C i D no son habitables
ni adequables per a usos, excepte per magatzem d’activitats agroforestals.
c) Descripció de les divisions horitzontals admeses de l’edificació preexistent de
l’edificació històrica de la Masia Can Pahissa (edifics A, B) habitables i adequables
per als usos admesos.
d)Indicació que el document de Text Normatiu vincula tots els altres documents a la
Normativa d’obligat compliment, especialment els de caràcter ambiental.
e)Que el Text Refós Normatiu preveu trametre el Projecte Executiu en el tràmit de
llicència als Organs sectorials.
f) Que en el tràmit de Llicència inclou la urbanització del Vial-Camí d’accés a la
Masia de Can Pahissa conforme Projecte incorporat en el PEU Can Pahissa.
g)Que es reconeix el dret d’us públic d’accedir per usos culturals a l’ambit d’interès
patrimonial del Canal de La Infanta dins de la finca Can Pahissa.
h)Que qualsevol activitat que superi l’aforament ordinari de l’activitat previst per
aquest PEU, caldra que tramiti l’autorització al marge d’aquest Pla Especial
Urbanístic.
V. CONCLUSIONS
Vistos els antecedents i un cop revisat el document rebut en aquest ajuntament per part de
l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en data 7 de juliol de 2021 amb Registre d’entrada
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REG_ENTRADA/2021007805, el qual incorpora un seguit de modificacions que en cap cas
comporten canvis substancials respecte del document aprovat inicialment, en el qual es
dona resposta al punt tercer de l’acord de l’aprovació inicial de data 5 de maig de 2020, i
que incorpora les prescripcions i consideracions derivades dels informes sectorials,
s’informa favorablement el Pla Especial Urbanístic PEU Can Pahissa, per tal de poder
procedir al tràmit per la seva aprovació provisional.
Vist els antecedents i atès la normativa que resulta d’aplicació, és del parer de qui informa
que procedeix:
PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT el document refós del Pla Especial Urbanístic
de Can Pahissa, presentat pel Sr. ALEIX MARQUET ENCINAS, i rebut per l’ajuntament de
Molins de Rei el 7 de juliol de 2021 amb Registre d’entrada REG_ENTRADA/2021007805 i
tramès per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a través del portal EACAT.
Amb les següents modificacions no substancials que han estat introduïdes respecte del
document aprovat inicialment:
a)Justificació de l’àmbit global del PEU Can Pahissa incorporant els sols que són
exents a les finques privades però que o bé estan en sol urbà sense modificació de
qualificació, o bé son camins d’us i servitud publica no contabilitzats, però que en
conjunt superen la superficie minima de 20ha.
b)Justificació de l’edificabilitat preexistent de l’edificació històrica de la Masia Can
Pahissa (edifics A, B, C i D) amb indicació que els edificis C i D no son habitables
ni adequables per a usos, excepte per magatzem d’activitats agroforestals.
c) Descripció de les divisions horitzontals admeses de l’edificació preexistent de
l’edificació històrica de la Masia Can Pahissa (edifics A, B) habitables i adequables
per als usos admesos.
d)Indicació que el document de Text Normatiu vincula tots els altres documents a la
Normativa d’obligat compliment, especialment els de caràcter ambiental.
e)Que el Text Refós Normatiu preveu trametre el Projecte Executiu en el tràmit de
llicència als Organs sectorials.
f) Que en el tràmit de Llicència inclou la urbanització del Vial-Camí d’accés a la
Masia de Can Pahissa conforme Projecte incorporat en el PEU Can Pahissa.
g)Que es reconeix el dret d’us públic d’accedir per usos culturals a l’ambit d’interès
patrimonial del Canal de La Infanta dins de la finca Can Pahissa.
h)Que qualsevol activitat que superi l’aforament ordinari de l’activitat previst per
aquest PEU, caldra que tramiti l’autorització al marge d’aquest Pla Especial
Urbanístic.
SEGON: TRAMETRE a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, electrònicament, i en format digital, la documentació tècnica
i administrativa relativa al Pla Especial Urbanístic d’àmbit plurimunicipal de Can Pahissa
per a la seva aprovació definitiva i posterior executivitat.
TERCER: Requerir als promotors a la presentació de la següent documentació, amb
caràcter previ a l’atorgament de la llicència urbanística d’obres:
· Agrupació registral de les 6 parcel·les cadastrals incloses dins de l’àmbit i s’efectuïn
les alteracions cadastrals que corresponguin per tal d’estar considerant l’àmbit com
a una única finca i un únic àmbit d’actuació, sens perjudici de la que es troba en
discontinuïtat.
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· Certificat de titularitat i càrregues del Registre de la Propietat que acrediti la propietat
de totes les parcel·les que s’inclouen a l’àmbit degudament inscrites per tal de
justificar que el promotor és el propietari de les parcel·les de tot l’àmbit.
QUART: Notificar el present acord individualment, als promotors, a la propietat dels
terrenys de l’àmbit del Pla Especial, al Real Canal de la Infanta Doña Luisa Carlota de
Borbon, i a les següents administracions: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola, ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya. “
Vist l’informe emès en data 25 de novembre de 2021 per la Secretaria de la Corporació.
Vist l’informe proposta emès en data 30 de novembre de 2021 per la Cap de Planejament i
Gestió Urbanística.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SIT del regidor d’Urbanisme de data 9 de
desembre de 2021.
Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a com a òrgan competent , la següent
PROPOSTA:
PRIMER: APROVAR PROVISIONALMENT el document refós del Pla Especial Urbanístic
de Can Pahissa, presentat pel Sr. ALEIX MARQUET ENCINAS, i rebut per l’ajuntament de
Molins de Rei el 7 de juliol de 2021 amb Registre d’entrada REG_ENTRADA/2021007805 i
tramès per part de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a través del portal EACAT.
Amb les següents modificacions no substancials que han estat introduïdes respecte del
document aprovat inicialment:
a)Justificació de l’àmbit global del PEU Can Pahissa incorporant els sols que són
exents a les finques privades però que o bé estan en sol urbà sense modificació de
qualificació, o bé son camins d’us i servitud publica no contabilitzats, però que en
conjunt superen la superficie minima de 20ha.
b)Justificació de l’edificabilitat preexistent de l’edificació històrica de la Masia Can
Pahissa (edifics A, B, C i D) amb indicació que els edificis C i D no son habitables
ni adequables per a usos, excepte per magatzem d’activitats agroforestals.
c) Descripció de les divisions horitzontals admeses de l’edificació preexistent de
l’edificació històrica de la Masia Can Pahissa (edifics A, B) habitables i adequables
per als usos admesos.
d)Indicació que el document de Text Normatiu vincula tots els altres documents a la
Normativa d’obligat compliment, especialment els de caràcter ambiental.
e)Que el Text Refós Normatiu preveu trametre el Projecte Executiu en el tràmit de
llicència als Organs sectorials.
f) Que en el tràmit de Llicència inclou la urbanització del Vial-Camí d’accés a la
Masia de Can Pahissa conforme Projecte incorporat en el PEU Can Pahissa.
g)Que es reconeix el dret d’us públic d’accedir per usos culturals a l’ambit d’interès
patrimonial del Canal de La Infanta dins de la finca Can Pahissa.
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h)Que qualsevol activitat que superi l’aforament ordinari de l’activitat previst per
aquest PEU, caldra que tramiti l’autorització al marge d’aquest Pla Especial
Urbanístic.
SEGON: TRAMETRE a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, electrònicament, i en format digital, la documentació tècnica
i administrativa relativa al Pla Especial Urbanístic d’àmbit plurimunicipal de Can Pahissa
per a la seva aprovació definitiva i posterior executivitat.
TERCER: Requerir als promotors a la presentació de la següent documentació, amb
caràcter previ a l’atorgament de la llicència urbanística d’obres:
· Agrupació registral de les 6 parcel·les cadastrals incloses dins de l’àmbit i s’efectuïn
les alteracions cadastrals que corresponguin per tal d’estar considerant l’àmbit com
a una única finca i un únic àmbit d’actuació, sens perjudici de la que es troba en
discontinuïtat.
· Certificat de titularitat i càrregues del Registre de la Propietat que acrediti la propietat
de totes les parcel·les que s’inclouen a l’àmbit degudament inscrites per tal de
justificar que el promotor és el propietari de les parcel·les de tot l’àmbit.
QUART: Notificar el present acord individualment, als promotors, a la propietat dels
terrenys de l’àmbit del Pla Especial, al Real Canal de la Infanta Doña Luisa Carlota de
Borbon, i a les següents administracions: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola, ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya. “
La transcrita proposta ha estat formulada en el marc de la normativa vigent interpretada
d’acord amb els precedents i criteris generalment observats per aquesta Corporació.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, amb el punt 5,
que és l’“Aprovació provisional del document refós del Pla Especial Urbanístic de Can
Pahissa”, l’expedient número 1/2020. I faria també en aquest cas en condició de regidor
d’Urbanisme el mateix regidor Miguel Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies també, Alcalde.
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Zaragoza. Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Quim
Llort, endavant.
Sr. Llort:
Moltes gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom. Des d’Esquerra Republicana de Molins
volem posar de manifest les dues millores o els dos grans punts positius que porta aquest
projecte. Per una banda, és una oportunitat de recuperació i preservació del patrimoni, ja
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que permetrà la rehabilitació de la masia de Can Pahissa, malgrat que l’edifici pròpiament
dit queda ubicat al municipi de Sant Feliu de Llobregat, com comentava el Sr. Zaragoza.
Des d’Esquerra Republicana creiem que és important preservar el nostre patrimoni històric
en conjunt. Per alta banda, permetrà la millora de certs espais de l’entorn natural gràcies a
la gestió forestal, qüestió que queda recollida a l’informe d’impacte mediambiental, tot i que
no podem deixar de banda la recomanació que es fa en aquest mateix informe, on
clarament es decanta per una de les propostes, ja que aquesta té molt menys impacte.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més. No sé si el Sr. Zaragoza volgués afegir alguna
cosa més...
Sr. Zaragoza:
No, no. En la línia del que diu el company, el Quim, dir que és veritat que és Sant Feliu,
però també hauríem de dir que històricament allò era Santa Creu d’Olorda, fins que va
haver-hi l’annexió per part de...
Sr. Vives:
Perdona.
Sr. Alcalde:
Un segon, perquè sembla que..., però no l’havies demanat.
Sr. Vives:
Em pensava que ho havia enviat i no ho havia fet.
Sr. Alcalde:
Val, val, doncs, Sr. Zaragoza, si em permet, li donaria la paraula al Sr. Marc Vives.
Endavant.
Sr. Vives:
Sí, bé. En el nostre cas, som conscients que a aquesta aprovació aquí li fem una mica de
crossa a Molins de Rei, però sí que volíem aprofitar a fons per traslladar un parell de
missatges que nosaltres creiem importants en una aprovació d’un punt com el d’avui.
Perquè s’entengui el nostre vot, que abans han vist que és en contra i explicarem per què.
Independentment del que comentava el Joaquim Llort, i que té raó, que certs aspectes de
l’informe parlen del tema de gestió forestal i hi ha certs avenços que el Pla permet, volíem
deixar clar que una de les coses que més ens molesta és que el volum de la pressió
antròpica de Collserola augmenta d’una manera que és en un espai que s’ha reconvertit en
una hípica. Nosaltres creiem que l’hípica com a tal, per un cantó, no afavoreix un ús social
del parc; és a dir, fer servir animals per al gaudi únic dels humans és una pràctica que no
compartim ni compartirem des de la CUP. I, per altre cantó, creiem que és una activitat que
pot “elititzar” els usos del Parc, ja que no està a l’abast de tothom. I per aquests dos motius
volíem aprofitar aquest espai per comunicar aquest posicionament.
Sr. Alcalde:
Ara sí, Sr. Zaragoza, si us plau.
Sr. Zaragoza:
No, bé, això que dèiem abans. Bàsicament això: aquesta zona és una zona que
històricament, com sabeu, quan va haver-hi la segregació dels municipis de la Santa Creu i
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després va quedar en el terme municipal de Sant Feliu, és veritat que tenim, com hem
explicat, una part de la zona forestal que està dins el nostre terme, però és l’únic en què
nosaltres intervindríem . Però és veritat que estem d’acord en el fons en el contingut, tal
com ha explicat el company Quim, de la modificació que es planteja, perquè a més van en
la línia del que el mateix Pla Director i el Parc de Collserola manifesta que aquest tipus
d’activitats han de quedar en aquesta zona intermèdia, en aquesta zona exterior del que és
el Parc de Collserola. Que hagués estat bé que aquesta normativa s’hagués pogut fer fa
molt de temps i haguéssim pogut ordenar el Parc de Collserola i no arribar a la situació en
què estem. I el punt de vista de la CUP, doncs, bé, jo el respecto, no tinc res a dir.
Sr. Alcalde:
Jo, avui... Saben que no acostumo a parlar habitualment, però sí que si em permeten
només una reflexió, tenint el debat de reflexió, més que per als companys també de la
CUP, perquè a vegades tenen aquesta particularitat de portar als extrems, les coses són
blanques o negres, i llavors hi estem d’acord o hi estem en contra. Una reflexió: on
deixarien vostès, llavors, entre altres coses, la funció de l’hípica des d’un punt de vista
terapèutic, que està més que demostrat? També estarien en contra de l’ús de l’hípica des
d’un punt de vista terapèutic, tan demostrat que funciona i funciona bé en moltes
persones? Perquè escoltant-lo i estigmatitzant un aspecte com des d’un punt de vista
animalista no podem fer servir els cavalls donaria o almenys a mi m’ha donat la sensació
que també estarien en contra de qualsevol relació que hi pugui haver en aquest sentit amb
els cavalls. M’ha donat aquesta sensació. Si no és així, Sr. Marc Vives, ho pot dir...
Sr. Vives:
No, no, sí, sí, ja que m’ho pregunta directament...
Sr. Alcalde:
... i estaria encantat de rectificar.
Sr. Vives:
No, no, ja que m’ho pregunta directament: crec que aquí he ficat un matís, i crec que ha
quedat clar quan parlava de l’ús únic per a gaudi humà. Entenc que l’ús terapèutic de
cavalls i altres usos que estan àmpliament demostrats com bé has comentat, doncs, sí que
entren dins el marc que entenem la CUP, però no és aquest l’ús únic que faran en aquesta
hípica. Per això he fet aquesta intervenció.
Sr. Alcalde:
Bé, jo diria que a la llicència o al suposat ús no està tan especialitzat quin és l’ús que hi ha,
perquè al final aquestes hípiques també permeten aquests usos. Però en qualsevol cas,
clarificat. I si els sembla passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

Vots en contra

Abstencions
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CUP

1

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Total

15

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 15 vots a
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (3), MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i 1 vot en
contra de la CUP (1).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Carles Corro Campos
6.- Aprovació Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025. (Expedient
3/2021/APPAB)
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:

passaríem ara, canviaríem avui en un Ple que no porta excessius punts, és evident.
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de
la Vila, amb el punt 6 de l’ordre del dia que és l’”Aprovació del Pla Director Turístic
de Molins de Rei 2021-2025” i faria l’explicació d’aquest punt la regidora de
Turisme, la Sra. Carme Madorell. Endavant.
Sra. Aroca:
Perdona, Xavi, una prèvia. Sí, perdona. En aplicació de l’article 32 del ROM
demanaríem una votació per tractar de deixar sobre la taula aquest punt. L’article
32 diu en concret: “Qualsevol grup o regidor/a no adscrit/a podrà demanar per
causa justificada que un assumpte quedi damunt la taula, ja sigui perquè
l’expedient es trobi incomplert o perquè no hagi estat de manifest per a consulta de
manera ininterrompuda des del moment de la convocatòria de la sessió”.
Ho diem, perquè el sentit del nostre vot serà diferent si ho tractem al Plenari del
mes que ve i tenim temps de veure tranquil·lament l’expedient, que ja sabeu i no
repetiré aquí les incidències que hi ha hagut, i jo demanaria una mica de
generositat per part del govern municipal perquè, com ja sabeu, i ara amb el punt
de la piscina ho veurem clar, doncs, deixar sobre la taula un assumpte no és matar
l’assumpte, ni molt menys, es pot recuperar tranquil·lament i amb normalitat al
Plenari següent i jo crec que tots hi guanyaríem, i per això demanem aquesta
votació.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs..
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Sra. Aroca:
A no ser que el govern ja tingui a bé a deixar-lo sobre la taula i no calgui ja fer
aquesta votació.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Jo demanaria un recés de 3 minuts perquè el govern per tant
hauria de decidir què és el que fa. Per tant, demanaria un recés de 3 minuts. Si els
sembla, desconnectem, i tornem a connectar-nos, que és l’única forma en què
podem mantenir una privacitat en l’estat actual el propi govern.
Aquest punt queda a sobre la taula
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano.
7.- Aprovar el tancament definitiu del desequilibri econòmic de la gestió de la Piscina
Municipal de l’any 2020 i el reconeixement provisional del desequilibri econòmic de
la Piscina Municipal per a l’any 2021 (expedient núm. 16/2021/COOSE)
Es procedeix, en virtut de l’article 82.3 ROF, a la ratificació de la inclusió a l’ordre del
dia de les esmenes presentades pel grup municipal Molins en Comú i Molins
Camina-Podem amb número de registre d’entrada 2021023452.
ESMENES PRESENTADES PER ESCRIT PELS GRUPS MUNICIPALS MOLINS EN
COMÚ I MOLINS CAMINA-PODEM
ESMENA NÚMERO 1
La proposta al ple diu:
Primer.- DONAR COMPTE de l’informe de Control Financer per la concessió administrativa
per l’ús i aprofitament de la Piscina Municipal i les instal·lacions que li són pròpies
corresponents a l’any 2020, emès per l’empresa Faura Casas Auditors Consultors, SL,
presentat en data 21 de setembre de 2021, en les seves conclusions fixa el desequilibri
econòmic de l’any 2020 en 362.572,72 €.
La proposta d’addició que es fa, ha de dir:
Primer.- DONAR COMPTE de l’informe de Control Financer per la concessió administrativa
per l’ús i aprofitament de la Piscina Municipal i les instal·lacions que li són pròpies
corresponents a l’any 2020, emès per l’empresa Faura Casas Auditors Consultors, SL,
presentat en data 21 de setembre de 2021, en les seves conclusions fixa el desequilibri
econòmic de l’any 2020 en 362.572,72 €, i en conseqüència prendre les mesures
necessàries per a que el Ple de l’Ajuntament aprovi i adeqüi les relacions contractuals amb
el concessionari d’acord amb les conclusions i recomanacions que es posen de manifest
en dit informe de Control Financer.
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A tal efecte es proposa la creació d’una Comissió Informativa Especial, formada per un
representant de cada grup municipal i la presidència de l’Alcalde o persona en qui delegui,
que abans del dia 30 abril de 2022 presenti al Ple, per ser aprovades, les seves
conclusions de conformitat amb les recomanacions que es fan a l’informe de Control
Financer.
CONSIDERACIONS:
Aquesta proposta d’esmena es troba fonamentada en les conclusions i recomanacions que
es formulen en l’informe de Control financer, i que resumidament són:
“Es recomana que la informació auditada que es presenta anualment inclogui un
desglossament dels resultats per activitats, establint uns criteris d’imputació d’aquells
ingressos i despeses que siguin comuns, prèviament acordats amb l’ajuntament.
Es recomana que qualsevol decisió, fora de l’activitat normal de la gestió del pressupost,
que pugui afectar a l’equilibri de la concessió, sigui formalment aprovada per l’ajuntament i
de forma prèvia, mantenint l’evidència suficient per part de l’entitat.”
ESMENA NÚMERO 2
La proposta al ple diu:
Segon.- APROVAR el desequilibri econòmic definitiu de l’exercici 2020 corresponent a la
gestió de la piscina municipal per un import de 362.572,72 €.
La proposta d’addició que es fa, ha de dir:
Segon.- APROVAR el desequilibri econòmic definitiu de l’exercici 2020 corresponent a la
gestió de la piscina municipal per un import de 362.572,72 €.
I tenint en compte que l’import transferit al concessionari pel mateix concepte ha estat de
410.738,10 euros, procedir de manera immediata a compensar la quantitat de 48.165,40
euros (diferencia entre ambdós imports), amb els primers pagaments que s’hagin de fer.
CONSIDERACIONS:
Aquesta proposta d’esmena es troba fonamentada en les conclusions i recomanacions que
es formulen en l’informe de Control financer, i que resumidament son:
“l’Ajuntament de Molins de Rei va acordar aprovar el reconeixement del desequilibri
provisional de la concessió al Club Natació Molins de Rei per l’ús i aprofitament de la
piscina municipals i les instal·lacions que li són pròpies per a l’exercici 2020 per import de
410.738,10 euros. Degut a que el dèficit definitiu de l’exercici ha estat de 362.572,70 euros,
s’ha registrat com a passiu exigible l’import diferencial de 48.165,40 euros, com excés
d’aportació pendent d’aplicar.
L’entitat, segons ens manifesta la direcció d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament, ha
complementat en un 30% els sous dels treballadors afectats per l’ERTO en els mesos
d’abril i maig, amb el que la reducció del cost de personal ha estat del 21%. Tot i que el
Decret d’Alcaldia de data 31 de març de 2020 recollia com antecedents aquesta mesura,
no existeix constància d’una aprovació prèvia per part de l’ajuntament.“
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Tenint en compte aquestes afirmacions i fets, que es posen de manifest a l’informe de
control financer, els regidors que subscrivim no podem votar a favor d’aquest desequilibri
econòmic (362.572,70 euros), i només de forma subsidiària donarem suport si el Ple dona
el vist i plau a la nostra esmena d’addició.
ESMENA NÚMERO 3
La proposta al ple diu:
Tercer.- APROVAR el desequilibri econòmic provisional per a l’exercici 2021, de la
concessió per l’ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són
pròpies per un import de 270.613,52€, import a regularitzar una vegada el Club Natació
Molins de Rei presenti l’auditoria dels compte d’aquest exercici.
La proposta d’addició que es fa, ha de dir:
Tercer.- APROVAR el desequilibri econòmic provisional per a l’exercici 2021, de la
concessió per l’ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són
pròpies per un import de 270.613,52€, import a regularitzar una vegada el Club Natació
Molins de Rei presenti l’auditoria dels compte d’aquest exercici i de la necessària i
obligatòria adequació dels termes de la concessió administrativa a l’aprovació pel Ple de
l’ajuntament de les conclusions que proposi la Comissió Informativa Especial que es
menciona en la esmena número 1.
CONSIDERACIONS:
Considerem que les conclusions i recomanacions de l’informe de Control Financer, son
suficient explicitats perquè l’ajuntament adeqüi de manera immediata les relacions
contractuals.
ESMENA NÚMERO 4
La proposta al ple diu:
Cinquè.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a l’obligació
de la part pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional de 2021, per import de
75.354,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3030.342401 48000, Transferències
corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei als exercicis següents: · Exercici
2021: 40.000€ · Exercici 2022: 35.354,86€. Aquesta aportació quedarà condicionada a la
presentació del tancament definitiu de la gestió de la piscina municipal amb l’aportació de
l’auditoria del exercici de 2021.
La proposta d’addició que es fa, ha de dir:
Cinquè.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a l’obligació
de la part pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional de 2021, per import de
75.354,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3030.342401 48000, Transferències
corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei als exercicis següents: · Exercici
2021: 40.000€ · Exercici 2022: 35.354,86€. Aquesta aportació quedarà condicionada a la
presentació del tancament definitiu de la gestió de la piscina municipal amb l’aportació de
l’auditoria del exercici de 2021, i a la provació pel Ple de les mesures necessàries de la
Comissió Especial Informativa de l’esmena número 1.
Pàg. 33/64
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/12/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

CONSIDERACIONS:
Tenint en compte les afirmacions i fets que es posen de manifest en l’informe de control
financer de l’exercici 2020, els regidors que subscrivim no podem votar a favor d’aquest
provisional desequilibri econòmic del 2021 (270.613,52 euros), i només de forma
subsidiària donarem suport si el Ple dona el vist i plau a la nostra esmena d’addició.
ESMENA NÚMERO 5
La proposta al ple diu:
Sisè.- SOL·LICITAR al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat de la gestió de la
instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.
La proposta d’addició que es fa, ha de dir:
Sisè.- SOL·LICITAR al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat abans del dia 30
abril 2022, de la gestió de la instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.
CONSIDERACIONS:
La proposta de la de l’equip de govern “deixa als llimbs” la data de presentació del Pla de
viabilitat.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
[INTERRUPCIÓ DE L’ÀUDIO, FALTA EL FRAGMENT DE QUAN ES REPRÈN LA SESSIÓ
I ES PRESENTEN LES ESMENES DEL PUNT 7]
Sr. Zaragoza:
... el mes de desembre per poder-ne parlar. Així va ser. En vam poder parlar de manera
tranquil·la, juntament amb la persona que ens fa el seguiment de la concessió de la piscina
municipal, l’Ezequiel. Des de l’any 2012 que ens fa aquest acompanyament. Juntament
també amb un interventor, per donar compte de l’informe econòmic i financer de la piscina
i, per tant, crec que en aquest exemple, en aquest moment, crec que també cal posar en
valor que la voluntat sempre del govern ha estat la transparència absoluta en cadascun
dels moments, i els papers que ens porten a posar aquest punt sobre la taula i aprovar
aquest tancament definitiu. És en aquest sentit en el que jo crec que, primer de tot, agrair-li
les esmenes. En definitiva, vull dir, crec que val la pena tenir un altre punt de vista, un altre
punt que realment ens faci millorar el control, la gestió dels passos que estem fent no
només en aquesta concessió, sinó precisament en totes les concessions en què
l’Ajuntament està implicat. Crec en aquest punt que nosaltres en aquella reunió, va ser una
reunió extensa, va ser una reunió jo crec que molt interessant ja vam acordar, i així els ho
vam fer saber, que nosaltres estàvem absolutament d’acord en fer aquesta... fer aquest
seguiment de la concessió a través de la... d’aquesta... d’aquesta...
Sra. Aroca:
Comissió?
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Sr. Sánchez:
... d’aquesta Comissió, gràcies Ana, d’aquesta Comissió. I el que sí que vam dir és que, ja
que teníem les de les llars d’infants, reformular precisament aquesta Comissió fent la
Comissió de Seguiment de les Concessions. Nosaltres continuem amb aquesta idea;
creiem, i aquí sí que nosaltres, i ho sabeu, hi ha la voluntat que quan hi hagi un tema com
és el de la piscina, i sabem que és un tema que preocupa molta gent per els números en
què estem, i ho has apuntat ara, en què realment hi ha dues coses que crec que ens
afectaran. Primer, l’apujada de l’energia i després també és evident que el fet que
estiguem ara en aquesta nova situació haurem d’anar fent un seguiment, no sé si mensual,
però sí si més no trimestral i, per tant, la voluntat del govern, i ho vam dir a la passada
reunió, és reformular al proper Ple la Comissió de Llars d’Infants, fer-la més àmplia, perquè
així no haguem de tenir una comissió per a cada àmbit concret i poder instar aquestes
comissions. Tenen la paraula del govern que els acords que vostè ha posat sobre la taula, i
en els quals nosaltres estem absolutament d’acord en fer aquest seguiment, els complirem.
I, per tant, abans que arribi el mes d’abril o quan s’entregui en aquest cas la proposta o
entri a la piscina la proposta de tancament definitiu, farem una reunió perquè ells també
ens ho expliquin i puguem fer aquest seguiment. Nosaltres, aquesta és la voluntat, per tant,
la nostra idea seria votar en contra de les esmenes, agafant el compromís ferm, que el
tenen, que el vam dir a la reunió i que el tornem a manifestar avui al Plenari, de portar al
proper Ple aquesta reformulació de la Comissió de Seguiment de Llars d’Infants i passar-la
a una comissió més àmplia, que seria la Comissió de Seguiment de les Concessions
Municipals.
Aquesta seria la nostra proposta. Atenent el que ja vam dir a la reunió que vam mantenir
amb tots vostès, i atenent també al que creiem que és una comissió molt més àmplia i que
ens permet parlar de moltes altres concessions, i en aquest sentit no haver de tenir una
reunió cada vegada amb una concessió específica. És més ampli; crec que ens va millor a
tots i, per tant, això és el que nosaltres proposaríem i diríem. Ara m’acabes de canviar de
pantalla i vaig mirant cap aquí, cap allà. Això és que nosaltres des del govern proposaríem:
votar en contra de les esmenes amb aquest esperit i amb aquesta voluntat de reformular al
proper Plenari aquesta comissió per tal de fer-la més àmplia i assumir aquesta voluntat
que, primer de tot, sempre que vostès vulguin convocar-la, evidentment no hi haurà cap
problema per poder-la convocar; si més no amb el que té a veure amb esports, i entenc
que amb els altres companys del govern absolutament el mateix. Per tant, aquesta seria la
proposta nostra, atenent com sempre hem dit la màxima transparència que tothom pugui
demanar la informació que sigui sobre l’àmbit de la piscina i també sobre altres
concessions.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació... Entenc que passem a la votació de la globalitat de
les esmenes.
[Votació de les esmenes]
Per tant, les esmenes no prosperen i ara, regidor d’Esports, si volgués parlar i explicar el
dictamen, endavant.
Sr. Sánchez:
Perfecte. Moltes gràcies de nou.
Presenta el punt 7.
VOTACIÓ
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Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Total

2

Abstencions

16

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar pels membres presents
la ratificació de la inclusió a debat de les esmenes d’aquest punt per 16 vots en
contra del PSC (7), JxM (4), ERC-AM (3), la CUP (2) i 2 vots a favor de Molins Camina
- Podem (1) i MEC (1).
DICTAMEN
Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Esports de data 28 d’octubre de 2021, del qual es
desprèn el següent:
El Club Natació Molins de Rei gestiona la piscina municipal segons el contracte
administratiu per l’ús i aprofitament d’aquesta instal·lació, adjudicat en sessió del Ple
Municipal de 9 d’abril de 2002, per un període de 25 anys.
Atès que en data 14 de març de 2020 es va declarar l’emergència sanitària provocada per
la Covid 19, que va afectar a tots els àmbits de la societat i ha comportant el tancament de
totes les instal·lacions i les reduccions d’aforament i d’activitats, que ha provocat una
mancança d’ingressos en la gestió de la piscina municipal.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 17 de desembre de 2020 va aprovar
el reconeixement del desequilibri econòmic provisional per a l’any 2020, de la concessió de
la gestió de la piscina municipal per un import de 410.738,10€, que caldrà regularitzar en
el moment que el Ple de l’Ajuntament prengui examen de l’informe econòmic financer
d’acord amb l’art. 220.4 del TRLRHL.
Atès que el Club Natació Molins de Rei va presentar l’auditoria 2020 amb el tancament de
l’exercici 2020, mitjançant el registre d’entrada núm. 2021006124, de 25 de març de 2021,
del que es desprèn un desequilibri per un import de 362.572,72€, i sol·licita el pagament de
l’import pendent d’abonament de 48.023,09€.
Atès que l’informe econòmic financer de la gestió de la piscina municipal 2020 ha estat
encarregat pels serveis econòmics de l’Ajuntament a l’empresa Faura Casas Auditors
Consultors, SL, presentat en data 21 de setembre de 2021, i en les seves conclusions
recolza la gestió feta per el Club Natació Molins de Rei i fixa el desequilibri econòmic de
l’any 2020 en 362.572,72€.
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Atès que l’Ajuntament va abonar, en data 26 d’abril de 2021, al Club Natació Molins de Rei
l’import pendent del dèficit de l’exercici 2020 de 48.023,09€.
Atès que l’any 2021 la pandèmia continua amb nosaltres i les restriccions marcades per la
Generalitat de Catalunya imposen restriccions en l’aforament dels serveis i de les
instal·lacions esportives, causant una gran baixa de socis, fins al 40% al febrer de 2021,
que fa preveure un desequilibri econòmic semblant al de l’any 2020.
Atès que el Club Natació Molins de Rei ha presentat en data 12 d’abril de 2021, mitjançant
el registre d’entrada núm. 2021007116, la documentació següent:
- Pressupost 2021
- Previsió tresoreria 2021
- Projecció compte d’explotació 2021-2027
Atès que d’aquesta documentació es desprèn un desequilibri econòmic financer de la
gestió de la piscina municipal per un import de 351.650,77€ per a l’exercici 2021.
Atès que en la clàusula vint-i-cinquena del Plec de Clàusules que regula la concessió per
l’ús i aprofitament de la piscina municipal diu:
“...
Clàusula vint-i-cinquena.L’Ajuntament garantirà l’equilibri econòmic de la concessió. A tal efecte el concessionari
proposarà les tarifes o altres mesures econòmiques que consideri adients per aquest
equilibri. L’Ajuntament haurà de compensar econòmicament al concessionari, per raó de
les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o
disminueixin la retribució i ha de revisar les tarifes quan, encara que no hi hagi
modificacions de servei, circumstancies anormals o imprevisibles sobrevingudes
determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic. ...”
Atesa la sol·licitud del Club Natació Molins de Rei, i per tal de garantir la seva tresoreria
durant l’any 2021, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat les aportacions a compte del
desequilibri econòmic provisional per a l’any 2021 següents:
- Decret d’Alcaldia núm. 750, de 20 de maig de 2021, per un import de 48.165,40€.
- Decret d’Alcaldia núm. 1210, de 21 de juliol de 2021, per un import d’11.093,26€.
- Decret d’Alcaldia núm. 1442, de 17 de setembre de 2021, per un import de 136.000€.
Durant aquest any 2021, tot i que continuen havent restriccions degut a la pandèmia, la
situació està revertint i la previsió de tancament ha millorat respecte a la previsió de
començament d’any. A data d’avui s’ha recuperat un 30% de les baixes de socis produïdes
per la Covid-19 i les ajudes vingudes de la Generalitat de Catalunya (130.064,82€) han fet
variar la previsió del tancament.
Atès que en data 6 d’octubre de 2021, mitjançant el registre d’entrada núm. 2021019561,
el Club Natació presenta una sol·licitud d’avançament a compte del tancament per el
desequilibri econòmic de l’any 2021, per import de 75.354,86€, adjuntant la documentació
corresponent al compte d’explotació de l’any 2021, tancat al mes d’agost i la previsió de
tancament per al període setembre-desembre 2021, amb un dèficit previst per a l’exercici
de 270.613,52€.
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Per tot això i la documentació aportada, des del Negociat d’Esports s’informa
favorablement a l’aprovació definitiva del desequilibri econòmic de la gestió de la piscina
municipal de l’exercici 2020, al reconeixement del desequilibri provisional de l’exercici 2021
i reconèixer l’aportació pendent per cobrir aquest desequilibri provisional.
Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de l’ASP de la Cap del Negociat
d’Esports de data 29 d’octubre de 2021.
Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 8 de novembre de
2021.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- DONAR COMPTE de l’informe de Control Financer per la concessió
administrativa per l’ús i aprofitament de la Piscina Municipal i les instal·lacions que li són
pròpies corresponents a l’any 2020, emès per l’empresa Faura Casas Auditors Consultors,
SL, presentat en data 21 de setembre de 2021, en les seves conclusions fixa el
desequilibri econòmic de l’any 2020 en 362.572,72 €.
Segon.- APROVAR el desequilibri econòmic definitiu de l’exercici 2020 corresponent a la
gestió de la piscina municipal per un import de 362.572,72 €.
Tercer.- APROVAR el desequilibri econòmic provisional per a l’exercici 2021, de la
concessió per l’ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són
pròpies per un import de 270.613,52€, import a regularitzar una vegada el Club Natació
Molins de Rei presenti l’auditoria dels compte d’aquest exercici.
Quart.- DONAR COMPTE dels pagament realitzats per l’Ajuntament a
desequilibri econòmic per l’any 2021 de la gestió de la piscina municipal:
- Decret d’Alcaldia núm. 650 de 20 de maig de 2021, per el qual es fa un
de 48.165,40 €, Import pagat el 2 de juny de 2021.
- Decret d’alcaldia núm. 1210 de 21 de juliol de 2021, per el qual es fa un
de 11.093,26 €, Import pagat el 9 d’agost de 2021.
- Decret d’Alcaldia núm. 1442 de 17 de setembre de 2021 per el qual
avançament de 136.000 €, Import pagat el 28 de setembre de 2021.

compte del
avançament
avançament
s’aprova un

Cinquè.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a
l’obligació de la part pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional de 2021, per
import de 75.354,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3030.342401 48000,
Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei als exercicis
següents:
· Exercici 2021: 40.000€
· Exercici 2022: 35.354,86€. Aquesta aportació quedarà condicionada a la presentació
del tancament definitiu de la gestió de la piscina municipal amb l’aportació de l’auditoria del
exercici de 2021.
Sisè.- SOL·LICITAR al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat de la gestió de la
instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.
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Setè.- NOTIFICAR aquest acord al Club Natació Molins de Rei i TRASLLADAR-HO als
Negociat d’Intervenció, Tresoreria i Esports.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Ramon Sánchez. Permeti’m que doni entrada al regidor també Pep
Puiggarí, que s’incorpora al Ple, Sr. Manel Borrego, i ara ha demanat la paraula el Sr.
Arnau Pedrol i després el Sr. Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Pedrol:
Gràcies, bona tarda. L’any 1993 es formalitza entre l’Ajuntament i el Club Natació Molins
de Rei la concessió del servei públic per l’ús i l’aprofitament de la piscina municipal i les
instal·lacions que li són pròpies mitjançant un plec de clàusules que es modifica l’any 2002
i que amplia la concessió fins a l’abril del 2027. Malgrat la modificació posterior, la definició
del motiu de la concessió es manté. Diu: “Per a les activitats pròpies del Club com a entitat
esportiva relacionades amb natació, waterpolo i altres especialitats que recullin els seus
estatus en relació amb la promoció i la competició; per al manteniment i conservació de les
instal·lacions; per a l’ús general dels usuaris no associats i per a l’organització de cursets
de natació dirigits a escolars i vilatans en general”. La clàusula 25ena d’aquest plec
estipula que l’Ajuntament garantirà l’equilibri econòmic de la concessió i compensarà
econòmicament el Club. Entenem, doncs, que efectivament, tal com està redactada
aquesta clàusula, li correspon a l’Ajuntament fer front als exercicis negatius. Ara bé, ja vam
expressar a la reunió que vam tenir per parlar de la documentació justificativa de l’exercici
de l’any 2020 que des de l’any 1993 les prestacions del Club han evolucionat i s’hi han
incorporat serveis que, en opinió nostra, no es corresponen amb l’objectiu inicial de la
concessió. Aquesta observació també queda recollida a l’informe de control financer quan
recomana separar la gestió de les instal·lacions i la del Club i que es diferenciïn les
activitats i, per tant, els comptes que genera cada tipus d’activitat. Que no quedin
desglossats provoca dubtes, com el fet de no aclarir a què correspon el pagament del
lloguer d’un pis del carrer Carril.
Per altra banda, és evident que l’aparició de la COVID ha perjudicat especialment el Club
per la pèrdua de socis, pel tancament de la piscina durant mesos i per la disminució
general de les activitats, i que tot plegat ha provocat la necessitat d’unes aportacions
municipals extres per un valor de prop de 600.000 euros per als anys 2020 i 2021. Això no
obstant, la lectura d’aquest informe fa evident la necessitat d’incorporar uns canvis que
creiem que corroboren la nostra proposta de separació entre el que pròpiament és el Club;
per tant, un ús privat, i el que correspon a un ús públic, tal com també ho justifica el fet que
no existeix un preu públic per a la utilització de les instal·lacions com a abonat, ja que se
n’ha de ser soci.
En aquest punt de l’ordre del dia s’inclou un apartat per un pla de viabilitat, cosa que ens
sembla molt adient, bàsica i necessària, però alhora també ens fa preguntar si no n’hi ha
hagut cap altre fins ara. El que és més important encara: si no n’hi havia en el moment de
tirar endavant amb la instal·lació i la concessió. Sabem que amb el temps una població té
la necessitat de tenir noves instal·lacions del tipus que sigui, però ja hem plantejat
repetidament que no es tracta només d’iniciar un servei, sinó de poder mantenir-lo en el
temps i amb condicions. La piscina és una mostra que mantenir un equipament és costós i
cal tenir molt clar el que es farà. Reiterem la nostra proposta, tal com també han expressat
altres companys del Consistori en altres moments, que cal replantejar el finançament de la
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piscina urgentment. Tenint en compte el compliment estricte del conveni amb el Club
Natació i que l’Ajuntament ha de complir els seus compromisos, però que no estem d’acord
en què es perpetuï cobrir l’equilibri financer sense que es faci cap revisió de la gestió
econòmica, nosaltres hi votarem en contra, alhora que exigim un debat efectiu sobre el
finançament econòmic d’aquesta instal·lació. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Gerard Corredera.
Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i totes, els que ens estan seguint en directe, els que ens segueixen a la
ràdio, els que ens segueixen per YouTube. Des de Molins en Comú, i jo en les diferents
comissions informatives i des que va sorgir el problema del tancament de la piscina,
sempre he sigut molt molt insistent en demanar informació i en tenir la màxima
transparència en tot plegat, perquè més enllà que tots convindrem que la piscina és una
activitat necessària per a la nostra vila, és una activitat que cal i que a més i més genera
salut i esport i, per tant, ningú no té dubte que la piscina és un bé i l’hem de conservar i
l’hem de mantenir. Però és un tema complex. És un tema complex, i precisament per això
hem demanat tant la documentació, hem insistint tant en tenir informació i hem insistit
sobretot en la moció que vam presentar conjuntament amb Molins Camina-Podem que hi
hagués una anàlisi per part d’una empresa externa que no només expressés l’estat
econòmic o l’estat de comptes del Club o de la concessió, sinó el propi funcionament. I que
quedi clar, per si el debat va cap a un altre sentit, que nosaltres no estem en cap moment
en contra del Club, que quedi molt clar, sinó bàsicament en allò que evidencia el propi
informe, que ja intuíem, i que és que l’Ajuntament no té el control sobre la concessió de la
piscina. I aquesta concessió és l’única que presenta una previsió de dèficit de 800.000
euros, que com comentava la previsió del que s’expressa de la projecció, que comentava
la companya Ana Aroca, que es va fer l’abril del 2021, tenim una situació que preteníem o
les autoritats sanitàries ens deien que amb la vacunació, amb el 70 % del ramat que en
deien, que estaríem en aquestes èpoques d’una altra manera, i malauradament,
malauradament, estem on estem igual que l’any passat en xifra de contagis. I, per tant,
doncs, com expressava l’Ana, la necessitat de tornar a fer un altre pla de viabilitat o un pla
de la situació de la concessió fins al final del contracte.
I s’ha de dir que, perquè també alguna vegada ha entrat en algun altre debat, aquesta és
l’única activitat esportiva que es gestiona amb concessió de serveis, i amb un pressupost
d’1,8 milions d’euros anuals i més de 30 contractes laborals. Ho dic perquè si el debat va
de si per què aquesta sí, aquesta no, doncs aquesta sí perquè té aquestes característiques
i aquestes circumstàncies. I certament el Club no ha generat dèficit fins ara, i és evident
que estem aquí per la pandèmia del COVID. Per aquest motiu, el nostre posicionament no
és cap al Club, però això no treu que ens cal un major control sobre la concessió. Perquè
el concessionari contracta i acomiada personal, fa i desfà sense gestor a l’Ajuntament i
pren decisions que posteriorment ha hagut de refermar el Ple, sense debat previ o millor dit
a fets consumats. I tenen raó: potser abans del 2012 encara es controlava menys, però
s’ha demostrat que no és suficient. Cal un control de la gestió de la concessió i una
reformulació, com deia el company d’Esquerra Republicana, dels acords amb el Club,
seguint les recomanacions de l’informe de control financer fet per Faura-Casas i, per tant,
en aquest sentit és el que demanàvem una mica a les esmenes, que preteníem tenir una
comissió específica d’això.
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Creiem que la concessió de la piscina té aquesta singularitat i que és molt diferent de la
resta, i per tant ens refermem en la necessitat de crear aquesta concessió. Gràcies.
Comissió, perdó.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Carles Corro. Endavant.

Sr. Corro:
Bé, bona tarda a tothom, també a aquells que ens segueixen per YouTube, per la ràdio,
per on sigui. Des de la CUP, aquí i ara, entenem que no tenim gaire alternativa, que la
concessió amb el Club Natació Molins de Rei o els seus termes són clars. O sigui, hi ha un
desequilibri econòmic, l’ha d’assumir el Consistori. Som comprensius amb el context
pandèmic en el qual ens trobem des de fa gairebé dos anys, i som conscients també que
aquestes pèrdues que té el Club venen derivades d’una altra caiguda substancial de socis
provocada per la pandèmia i les restriccions que a causa d’aquesta s’han imposat. Ara bé,
ens sobta que la cap del negociat d’Esports parlés de la nova elaboració del plec de
clàusules, cosa que entenem que vol dir que aquest govern no té cap intenció de repensar
la fórmula de gestió de la piscina. S’han valorat i plantejat altres opcions de cara a evitar
futurs desequilibris econòmics que l’Ajuntament després hagi de sanejar? Si s’ha fet,
nosaltres des de la CUP no en tenim notícies. Som conscients que és un projecte de gran
envergadura i que la gestió no ha de ser gens fàcil, però en qualsevol cas és indispensable
que aconseguim una piscina municipal que sigui verdaderament de tothom. Una piscina
municipal econòmicament viable però sobretot econòmicament accessible pel gruix de les
classes populars. En definitiva, que es doni compliment efectiu al que arreu es diu per
activa i per passiva: que la piscina municipal és i ha de ser un servei públic i, com a tal, a
l’abast de tothom. I, per últim, dir que compartíem i compartim l’essència de les esmenes
presentades pels companys de Molins Camina-Podem i Molins en Comú, que entenem
englobades sota aquesta idea de fer aquesta comissió informativa especial per seguir
aplicant de manera efectiva les conclusions i recomanacions dels informes de control
financer que es fan sobre la piscina, però també és cert que compartim la proposta del
govern de recrear aquesta comissió d’estudi sobre la gestió de concessions, si bé com no
pot ser d’una altra manera preferiríem que no es pressuposés en el nom de la pròpia
comissió la forma de gestió dels serveis públics i es digués, per exemple, Comissió
d’Estudi de la Gestió dels Serveis Municipals. Però, bé, en qualsevol cas, esperem també
que si es fa aquesta comissió tingui més recorregut que la Comissió de les Escoles
Bressol. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies, Alcalde. Doncs, no faré una intervenció molt llarga, perquè crec que part del que
jo volia dir ja ho han expressat els companys, especialment el company d’Esquerra i el
company de Molins en Comú, però paradoxalment començaré aquesta exposició
responent el company de la CUP, quan parla de la Comissió de Gestió de Serveis
Municipals. Aquesta comissió ja la vam tenir, Carles. Ja la vam tenir, i jo sé que no queda
molta gent d’aquella època en aquesta Sala de Plens. El Ramon riu, perquè és veritat.
L’altre dia em va fer veure que bàsicament som molts pocs ara d’aquella època. Però
aquesta comissió ja la vam tenir. No va servir absolutament per a res, absolutament per a
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res. És a dir, el nom no fa la cosa. La cosa la fa el sentit que li vulguin donar i que li
vulguem donar i que li puguem donar nosaltres i que li vulgui donar el govern. Per tant, per
mi no és tant important el nom com la finalitat i la missió de la comissió. Al final, vam tenir
aquella Comissió d’Estudis de Serveis Municipals, no es va estudiar cap canvi de fórmula
de cap servei municipal, no va servir absolutament per a res. De fet, en el següent mandat
no es va voler reprendre aquesta comissió. El govern ha fet la proposta de fusionar-la o de
fer una mena de comissió d’estudi de les concessions. Jo crec que està bé fer una
comissió que sigui específicament per fer seguiment de les concessions. Fins i tot, que
sigui independent d’estudiar la forma de prestació dels serveis, perquè les concessions
déu n’hi do, donen per molt, i donen per fer seguiments exhaustius i per intentar estar-hi a
sobre. Nosaltres no li tenim molta fe, ho sento molt, Ramon, no li tenim molta fe a aquesta
comissió perquè ja hem viscut el recorregut que ha tingut la comissió de l’estudi de les llars
d’infants. Però, bé, ens sap greu que s’ha votat en contra de les esmenes, perquè hi havia
coses molt interessant, com per exemple exigir que el Club Natació presenti un nou pla de
viabilitat, amb una data límit. Que espero que ho faci, fins i tot sense que hagi de ser un
condicionant de pagar-los, de finançar el dèficit, però hi havia coses com aquesta. Hi havia
coses com estudiar i portar al Plenari les conclusions que podien ser conclusions basades
fins i tot en plantejar una modificació del contracte, per què no? Per què no, després
d’estudiar les recomanacions de l’informe econòmic financer una de les qüestions que es
poguessin plantejar com a Ajuntament i al final com a titular del servei públic de la piscina
municipal, modificar el contracte per tal de millorar-lo, perquè encara ens queden anys de
contracte. Per què no? Doncs hauria estat interessant tenir aquesta comissió, fer aquestes
recomanacions, portar-les al Plenari i que fins i tot hi hagués aquesta possibilitat que allà
sorgís una proposta de modificació del contracte, que és vàlid i es pot fer i es contempla a
la Llei de contractes i en el propi contracte fer modificacions.
Podríem parlar també, bé, el company de Molins en Comú, el company Gerard, ha dit
realment que... i faig meves les seves paraules plenament quan diu que no és una qüestió
de posar en dubte la gestió de la piscina, sinó que potser el que posem més en dubte és el
control que tenim com a Ajuntament d’aquesta concessió i que el control, tot i que s’hagin
pres mesures per millorar-lo, perquè és una concessió llarga que ja porta molts anys, tot i
que s’hagin pres mesures per millorar-lo, i mesures que benvingudes siguin, potser es pot
continuar incrementant. Potser és el Plenari el que hauria d’aprovar que es pagués el sou
dels treballadors en ERTE, per exemple, ja que som nosaltres els que financem el dèficit.
Dic, eh, com un exemple, i no poso a debat si s’ha de pagar o no aquest sou, sinó qui ha
de ser qui ha de contemplar això. Això també ho diu l’informe, que potser no es va aprovar
de la millor manera. Doncs, coses com aquestes, amb les esmenes que hem presentat, jo
també amb els companys de Molins en Comú era precisament per intentar millorar el
control que com a Ajuntament tenim de la concessió, que jo crec que no és nou, que és
difícil tenir el control de les concessions, és complicat. Tot i que la gestió que es faci sigui
bona, és complicat i, per tant, sap greu que no s’hagin acceptat les esmenes i que per tant
doni la impressió, perquè al final hi havia moltes coses que nosaltres afegíem a les
esmenes que condicionaven aquest informe que haguessin tret aquesta comissió i amb
aquesta idea del govern de ficar-la dins l’altra comissió al Plenari següent, doncs tot això
es perd, i sap greu, perquè són coses que haguessin ajudat que tot funcionés molt millor.
Dit això, comparteixo el que ha dit el company de la CUP, que el contracte és el que és i
les nostres obligacions com a Ajuntament són les que són, i a partir d’aquí poca cosa més.
L’únic, i el que ha dit el Gerard també, i també hi estic totalment d’acord i ja ho expressava
també quan he presentat les esmenes és que, bé, estem parlant de dèficits importants,
estem parlant d’un dèficit de 2020 a 2027, en un escenari bo, jo crec que aquest pla de
viabilitat que vam presentar a l’abril era un escenari millor del que potser tindríem ara, allà
parlàvem de dèficit acumulat de 800.000 euros, que si anem cap a un pitjor escenari, no ho
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sé, suposo que és el Club el que farà millor aquestes xifres, però jo crec que l’escenari
d’aquest pla de viabilitat o d’aquesta projecció de resultats era més favorable en aquell
moment del que podria ser ara si es tornés a fer. Per tant, jo crec que, bé, hem perdut una
oportunitat de fer aquest millor seguiment, però que esperem, tot i així mantinc l’esperança
que aquesta comissió que es modifiqui o que es replantegi el gener com a mínim tingui un
millor recorregut del que ha tingut fins ara i ens ajudi a estudiar millor i a controlar millor,
que jo crec que és la nostra obligació, perquè al final estem parlant de recursos públics
com a Ajuntament sobre les nostres concessions i sobre els nostres contractes
administratius.
Tot i així, també comparteixo plenament la proposta del company de la CUP, perquè ja li
vam donar suport a l’anterior mandat i ens hagués agradat que hagués estat d’una altra
manera, tenir una comissió que estudiés precisament els serveis municipals. Ara que tenim
Molivers, doncs, i se’ns ha obert una nova porta a la manera que tenim de gestionar els
nostres serveis, doncs, estaria bé continuar discutint, si no servei a servei com a mínim per
als importants que tenim a la vila. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, Sr. Sánchez, si volgués tancar el segon torn d’intervenció.
Sr. Sánchez:
Perfecte. Gràcies. Sí, primer de tot, agrair a tots l’exposició, el to de com s’ha fet. Crec que
ha estat un to constructiu, i començo una miqueta per com ha acabat l’Ana, que crec que
ha fet una anàlisi jo crec que interessant, que ja va manifestar a la reunió que vam tenir, i
per tant primer de tot dir-li que les esmenes que vostè ha presentat, igual que Molins en
Comú, no quedaran llençades a la paperera. Vull dir, és evident, i així ho hem dit i ho
tornem a manifestar, per si ha quedat algun dubte, que les tindrem en consideració i
tindran el temps i el moment per poder-ho exposar per tal de veure realment com podem
continuar generant aquest control sobre la piscina que sigui el més transparent possible
alhora que el més eficient possible. Nosaltres estem convençuts que la feina que hem fet
ha estat molt i molt bona. Precisament, la incorporació d’aquesta persona de seguiment
l’any 2012 comença a donar-nos molta informació que en anys anterior desconeixíem
absolutament. Per tant, el pas, aquesta evolució que hem anat fent d’entendre també la
gestió de la piscina, d’entendre com anava evolucionant, doncs, creiem que una trajectòria
que ha estat compartida, que és una trajectòria que ha anat de la mà i que ha funcionat
molt bé.
Cal recordar que la piscina els darrers anys pràcticament ha invertit un milió d’euros de
recursos propis, que ha generat ella, per millorar les instal·lacions. I cal posar també sobre
la taula que precisament, li deia a l’Ana que quedàvem pocs ja d’aquell mandat anterior, on
realment s’estava plantejant una ampliació de la piscina per anar donant millors serveis.
Això que estan posant sobre la taula els companys d’Esquerra Republicana de com és que
no es donin més serveis, doncs, és evident que amb l’evolució que han anat tenint els
gimnasos i per continuar amb aquesta evolució activa dels nostres socis i sòcies de la
piscina municipal, és evident que hem d’anar fent canvis. És evident que hem d’anar mirant
com podem donar més servei a la ciutadania per tal que la piscina continuï mantenint un
ritme d’associats que sigui el bo per tal de buscar aquest equilibri financer i que el
desequilibri final acabi sent zero. Recordem, com dèiem, que al final l’any 2020 realment
l’Ajuntament ja acabava, si no hagués vingut la pandèmia, amb les aportacions pel dèficit
que s’havia generat anteriorment, això tot per la coberta que es va fer. És evident que en
aquest sentit nosaltres hem anat treballant per tal de veure com anem fent aquest
seguiment, aquest acompanyament per veure que la gestió de la piscina cada vegada sigui
més eficient.
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Comparteixo amb l’Ana, i vam explicar també a la comissió i és cert i també ho indica
l’informe econòmic i financer de Faura-Casas, que hi ha decisions que va prendre la
piscina i que l’Ajuntament també va recolzar, que és evident que en aquells moments de
pandèmia on estàvem tots en una situació una miqueta desesperada per la nova gestió
que ens ocupava a tots plegats, o a la nova situació, hi ha coses que no es van fer de la
manera pulcra que haguéssim desitjat. És cert, i és evident que hi ha decisions en què en
aquell moment recordo companys de la CUP preocupant-se del que passaria amb molts
treballadors i treballadores si se’ls acabaria complementant el fet que estiguessin amb
ERTE amb el sou corresponent. Per tant, en aquest sentit, quan se’ns va proposar, és
evident que vam veure de forma clara que havia de continuar així. Al final, si l’Ajuntament
de Molins de Rei no havia posat ningú en ERTE i, per tant, continuàvem tots treballant, és
evident que havíem de buscar solucions també per a una gent com són la gent de la
piscina. En aquest sentit, buscar aquestes solucions per donar-li viabilitat, per donar-li
aquest seguiment i aquesta gestió de la piscina que en aquells moments també es va
posar sobre la taula i recordo també el company Corredera que feia esment de com
podíem anar veient com evolucionaria la piscina i com havien d’anar funcionant les
instal·lacions amb el control d’aigua, amb el control de les instal·lacions pròpiament dites i,
en aquest sentit, sempre vam estar amb què sempre havia haver-hi algú que havia de
quedar en retén per anar treballant la gestió interna de la piscina.
Agraeixo també molt el to de la CUP. Al final, amb una anàlisi molt molt realista, hi ha un
conveni que diu que si hi ha un desequilibri s’ha de pagar. És això tan simple que al final
és així. Per tant, agrair també aquesta anàlisi per part de la CUP. I, sí, la Comissió de
Gestió de Serveis Municipals o de les Concessions, diguem-li com vulguem, al final el que
busca és continuar sent punyents per tal de veure com la gestió de les nostres
concessions és el més efectiva i el més eficient possible.
Deixin-me, jo, els companys d’Esquerra m’han sobtat una miqueta... M’han sobtat un
miqueta. Comencem amb els Estatuts, han canviat els serveis. Ho he explicat abans:
noves necessitats, nous moments, nous serveis que s’estan donant en diferents gimnasos.
Hem de continuar mantenint una piscina que té unes necessitats específiques i, per tant,
és evident que el nombre de socis amb el qual podríem fer eficient aquesta piscina hauria
d’estar al voltant dels 2.800-3.000 socis. Havíem arribat als 3.200; per tant, aquesta és una
bona xifra. Però precisament per què? Perquè donem aquests nous serveis. Perquè no
ens hem quedat només amb una piscina. Si ens quedem amb una piscina, possiblement el
desequilibri d’aquesta concessió serà molt més gran, perquè no hi haurà tanta gent que
vingui només a fer piscina. Per tant, és evident que s’estan fent, s’estan prestant aquests
nous serveis per continuar mantenint un ritme d’associats que sigui el bo, el correcte i que
ens permeti que aquesta concessió sigui el més eficient possible. És evident que una de
les coses que també posa Faura-Casas és com acabem diferent el que és la gestió
esportiva de la gestió més social; o sigui, el que és el Club a més de l’entitat. Bé, aquest és
un element que també hauríem de posar sobre la taula en el moment en què hi hagi una
nova concessió, que ja avanço que encara no n’hem començat a tenir cap esbós i per tant
no els pogut presentar. Suposo que ho anirem treballant en el seu dia. Queden
pràcticament cinc anys encara per a la finalització de la concessió i és en aquest sentit que
haurem de treballar aquest govern també el que vingui a partir del 2023 per veure realment
com es fa aquesta nova concessió. Dubtes? Home, dubtes... Jo crec que l’informe
econòmic i financer diu el que diu; l’auditoria que presenta la piscina deia el que deia;
l’informe reafirma aquelles dades i, per tant, jo crec que és un exercici de transparència
absoluta el que s’està fent. L’informe també de l’interventor ho ha validat positivament i en
aquest sentit crec crec que tota la gestió que s’ha fet des del punt de vista econòmic doncs
s’està fent de manera eficient. Que es podria fer millor? Com tot a la vida. Però estem a
cinc anys de la concessió, de la finalització de la concessió. Crec que ara, a cinc anys de la
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finalització de la concessió, creiem que no és el moment de tocar segons quines coses. Sí
que és cert que hem de continuar sent punyents, crec que hem de continuar sent exigents,
que és el que portem fent des del 2012, això és el que portem fent des del 2012 i, per tant,
continuem tenint una mirada més àmplia de com funciona el servei de la piscina i això és el
que continuarem fent. No ens quedem aquí. Continuarem fent aquesta comissió de
seguiment. Ens sap molt de greu que els companys d’Esquerra votin en contra; crec que
no és un bon posicionament en aquest punt amb un servei que dona tant de servei a la
ciutadania de Molins de Rei i, per tant, crec que no és de rebut que els companys
d’Esquerra votin en contra a un servei que s’està prestant per a tota la ciutadania de Molins
de Rei i que s’està prestant, crec jo, de manera exemplar. Sí que és cert que estem on
estem, i per tant hem d’anar veient com va evolucionant, sent conscients de les dificultats
que ens venen, com apuntava també l’Ana. Ens venen moments complicats i, per tant,
haurem d’estar atents a veure com va evolucionant la concessió dins de l’any 2022.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més demanada. Per tant... Sí, Sr. Pedrol, endavant.
Sr. Pedrol:
Sí, només comentar, Ramon, que una mica en la intervenció aquesta que comentaves,
seguim una mica ancorats en el que nosaltres comentem, que no hi ha una separació. Tu
dius: “Estem donant un servei”. Sí, però quin serveis? Serveis públics. Hi ha una sèrie de
serveis allà dintre a la piscina que són serveis públics i serveis privats i en aquestes
modificacions de nous serveis que tu estàs comentant n’hi ha alguns que no són públics,
són privats. Per això, una de les parts importants del que nosaltres diem és que hem de
separar, perquè no tot el que hi ha a la piscina és públic.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, alguna paraula més?
Jo sí que, abans de passar a la votació, avui si em permeten quatre punts ràpids, perquè
més enllà de separacions o no voldria deixar, puntualitzar algun dels aspectes de la
història, perquè evidentment jo també estic i estem molt sorpresos per aquest
posicionament d’Esquerra Republicana.
El 2002 hi ha un nou plec de condicions, el 2002 hi ha un nou plec de condicions, que
s’afronta una inversió molt important a la instal·lació esportiva municipal, en què gran part
d’aquesta inversió l’assumeix el Club Natació Molins de Rei, per bé que l’Ajuntament
sempre està al darrere diferent el pagament d’aquesta inversió. Després de vuit anys de
regidoria d’Esquerra Republicana d’Esports, del 2003 al 2011, arribem al 2011, en què hi
ha un deute de l’Ajuntament cap a la piscina municipal de 375.000 euros. Sense cap
pandèmia pel mig, sense cap pla de viabilitat, sense cap assessorament extern. I del 2011
al 2019 hem donat explicació i hem donat compte de l’assessorament extern que es
contracta el 2012 dels plans de viabilitat de l’explotació de la piscina municipal amb una
sèrie d’incorporacions importants cap als abonat, com el pack d’entrades de deu i de vint,
com l’abonament familiar, com l’estudi de costos, etcètera, etcètera, i que permeten entre
d’altres coses una recuperació d’abonats i el fet que l’Ajuntament saldi el deute amb la
piscina gràcies al superàvit de la instal·lació. Just el 2020, quan estàvem a punt d’afrontar
una nova etapa de reinversió de la instal·lació, és quan esdevé un esdeveniment com la
COVID que provoca de mitjana una disminució d’abonats a totes les instal·lacions
esportives del país del 40 %. Això és el que estem afrontant. Això és el que estem
afrontant. I ho estem afrontant amb més informació que mai i amb més seguiment que mai.
Que cal fer alguna qüestió encara? Jo crec que el regidor ho ha explicat perfectament. No
estem tancats, estem oberts a fer-ho tot, però també quan diem que com si des de la part
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pública estiguéssim ajudant una part privada diguem-ho tot. Aquesta entitat privada sense
ànim de lucre no rep cap subvenció pública, com la resta d’entitats esportives per la seva
promoció de l’esport. No rep cap subvenció pública per a la promoció dels esports aquàtics
com reben la resta d’entitats esportives. Perquè s’incorpora i s’adequa que aquesta
subvenció està evidentment en aquest tracte i en aquesta concessió de la piscina
municipal. Per tant, potser que entre tots matisem també una miqueta més exactament. El
compromís és evident: és en incrementar i anar prosperant en aquest transparència.
Evidentment, amb aquesta ja els ho vam dir i és la contraproposta que els hem fet, que és
que el mes de gener portarem a Ple la modificació de la Comissió de les Llars d’Infants per
incorporar evidentment també l’explicació, els estudis, les anàlisis i els debats de les
concessions municipals, i això ho portarem el mes de gener. I, per tant, amb plena voluntat
d’avançar conjuntament, però també matisant els aspectes històrics que també són
importants. Per la meva part sí que agrair el to de la resta de grups municipals també en
aquest debat.
D’aquesta manera, passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Vots en contra

Abstencions

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

11

3

4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 11 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), 3 vots en contra de la ERC (3), i 4 abstencions de la CUP
(2), de Molins Camina-Podem (1), MEC (1).
8.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al Comunicat Conjunt del Dia
Mundial de la SIDA 2021. (Expedient 56/2021/MOCIO)
DICTAMEN
L’any 1987 es va proclamar el dia 1 de desembre com Dia Mundial de la SIDA, malgrat
s’ha avançat molt en el tractament de la malaltia, millorant la qualitat i l’esperança de vida
de les persones afectades, cal recordar que no es pot baixar la guàrdia pel que fa a la
sensibilització, prevenció i investigació, ja que, es continuen produint noves infeccions i
encara no hi ha un tractament curatiu.
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A fi d’interpel·lar a la societat sobre aquest tema les institucions catalanes, entitats i
empreses ha elaborar el següent comunicat conjunt pel Dia Mundial de la Sida 2021:
COMUNICAT CONJUNT
Dia Mundial de la SIDA 2021
40 anys de respostes al VIH
L’1 de desembre tornem a commemorar el Dia Mundial de la Sida. Aquest acte simbòlic
ens recorda que hem de continuar treballant per sensibilitzar la població i donar suport i
atenció a les persones que viuen amb el VIH.
Fa quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha
provocat fins ara la infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya,
actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH.
Durant aquestes quatre dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la
infecció, hem incorporat noves eines per a la prevenció, s’ha millorat la supervivència i la
qualitat de vida d’aquestes persones gràcies als avenços en els tractaments i la infecció
pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir els objectius 9090-90 fixats per ONUSIDA per al 2020 (actualment aquestes xifres a Catalunya són 91-9093).
Les pandèmies, com la del VIH o de la COVID-19, evidencien les desigualtats, que alhora
poden agreujar les situacions d’estigmatització i discriminació. Per eliminar-les, cal
continuar treballant tots plegats (societat civil, professionals i gestors), promovent
enfocaments centrats en les persones i basats en els drets humans.
Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt per
abordar la pandèmia del VIH, s’ha creat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS
2021-2030 impulsat pel Programa de prevenció, control i atenció al virus de la
immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques, un
full de ruta que recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la
ciutadania i les administracions catalanes.
En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís per fer front al VIH. Perquè 40 anys
de respostes han estat necessaris, però encara no son suficients, comptem amb tots
vosaltres per aconseguir eliminar-lo al 2030”
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Mocions la proposta d’adopció
al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer:- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al Comunicat Conjunt del Dia
Mundial de la SIDA 2021.
Segon.-. FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
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Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Negociat de Comunicació.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem al punt vuitè de l’ordre del dia, que és “Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de
Molins de Rei al Comunicat Conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2021”. I faria la lectura del
manifest la regidora de Salut, la Sra. Carme Madorell. Endavant.
Sra. Madorell:
Perdoneu. Bon vespre.
Presenta el punt 8.
Sr. Alcalde:
Molt bé. S’obriria el torn d’intervencions. Doncs si no hi ha intervencions, entenc que
passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
9.- Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030. (Expedient
57/2021/MOCIO)
DICTAMEN
La Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) està formada pels Governs Locals que es comprometen a localitzar i
implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de l'Agenda 2030 de
manera transversal en les polítiques públiques municipals.
L'activitat d'aquesta Xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els
Governs Locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda
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2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit
local.
La Xarxa és un instrument que ofereix eines als Governs Locals perquè aconsegueixin els
seus objectius, d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya.
Amb l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030, el Govern Local es
compromet a determinar un conjunt d'actuacions, que hauran d'incorporar-se en un Pla
d'Actuació o Estratègia Local, aprovat pel Ple, que inclogui una anàlisi de situació i un pla
de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.
Paral·lelament, s'haurà d'iniciar un procés d'informació i sensibilització per a la participació
de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes representats en la vida
municipal, per a la seva implicació en la implementació local de l'Agenda 2030.
A més, les ciutats que participin en la Xarxa hauran d'assumir, mitjançant acord plenari, la
Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc del seu XII Ple.
Atesa la proposta de la Cap del Negociat d’Oficina Administrativa de data 10 de desembre
de 2021.
Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 10 de desembre de
2021.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Mocion la proposta d’adopció al
Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer: APROVAR l'adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Xarxa d'Entitats Locals
per a l'Agenda 2030 i, en conseqüència, es compromet a:
a)Treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, en el qual s'elabori
una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda
2030.
b)Complir amb les obligacions i exercir els drets que s'estableixen en les Normes de
Funcionament de la Xarxa, aprovades en l'Assemblea celebrada el 21 d'octubre de
2020, en la qual també es van establir els imports de la quota anual fixats en funció
del nombre d'habitants.
Segon: ASSUMIR la Declaració de l'Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP.
Tercer: Que l’Alcalde realitzi tots els tràmits oportuns perquè l'adhesió de l’Ajuntament de
Molins de Rei a la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030 sigui efectiva.
Quart: AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈXER l’import de 1.500 € (mil cinc-cents
euros) corresponent a la quota anual per pertànyer a aquesta xarxa, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3280/234004/48000 Accions Municipalistes del pressupost municipal de
2021.
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Cinquè: 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).
Sisè: Notificar aquest acord a la FEMP i traslladar-lo als Coordinadors de les Àrees de
Serveis Centrals i Economia, Serveis a les Persones, Territori i Sostenibilitat i
Desenvolupament Estratègic de la Vila.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passem al punt 9: “Aprovar l’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030”. I
fa l’exposició d’aquest punt la regidora Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Disculpeu. Bon vespre a tothom.
Presenta el punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Entenc que la primera paraula, si no m’equivoco, és de la Sra.
Cristina Rodríguez. Endavant.
Sra. Rodríguez:
Sí. Gràcies, Alcalde. Bona nit a tothom. El passat octubre del 2019 es va portar al Ple
l’adhesió a la Red Española de las Ciudades Saludables. Ara a la Red de Entidades
Locales para la Agenda 2030, que és una xarxa de la Federación Española de Municipios
y Provincias per coordinar actuacions entre governs locals. Aquesta federació està
formada per 363 entitats locals de tot Espanya i cal pagar una quota. Tenint en compte que
l’Ajuntament de Molins de Rei ja forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilidad de la Diputació de Barcelona, amb 311 entitats d’àmbit de tot Catalunya,
tenim necessitat de formar part d’una altra xarxa? Som capaços d’estar al dia de tots els
projectes que es comparteixen en aquesta xarxa per poder-los implantar? Nosaltres hi
votarem en contra, perquè no veiem la necessitat d’aquesta adhesió, quan ja formem part
de projectes similars, i això només provoca una duplicitat amb la corresponent despesa de
1.500 euros.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Carles Corro, endavant.
Sr. Corro:
Gràcies, Alcalde. Bé, en relació a aquest punt... Que vagi per endavant que des de la CUP
considerem que l’eina de l’Agenda 2030 és una agenda de ciutat essencial per revertir
l’emergència social i ambiental que tenim i caminar cap a una societat més justa
socialment i ambientalment. I també entenem que per assolir aquests objectius cal una
transformació radical del model socioeconòmic actual que ha de quedar plasmada en
l’Agenda 2030 alhora que amb la participació de tots els agents de la societat. Ara bé, de
cara a fer efectiva aquesta Agenda, els ODS en aquest cas, cal que també siguem
coherents en les nostres accions. Cal que, a banda de plantejar adherir-nos a xarxes d’ens
locals, de fer exposicions sobre la matèria i tal, perseguim el compliment dels objectius
plantejats pels ODS de forma transversal en les polítiques que fem. I, sent sincers, hi ha
ODS que són transparents, són meridians, i que no cal tanta parafernàlia per complir-los.
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En aquest sentit, voldria recordar com el govern sociovergent va mirar cap a una altra
banda quan anava orgullosament de la mà dels directius de DSV, que els promotors de la
precarietat laboral [Inintel·ligible, 1:13:05] de forma logística a Les Llicorelles, obviant
l’ODS vuitè, que apel·la el treball decent per a tothom. O quan es planteja a la pròpia
exposició “Molins de 10” la construcció d’infraestructures tals com tres noves entrades a
l’autopista. O quan encara no es “peatonalitza” de forma definitiva i permanent el centre
vila. O no es pressuposta ni executa el PLAC de forma completa.
De veritat necessitem un pla per veure la vinculació d’aquestes qüestions amb els ODS
tretzè i demés tarannà ecologista i d’acció climàtica? En fi. No voldria acabar amb aquesta
intervenció, la nostra intervenció, sense fer palesa una última contracció, l’enèsima des del
nostre punt de vista, del govern. Ara el govern té la intenció, en el marc d’adhesió a
aquesta xarxa, de treballar per aprovar un pla d’actuació d’estratègia local per analitzar la
situació actual i que es vegi com es poden incrementar els ODS a la vila. No és una mica
una absurditat que això es plantegi amb l’exposició “Molins de 10” ja iniciada? No hauria
estat més sensat esperar a tenir el pla enllestit i decidir llavors entre tots els molinencs i
molinenques, com va plantejar la CUP en el seu moment, a la vista de la diagnosi feta com
implementar els ODS a la vila? Segurament sí. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més demanada. Si volgués intervenir la regidora
ponent. Endavant, Sra. Revestido.
Sra. Revestido:
Sí, a veure. Agraeixo les intervencions dels companys de la CUP i d’Esquerra
Republicana. El que suposa que estiguem en una altra xarxa no només significa pagar una
quota, sinó treballar i assessorar-nos i rebre també una ajuda d’aquestes xarxes, perquè
no són uns ingressos a fons perdut, sinó que nosaltres com a contrapartida rebem
assessorament, rebem assistència, formació. I igualment fem un treball d’intercanvi de
coneixements. No només estem en aquestes xarxes de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. Una xarxa molt important en la qual treballem és, per exemple, el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, del qual som fundadors i del qual
paguem una quota molt més elevada que aquests 1.500 euros, i que ens suposa un
enriquiment també per al municipi. És a dir, tot el que suposa adherir-nos a aquest tipus de
xarxes el que es fa no es fa per perdre uns diners i tenir una etiqueta, sinó simplement per
treballar i enfortir-nos i millorar com a societat.
Respecte al tema de la incongruència o no incongruència sobre ODS: el Pla Estratègic
Local d’ODS s’havia de fer i, de fet, ja s’estava preparant de fer abans de la pandèmia, i
s’ha de seguir treballant i fer-lo igualment. I aquesta exposició de “Molins de 10” no s’ha fet
des de, com ho diria, no ha vingut del cel ni els tècnics i deu persones responsables han
tingut una inspiració, sinó que s’ha fet treballant mitjançant persones expertes en el que
són ODS. És a dir, aquesta exposició ens servirà per dotar també aquest pla de material i
poder treballar en el que és la transversalitat. Exacte, sí que hi ha molts punts d’aquests
molts ODS que són molt tranversals, però és que n’hi ha molts d’altres —ai, perdó,
transversals, transparents— però n’hi ha molts d’altres que no, i cal una feina per encaixar
totes les nostres activitats com a Ajuntament internament des de les regidores i també
externament des de les pròpies entitats del municipi per poder treballar en aquest pla
emmarcat en els ODS. Bé, jo ho deixaria aquí i ja està.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig més paraules; per tant, tancat el primer torn d’intervenció sense
més paraules, passaríem a la votació.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM

Abstencions

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Total

13

3

2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 13 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), de Molins Camina-Podem (1) i MEC (1) 3 vots en contra
d’ ERC (3), i 2 abstencions de la CUP (2).

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
10.- Qüestions sobrevingudes
No n’hi ha cap
D – MOCIONS
11.- Moció del Grup Municipal la CUP-AMUNT de reprovació al govern de Xavi Paz
per haver iniciat la precampanya electoral amb recursos públics fent l’exposició i
campanya “Molins de 10 – Molins 2030” amb les idees només de PSC i de Junts per
Molins. (Expedient núm. 58/2021/MOCIO).
MOCIÓ
“El govern va aprovar una partida de 18.150€ en “donar a conèixer a la ciutadania les
diferents propostes de millora a la Vila durant els pròxims anys“, (partida
3280/234004/22599). És una modificació del pressupost de 2021 que va fer per urgència
aquest anterior ple d’octubre, i que va ser barrejada entre altres 15 documents, requerint
una votació en bloc de tots. No només això, sinó que, a més, de cara a la seva aprovació,
se’ns va facilitar, a la resta de càrrecs electes, una informació sobre la mateixa escassa,
incompleta i obsoleta.
Va ser una proposta que van plantejar a l’oposició de forma totalment inesperada, a 7 dies
del ple en què s’havia d’aprovar. Prèviament a l’aprovació de la partida, la preparació
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d’aquesta exposició es va portar en el més absolut secretisme. Inclou pagar un “ponent
mediàtic de la Vila”, “falques informatives als mitjans de comunicació” o una “campanya
publicitària”. No es van acceptar les opinions ni peticions de debatre-ho tranquil·lament
abans d’aprovar-se.
A més, no és ni tan sols una exposició de propostes de Vila, sinó només dels partits que
formen el govern, ja que no han tingut en compte ni a la ciutadania, ni a les entitats o
moviments socials, ni a l’oposició, ni estan recollides en cap pla d’equipaments (és més,
contradiuen el vigent).
Sembla que, per amagar un govern pràcticament nul, el govern basa la seva acció en fer
moltes notes de premsa i fotos a l’alcalde, i s’han ampliat diverses vegades partides de
comunicació amb més de 38.000€. Ara, amb el nom d’”exposició Molins de 10 - Molins
2030”, els molinencs i molinenques els estem pagant una campanya de publicitat de les
seves idees amb un cost desorbitat de 18.150€. Una campanya molt de mínims que sota
l'excusa de l'aposta per la sostenibilitat en realitat es contradiu amb la praxis del govern
sociovergent que la impulsa, gastant en paper, lones enormes de plàstic, estufes de butà,
etc.
Per nosaltres, es tractava i es tracta d'una partida de dubtosa legalitat. La normativa
pressupostària és més que clara quan parla d'ampliacions de pressupost i diu "Si durant
l'exercici ha d’efectuar-se una despesa que no es pot demorar fins l’any següent..." (Art.
13.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos de 2021). I és evident que aquesta
despesa no presentava tal urgència. Per això, hem demanat un informe jurídic per esclarir
si aquesta despesa s'adequa o no a tal normativa i a la legalitat en general. Per esclarir,
entre d’altres coses, si estem davant d’una desviació de recursos públics per fer
propaganda de les idees dels partits PSC i Junts a un any d’eleccions municipals.
Per tot això, el grup municipal de la CUP-AMUNT proposa al ple de l’Ajuntament de Molins
de Rei els següents acords:

· Declarar com a no ètica la campanya de l’actual govern de Molins de Rei
“Molins de 10 - Molins 2030” i demanar una valoració jurídica per part de
qui correspongui a l’Ajuntament de si aquests recursos s’han gastat
respectant la normativa pressupostària i la legalitat en general a poc temps
d’iniciar-se la precampanya electoral.
· Reprovar el govern de Xavi Paz per haver tirat endavant la campanya Molins
de 10 - Molins 2030 sense debatre les propostes en cap espai, per ignorar
el pla d’equipaments, per transmetre a la població el missatge que les
propostes són properes o aprovades i, sobretot, per promocionar les idees
de PSC i de Junts per Molins amb més de 18.000€ de recursos públics.
· Aturar la despesa de 18.150€ en la campanya “Molins de 10 - Molins 2030”
que el govern de Xavi Paz està fent servir per iniciar la precampanya
electoral.
· Aturar la dedicació d’altres recursos humans i materials d’altres partides en
la promoció d’unes propostes que no han estat ni debatudes ni aprovades
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enlloc, sent només idees dels partits i, per tant, que poden estar
representant una desviació de recursos públics.
· Traslladar els presents acords als mitjans de comunicació locals.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem a “Qüestions sobrevingudes”, que no n’hi ha cap. No n’hi ha cap i per tant
passaríem al darrer apartat, bé, no és el darrer apartat, perdó, a l’apartat de les “Mocions”,
amb el punt 11, no sense abans, ja que hem entrat en les mocions, el Sr. Eusebi,
interventor, s’acomiada; per tant, li desitgem també Bon Nadal a ell.
Sra. Aroca:
Bones Festes.
Sr. Eusebi:
Bones Festes a tothom.
[Diferents veus desitjant-li Bones Festes]
Doncs, bé, passaríem a la “Moció del Grup Municipal la CUP-AMUNT de reprovació al
govern de Xavi Paz per haver iniciat la precampanya electoral amb recursos públics fent
l’exposició i campanya “Molins de 10 – Molins 2030” amb les idees només de PSC i de
Junts per Molins”. Endavant.
Sr. Corro:
Sí, bé, hola de nou.
Presenta el punt 11.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, s’obriria el torn d’intervencions. Doncs, Arnau Pedrol,
endavant.
Sr. Pedrol:
Sí. Bé, nosaltres creiem que queda prou explicat al text de la moció, no cal afegir gairebé
res més. Nosaltres el mes d’octubre ja vam dir tant al Ple com als mitjans de comunicació
que no estàvem d’acord amb aquesta partida en concret i que no vèiem la necessitat de
gastar 18.000 euros de manera extraordinària per destinar-los a una exposició i les
conferències i difusió que se’n deriven. Creiem certament que es tracta d’una publicitat
encoberta de l’equip de govern i que no és gens ètic, i la prova que amb aquesta exposició
hi ha una voluntat preelectoral és que l’oposició no hem pogut participar ni debatre el
contingut dels projectes de l’exposició. I, per això, hi votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera i Ana Aroca. Per separat, per descomptat.
Sr. Corredera:
T’has saltat el Miquel.
Sr. Alcalde:
Ah, perdó, sí. Endavant.
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Sr. Zaragoza:
Gràcies. Bé, preelectoral. D’entrada li dic que no queda un any, queda un any i mig. No
vagin tan de pressa. Potser vostès estan en una fase diferent, és veritat perquè al final les
seves aportacions com sempre quan hem pogut veure els seus programes electorals són
de dir coses que després no compleixen quan governen. I és molt difícil quan aquí vostès
venen a donar lliçons. Podem entendre la seva oposició i també entenem la posició
d’Esquerra amb el tema dels ODS. Acaben de votar en contra d’adherir-nos a la xarxa. La
podem entendre. I nosaltres ja hem explicat i crec que vostès són conscients que
l’exposició, les xerrades... és l’inici d’una manera de treballar. Jo crec que la regidora
Jessica Revestido ho ha explicat. El que passa és que possiblement a vostès no els
agrada. Clar, jo recordo que vostès ens donaven lliçons a algun altre grup polític a l’hora
de presentar mocions dient que eren electoralistes, i que no feia falta presentar mocions
d’aquestes. D’això fa un parell de Plens. I vostès comencen una moció parlant de la
reprovació del govern del Xavi Paz. No, el govern de la vila, el govern de l’Ajuntament. És
que vostès tenen una obsessió amb el Sr. Xavi Paz... Que ja els hi va passar a la
campanya electoral, quan van fer un eslògan d’”Un vot més que el Xavi Paz”. Ho recorden,
no? I que al final van ser més de 2.300 la diferència. Que sembla que això no ho han paït, i
vostès continuen. No, cada vegada que parlin d’aquest govern parlen del govern de la vila,
no el govern del Xavi Paz o el Ramon Sánchez, ni del PSC ni de Junts. Parlen del govern
de l’Ajuntament, que té l’obligació de fer propostes i de treballar-les. I que hi ha coses que
són estratègiques. Hem parlat de connexions, hem parlat de... Vostès parlaven de la
“peatonalització” del centre, ho hem comentat abans, què estem fent, què van fer vostès,
què van fer vostès quan governaven la “peatonalització” del centre, van trobar l’alternativa?
No, van ser incapaços. Miri, es fa molt difícil, perquè quan vostès governen ni fan
propostes a les ordenances fiscals per revertir allò que després diuen que s’ha de canviar
ni fan propostes com aquestes per revertir-les, perquè governar és complex, comporta una
sèrie de responsabilitats, comporta prendre decisions. Prendre decisions com ha fet aquest
govern. Vull dir, i jo podria anomenar el reguitzell de coses que en els darrers anys ha fet el
govern i es basa en els seus programes electorals, i això ho discutim. I després hi ha els
matisos, i és evident que potser hi ha coses en què no estem d’acord, però posar en dubte,
que a més no és que nosaltres hi estem en contra, és que evidentment estem a favor que
necessitem una nova connexió amb l’autopista que ens connecti la B-24 i la B-23. Doncs,
sí. I potser aquesta és la diferència amb vostès, perquè no és incompatible creure que hi
ha determinats objectius que s’han de desenvolupar amb el fet que el municipi té una sèrie
de necessitats i una sèrie de mancances, com el tramvia i altres necessitats. Jo els deia
això, perquè, és clar, també parlen del Pla d’Equipaments. De quin Pla d’Equipaments
parlen? D’aquell que vostès van aprovar inicialment i que quan l’estaven aprovant
inicialment ni tan sols el complien? I en paral·lel feien altres coses, sense complir allò que
van aprovar inicialment. I, Senyor, li recordo que el que està vigent no és aquell, perquè no
es va aprovar definitivament. Clar, al final arriba un moment... És que jo li ho explico, que li
ho expliquin els seus companys que estaven abans de l’Ajuntament, perquè al final
comença a ser una mica difícil haver d’estar entrant sempre en aquesta dinàmica. Vostès
tenen les eines i mecanismes perquè quan no estan d’acord amb alguna cosa les poden
utilitzar. I hi ha companys que han fet al·legacions al pressupost, o a les Ordenances en el
seu moment, i les haguessin pogut fer. Però els informes jurídics que estan adjuntant
vostès no poden sembrar l’ombra del dubte i deixar-ho aquí com si... No, miri, quan
nosaltres portem una cosa hi ha un informe d’intervenció al darrere. No fotem. Una altra
cosa és que vostès políticament no hi estiguin d’acord, sap? Perquè jo li diria: al final amb
això el que hem de ser, jo li ho he explicat moltes vegades, nosaltres els partits, que ens
podem equivocar, eh, hem d’intentar ser útils, útils a les propostes que fem. I vostès,
ostres, doncs, què vol que li digui? Miri, el seu partit a nivell nacional va fer president el Sr.
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Puigdemont, va fer president el Sr. Torra, ha fet president el Sr. Aragonès, i després mai
no li voten els pressupostos. És una cosa absolutament pública. No són de fiar, no són
útils. Què ens venen aquí a donar lliçons d’ètica? D’ètica? De veritat ens volen donar
lliçons d’ètica, vostès? El que vostès hauria de fer és posar-se al costat amb les diferències
que tenim, i tirar i remar. Aquesta és la diferència. En 17 mesos, en el mandat anterior, en
el seu govern, van convocar onze Plens Extraordinaris. Onze Plens Extraordinaris! A
vostès que els agrada agafar la norma i tal. Onze Plens Extraordinaris en 17 mesos! A part
dels Ordinaris. I aleshores ara ens volen dir que les coses s’han de fer d’una altra manera,
el procediment, el no sé què... Miri, no ho podem compartir. I a més venen aquí, que
suposo que no pretendran que el govern de l’Ajuntament li voti a favor d’aquesta moció,
no? Aleshores vostès presenten una moció per fer una explicació i per fer la seva
explicació política, que això és legítim, jo no seré qui li digui, això ja ho feien vostès, donant
lliçons a d’altres, que no ho faci. Però evidentment no tindran el nostre recolzament. De
parlar i d’explicar i d’anar... Escoltin, tots els aclariments que vostès vulguin, tots les que
facin falta, però de lliçons d’ètica de vostès, quasi que no.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Zaragoza. Ara és el torn del Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Bé. Gràcies per la... Més enllà, diguem... Per contextualitzar una mica la moció, i més enllà
de la part expositiva o de les motivacions, nosaltres estem en el fons d’acord amb el que
expressa la moció. Nosaltres ja quan ens van fer l’exposició d’aquesta... l’exposició,
diguem, la reunió prèvia de l’exposició que es va fer em sembla quatre dies abans que
s’executés, doncs, ja els vam dir que ens pensàvem que la forma i el temps i la manera de
fer no ens agrada, ens agradaria que el govern tingués un altre tarannà, una altra manera
de compartir les coses, i així ho vam expressar i, per tant, entenc que el fons de la moció
una mica és aquesta crítica que a vegades les coses es fan més amb una voluntat
propagandística que no realment una voluntat de canviar les coses. I vaig per aquí, o anem
per aquí, perquè al final les accions plantejades a l’exposició de “Molins 2030”, que
inicialment se’ns va explicar que l’objectiu era apropar els ODS a la ciutadania, el que ens
van fer és expressar o diguem reescriure aquells projectes que fa molt de temps que estan
a la cartera, no venen ni d’aquest govern, que alguns venen d’abans del 2012, ja que
sempre ens referim a aquesta data màgica del 2011-2012, doncs abans del 2012 molts
d’aquests projectes i, per tant, reescriure aquests projecte en base als ODS doncs ens fa
una mica de no acabar-ho d’entendre. A més a més, suposo que diguem tots els ciutadans
i vilatans que han anat a veure l’exposició, doncs, n’hi ha alguns que, com sabran, no són
ni competències municipals, ja els ho vam dir. Moltes de les actuacions que estan
plantejades depenen d’altres administracions supramunicipals i, per tant, no deixa de ser
una voluntat que pot ser que es compleixi el 2030 o pot ser que es compleixi el 2040 o el
2050 i, per tant, doncs, diguem que fora de l’àmbit municipal. I jo crec que plantejar a la
ciutadania accions que no depenen del govern municipal, doncs, em sembla, o ens sembla
una mica fer un acte propagandístic, un acte de donar una imatge d’alguna cosa que
potser no es farà o no es podrà fer i que dependrà d’altres accions.
Sempre plantegem el tema del Pla d’Equipaments. Com amb tots els plans municipals, que
van a cavall de diversos mandats, doncs, ens passa el mateix: que el següent mandat
repeteixin els que repeteixin mai no es responsabilitzen, o poques vegades, es
responsabilitzen del mandat, ja no et dic res ni entremig hi ha un canvi de partits; llavors ja
els plans, ni el d’equipament i l’anterior, ni l’aprovat inicialment, ni l’aprovat definitivament...
Vull dir, al final moltes coses es queden amb voluntats i poc executats.
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Però, bé, centrant-nos en el tema de “Molins 2030”, que va una mica amb allò que deien
d’apropar els ODS a la ciutadania, doncs, precisament tot això nosaltres creiem que va en
contra del motiu pel qual es van crear els ODS, ja ho explicava el company Carles Corro.
Al final, els ODS el que es fan és crear-se amb voluntat de trencar o de canviar la dinàmica
que ens ha fet arribar fins aquí, fins a una crisi o una emergència climàtica i els canvis de
temperatura que s’estan produint a nivell mundial i, per tant, plantejar accions que venen
de finals dels anys 90 com a ODS doncs em sembla realment no un encert, no gaire
encert. I, després, per enèsima vegada o com els intento conscienciar que la voluntat
d’aquest govern hauria de ser de voler treballar amb l’oposició. Jo crec que treballar els
plans, les propostes de futur de manera consensuada serà més enriquidor, seran més
àmplies, jo crec que de tots en podrem aprendre. Jo, i això li reconec al Xavi Paz, que fa
uns discursos molt bonics, molt integradors i molt conciliadors, però és un discurs, perquè
els fets a vegades no acompanyen allò que s’expressa en paraula. I, res, des del nostre
grup, hi votarem a favor, amb els acords que plantegen, que també n’hem estat parlant i
els hem acabat d’afinar. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Ara és el torn de la Sra. Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, jo també anuncio que votarem a favor de la moció. Al final, el fons de la moció
el comparteix. Ho vam expressar, jo crec que no és sorpresa, ja ho vam parlar en una
reunió que vam uns dies abans, com ha dit el Gerard. Pocs dies abans que es posés en
marxa l’exposició. Que, de fet, quan els companys de la CUP plantejaven la legalitat de
declarar-lo d’urgència jo pensava “Home, i tant urgent”, perquè en tres dies ja estava
muntada l’exposició. Doncs, això, ens ho van explicar pocs dies abans i en aquella mateixa
reunió jo crec que ja ho vaig expressar el que ens semblava i que, per tant, ja ho he
expressat també en altres fòrums i compartim la moció. Al final es tracta d’això: de fer
distincions entre els recursos del partit i els recursos de tots. I jo crec que el Gerard ho ha
explicat molt bé quin tipus d’exposició s’han plantejat, quins objectius presenta, quants
d’ells depenen de nosaltres, quants altres d’altres administracions que nosaltres no podem
assegurar que es faran o no es faran o es faran millor abans o després i que hauria estat
bé una mica més de consens en aquest sentit. Jo crec que fa pena parlar d’un Pla
d’Equipaments que va tenir fins i tot un procés participatiu, que va passar per moltes
etapes, que finalment es va quedar en un no-res. Això també és una despesa pública
llençada a les escombraries, tot s’ha de dir.
Tampoc no tenim un pla plurianual d’inversions que hauria d’aprovar el Plenari i que
ajudaria també a establir aquestes prioritats i que precisament el fet que l’hagués d’aprovar
el Plenari faria l’oposició partícip del debat i de propostes que es puguin fer en aquest
sentit, i jo crec que totes aquestes mancances no es poden cobrir únicament amb una
exposició. Jo crec que l’enfocament no ha estat el correcte i per tant nosaltres també
donarem suport a la moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Bé, jo primer de tot explicar-los que m’hagués agradat que el dia que vam fer la
presentació d’aquest projecte algú de vostès hi hagués assistit, perquè aquell dia ens
haguéssim trobat o haguéssim pogut conèixer una persona que va venir a fer una
presentació, que és el Sergi Rovira, que és consultor en estratègia per a la sostenibilitat,
Pàg. 57/64
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/12/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

assessor en polítiques ambientals a l’Agenda 2030 de Nacions Unides; per tant, no és una
persona qualsevol, és una persona que ens parla precisament dels objectius i, per tant,
ens aporta aquesta mirada necessària, aquesta mirada a la qual alguns votaran en contra
perquè no és necessària, fa una estona. I ens van fer una reflexió en aquell moment, crec
que superinteressant, amb una imatge que tenia al darrere, que enfocava un poliesportiu,
amb sobretot com havien de ser, per exemple, els nous vestuaris. D’això, d’això va
aquesta exposició. Aquesta exposició va de l’empoderament a la ciutadania amb els
objectius ODS, va d’explicació durant uns mesos. Això no va d’una exposició que duri dos
mesets, oblidin-se’n. Això ha vingut per quedar-se. O sigui, el govern té la voluntat ferma,
ferma d’explicar els objectius ODS a la ciutadania. Perquè no s’hi val d’enganyar-nos, això
és un objectiu de tots. Tots hi hem d’estar compromesos. Tots ens hi hem d’implicar.
Perquè, si no, no ens en sortirem. La nostra societat està en un camí en què, si seguim
igual, l’acabarem en quatre dies. Per això venen aquests objectius. I, és clar, algú diu que
això és de promoció. Miri, jo no ho comparteixo absolutament: jo crec que del que va és
d’explicar a la ciutadania quelcom que veu més la part política, perquè ens pensem que el
que nosaltres estem fent aquí tota la ciutadania ho valora o ho veu o ho entén i, per tant,
senten moltes paraules però a vegades cal aquesta explicació. I aquesta exposició “Molins
2030” va precisament d’això: de com hem de fer perquè tothom amb el seu petit gra de
sorra ajudi a salvar el planeta. Va d’això. I, bé, és que vostès posen que hi ha una
exposició que marca també projectes que no tenen res a veure. La plaça del Primer
d’Octubre no té res a veure amb l’Agenda 2030? “En sèrio”? Doncs revisin-se els objectius,
perquè crec que en compleix uns quants. I aquest objectiu, aquesta exposició també té una
voluntat, que és la de que la gent conegui projectes, com molt bé deia el Gerard, que
venen de 1900 i escaig o que hi ha una part importantíssima de la ciutadania que ni els
coneix. Ni els coneix. Després passa el que passa, i ara me’n vaig a l’altre extrem, quan
aprovem coses en aquest Plenari ens pensem que tota la ciutadania se n’assabenta i
després passa, com ha passat amb el tanatori i el crematori, on molta gent no sabia
precisament què passaria allà. Per tant, està bé fer aquest empoderament a la ciutadania?
Està bé fer aquesta presentació dels projectes de futur de cap a on va el municipi, perquè
el que hem de tenir els que estem aquí és una mirada llarga? És una mirada, i ho vam dir
en el seu moment, de hi ha uns projectes que s’inicien aquí que no tancarà aquest govern,
i possiblement no els tancarà l’altre, però que hem de posar-los sobre la taula, perquè la
gent els conegui i que se sàpiga que s’estan treballant, i per això s’han anar a fer visites a
ministeris, s’han treballat per veure com realment és la situació actual per veure realment
cap on podem avançar. I això s’ha de començar a explicar, s’ha de començar a parlar. I
tenir aquesta visió global de cap a on va el municipi. Només amb aquesta mirada llarga,
només amb aquesta mirada d’explicar a la ciutadania cap a on anem ens en podrem sortir.
Clar, i algú diu: “No, promoció d’autobombo”. Home, jo recordo alguns que, quan estaven
al govern, van publicar el seu butlletí explicant què el que que faria el govern amb una
aplicació de romanent quan encara no estava ni decidit, en aquest cas ho havia decidit el
govern, l’oposició tampoc no en sabia res. És a dir, està bé anar donant lliçons, però que
cadascú que [Inintel·ligible: 1.44:08] “lo seu”.
Escoltin-me, ja els ho deia, vam començar amb el Sergi Rovira, i hi haurà més ponents. Jo
els animo que vinguin, perquè aquí s’hauran d’explicar els 17 ODS. I crec que, en aquest
afany de sumar-s’hi, estaria bé que si vostès tenen propostes, doncs, escoltin-me, s’hi
sumin. Sumin-se a aquest projecte, perquè és un projecte de tots. És un projecte de tots.
És un projecte de vila. Ens hi juguem massa. Per tant, escoltin-me, igual que hem aprovat
abans que nosaltres tenim la voluntat de parlar de tot el que tingui a veure amb les
concessions municipals, aportin vostès també propostes amb aquests objectius. Fem-ho
més transversal. Però algú ho havia d’iniciar, i això ho inicia el govern. El govern és qui
decideix, el govern és qui acaba executant els projectes que tenen, perquè, és clar, en un
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moment de la moció també es diu (un moment, ho tinc per aquí): “sinó només dels partits
que formen el govern, ja que no han tingut en compte ni a la ciutadania ni a les entitats”.
Escoltin-me, cadascú de nosaltres ens vam presentar a unes eleccions, amb un programa
electoral que deia el que deia. Per tant, la consulta a la ciutadania la vam fer i ha dit el que
ha dit. Per tant, s’estan treballant aquells projectes en què ja ens havíem compromès i
s’estan desenvolupant. Per tant, la consulta es va fer. L’exposició dels objectius? Doncs,
és evident: és una proposta que volem tirar endavant. Per què? Doncs, per explicar-ho, per
empoderar la ciutadania. I els aviso: vindran ponents d’una categoria molt alta. Per què?
Perquè és aquesta voluntat d’empoderar la ciutadania, no només amb aquests objectius,
sinó també en aquesta visió de ciutat, en aquesta visió de vila gran. Aquí és cap on anem. I
això tindrà a veure amb cadascun dels 17 ODS. Per tant, jo els animo que s’hi sumin, que
se la facin seva, que és una exposició molt interessant, que intenta sobretot també, i veuen
que té una part més pedagògica també, perquè també hi vinguin les escoles i perquè els
nens, que són al final, com deia un regidor que ja no és aquí, que són l’últim bastió de la
nostra societat, que els nens també s’empoderin, que també comencin a conèixer aquests
nous objectius, perquè serà el món en què ells treballaran, en què ells es desenvoluparan.
Aquesta és la idea. No va del govern; va dels demés. Va d’explicar-ho, va de potenciar-ho,
va de fer-ho entenedor perquè tothom pugui tenir el seu espai i tothom pugui aportar. Per
tant, una exposició que creiem necessària, que ha de tirar endavant, que continuarà tirant
endavant i, per tant, és evident que no li podrem donar en absolut recolzament en aquesta
moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Els ponents tindrien ocasió de cloure el debat. Endavant.
Sr. Vives:
Sí, jo faré la clausura del debat. Bé, si presentem la moció és perquè hem esgotat les vies
que hem fer servir fins ara. Per això, ara ho portàvem al debat en forma de moció. Gràcies
als companys que hi donaran suport i que, amb les seves intervencions, han complementat
les argumentacions polítiques que explicava el Carles i que ens porten a presentar aquesta
moció.
No vam poder anar a la inauguració, Ramon, perquè just teníem un acte que organitzàvem
a la Fede sobre la violència a les [Inintel·ligible, 1:48.10] . Ja t’ho compro, Ramon, que és
un projecte de tots, però llavors per què comencem la casa per la teulada, fent una
exposició? Tu dius que aquesta consulta a la ciutadania ja es va fer amb les eleccions del
2019... No hi havia cap programa polític amb una exposició sobre els ODS. Per què no
posem des del dia u espais participatius per a la ciutadania que desemboquin en aquesta
exposició? Que jo et compro que és molt interessant de fer, però no anem amb presses i
iniciant-la tres dies després de l’aprovació, com bé ha dit algun company.
També es comentava que nomenem molt el govern de Xavi Paz. Doncs, sí, perquè és
l’Alcalde i perquè aquesta és la percepció que es dona a la vila amb les notes de premsa,
fotografies, augments de partides de comunicació. I per això diem aquest nom sense cap
mena d’interès més enllà. De fet, portem un mes i mig esperant diverses informacions
respecte de la Regidoria de Comunicació, que esperem tenir ben aviat.
Crec que s’entén que, quan diem que molts projectes no tenen a veure amb els objectius
ODS o bé que a cap lloc s’hi han vinculat perquè no s’han presentat, no és, no ens referim
a la planta baixa d’El Molí. Ja sabem a quin tipus de projectes ens referim, i que no són
més que una vaga idea, perquè no hi ha cap pla presentat ni cap proposta a la mà. I d’això
és del que ens queixem nosaltres.
Per exemple, deies Miquel també: “La peatonalització del centre de la vila que no es va dur
a terme”. Correcte. Així com altres propostes que confiàvem que podríem dur a terme
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estant al govern. És veritat: nosaltres no vam fer quan vam entrar al govern tot el que
volíem fer, i el que vam plasmar amb uns acords de govern i que potser d’una manera una
mica naïf, perquè mai no havíem estat al govern municipal, doncs, crèiem que seria
possible. Malauradament en aquelles regidories que no van estar al capdavant va costar,
per no dir-ho d’una altra manera, que es complissin aquells acords que s’havien acordat. I
aquesta és la resposta de per què no va passar. També és un aprenentatge que ens
enduem de cara a propers anys o propers moments.
I, sí, la CUP, vostès ens diuen que som poc útils per coses com aquestes o coses com el
que passa al govern nacional, que investim un president i després no votem els
pressupostos. Doncs, sí, la CUP fa pactes i arriba a acords quan es fan bé les coses i
precisament és un acte de valentia haver entrat al govern a Molins el 2017 i haver investit
Aragonès. El que no farem és seguir sent la crossa de governs que no compleixen els
acords a què arriben. I a mi quan penseu que no som de fiar, doncs, la veritat és que no
em sembla rellevant. Sí que m’importaria que això m’ho diguessin les persones que ens
donen suport de la vila, que no són poques. I una mica aquestes persones el que us
demanen és, per coses com les que estem fent avui, que és denunciar sense embuts
polítiques gens ètiques com la que estem parlant avui. I si se’ns fa pesat això, doncs, ens
sap greu, però és un dels nostres objectius d’estar presents a la política municipal.
Sr. Alcalde:
Jo abans de passar a votació, i ja que ha fet esment a l’ètica, saben el que no és ètic? El
que no és ètic, i és absolutament reprovable, és fer cartells com vostès van fer el 2017
amb la cara meva, el meu sou públic i una diana. Això és el que no és ètic. I això encara no
ha rebut la condemna per part seva.
Ara passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

1

Molins Camina-Podem

2

MEC

1

Total

7

Abstencions

11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 11
vots en contra PSC (7), JxM (4) i 7 vots a favor d’ ERC (3), MEC (1), la CUP (2) i
Molins Camina-Podem (1).
12.- Precs i preguntes.

Pàg. 60/64
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/12/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT:
Pregunta:
La primera pregunta va en relació (disculpeu, aquí) a la representació municipal a
l’AMAP, l’Associació Municipal d’Aigua Pública. El dia 9 de novembre vam fer un
correu electrònic amb destinació a l’alcalde i a la resta de portaveus municipals amb
una petició molt clara en relació a la pertinença de Molins de Rei a l’AMAP. Com que
no hem obtingut resposta, reiterem aquesta pregunta avui al Ple. Molins de Rei
actualment forma part de l’AMAP. Aquesta associació té la finalitat de difondre i de
promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua. El representant de Molins de Rei a
l’AMAP era el Sr. Josep Raventós, exregidor de la CUP, fruit d’un acord de 2019, ja
que el Govern anava en la línia de la municipalització de l’aigua un cop finalitzés la
concessió amb Aqualia a finals del 2023. Tot i la resolució judicial ja coneguda de fa
uns mesos, que estipula que la competència de la gestió de l’aigua ha de ser de
l’AMB, diversos municipis que es troben en la mateixa situació que Molins de Rei
(per exemple, Sant Cugat del Vallès, Ripollet del Vallès o Corbera de Llobregat),
estan treballant juntament amb l’AMAP per assolir aquest horitzó de gestió pública
municipal, tot i que siguin en part... de 2023. Davant d’aquest escenari, per tant, i la
necessitat de renovar formalment el representant de l’AMAP de Molins de Rei, que
és una decisió que ha de passar pel Ple, demanem a l’alcalde la inclusió d’aquest
punt al proper Ple municipal, així com obrir les vies de debat per a proposar
candidats.
I la segona part seria un prec: aquest dimarts 16, emmarcat dins els actes del 25N,
es va passar el documental El Proxeneta, a la Federació Obrera, amb la participació
de la directora del documental. Des de la CUP celebrem la decisió de fer aquest acte,
ja que el trobem molt interessant. És una llàstima que una activitat que deuria costar
força diners tingués tan poca visibilització a la vila. Demanem que es faci una millor
comunicació efectiva de les activitats d’interès a la vila. Cal detectar qui pot ser el
públic principal receptor i comunicar-s’hi directament, fent sentir partícip la
població. D’aquesta manera segur que s’aconseguirà una major participació als
actes. I relacionat am aquest prec i la comunicació de l’Ajuntament, reiterem unes
preguntes que també vam fer arribar dies enrere a la regidoria de Comunicació i que
no van ser resoltes. Doncs si ens podeu facilitar diverses coses en relació... No
reiteraré les preguntes, les vam enviar per correu electrònic el dia 10, si cal les torno
a enviar, en relació a la regidoria de Comunicació, el nombre de treballadores,
partides...
Resposta:
Pregunta 1: L’alcalde respon el següent: “Aquesta qüestió la debatrem segur abans del
proper Ple”.
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Pregunta 2:
Quantes treballadores es troben dedicades a la regidoria, i amb quina
dedicació (ja sigui Ràdio, notes de premsa, fotografia...).
El nombre de treballadors/es de l’Ajuntament de Molins de Rei dedicats a
comunicació no ha canviat els darrers anys.
La informació està disponible a la carpeta L dels Regidors i forma part de
l’expedient de Ple en que s’aprova el pressupost anual.
A tall d’exemple, adjuntem el link de la carpeta L de l’expedient del pressupost de
l’exercici en curs:
L:\COMISSIONS INFORMATIVES\ESC\2021\20211702 CI ESC
febrer\PRESSUPOST\DOCUMENTS PRESSUPOST
Llista de tots els contractes actius vinculats a la regidoria de Comunicació
des de maig 2019 (ja sigui difusió, repartiment, impressió de material, xarxes
socials, maquetació...). també quins d'aquests van via JGL i per quin motiu.
La informació sobre els contractes d’alcaldia no ha canviat respecte la
proporcionada al grup municipal de la CUP el febrer d’aquest any.
No hi ha cap factura d’alcaldia que s’aprovi per JGL
Llista de la facturació pagada des de maig 2019 relacionada amb la regidoria
de Comunicació.
Com saben, la classificació per regidories no està detallada a l’estructura
pressupostària de l’ajuntament. Ara bé buscant una equivalència, la podríem trobar
amb les partides de la classificació del subprograma 494001 comunicació
audiovisual.
La informació on consta el detall de l’esmentat subprograma està disponible a
través de diferents fonts:
- Pels regidors, a la carpeta, als expedients de Ple on es dona compte de les
respectives liquidacions pressupostaries i també als expedients de Ple del
compte general anual, en concret a la memòria.
- Per la ciutadania en general, al web municipal:
https://www.molinsderei.cat/informacio-economico-financera/informaciopressupostaria/execucio-trimestral-del-pressupost/
https://www.molinsderei.cat/informacio-economico-financera/informaciopressupostaria/compte-general/
https://www.molinsderei.cat/informacio-economico-financera/informaciopressupostaria/pressupostos-municipals/
Partides pressupostàries 2021 vinculades a la Comunicació, incloent les
diverses ampliacions efectuades
Com saben, la classificació per regidories no està detallada a l’estructura
pressupostària de l’ajuntament. Ara bé, buscant una equivalència, la podríem
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trobar amb les partides de la classificació del subprograma 494001 comunicació
audiovisual.
La informació on consta el detall de l’esmentat subprograma està disponible per la
ciutadania en general, al web municipal:
https://www.molinsderei.cat/informacio-economico-financera/informaciopressupostaria/execucio-trimestral-del-pressupost/
Adjuntem el llistat d’execució del pressupost 2021 dels capítols 2 i 6 que,
actualitzats a data d’avui, proporciona el programa de gestió econòmica del
subprograma 494001 serveis audiovisuals.

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:
Pregunta:
Tinc dues preguntes, una és sobre les pantalles acústiques a la B-23 i a l’A-7, i en un
Ple vam aprova per unanimitat una moció respecte d’aquestes pantalles acústiques,
instant el Govern de l’Estat i el de la Generalitat de Catalunya a acomplir els seus
compromisos... a la major brevetat possible la construcció d’aquestes pantalles al
tram del pas per les autopistes al tram municipal de Molins de Rei. Atès que s’estan
aprovant els Pressupostos Generals de l’Estat i els de la Generalitat de Catalunya, i
en ells hi figuren algunes partides destinades a la realització de pantalles
acústiques, i també assegurar el traspàs de la B-23 a la Generalitat de Catalunya. La
pregunta és: té coneixement el Govern municipal si als pressupostos del Govern de
l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya s’han previst partides per a executar les
pantalles acústiques previstes a l’A-7 i a la B-23?
I la segona pregunta seria sobre la futura remodelació del Parc Pont de la Cadena, o
anomenada plaça de les Palmeres, i l’encàrrec del seu projecte constructiu, atès que
aquest projecte produirà en un futur afectacions a aparcaments i als vials de
l’avinguda de Barcelona, avinguda de València, la segona fase del passeig de Pi i
Margall, i esperem el pas del tramvia pel carrer del Canal de la Infanta, i tenint en
compte que ambdues formacions que governen portaven al seu programa electoral
la construcció d’un aparcament soterrat en aquest parc, li volem formular si s’ha fet
o es farà un estudi de la possibilitat de fer un aparcament subterrani de residents i/o
de rotació en aquest parc.
Resposta:
Pregunta 1: En aquests moments, l’Ajuntament de Molins de Rei no té més informació
sobre aquest assumpte que la que ha aparegut publicada als mitjans de comunicació,
sobre un possible traspàs de carreteres entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Pregunta 2: Aquesta pregunta va ser contestada pel Sr. Ramon Sánchez, primer tinent
d’alcalde i regidor d’Obres i Llicències, en el marc del mateix Ple.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
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Passaríem així al punt 12 de l’ordre del dia: “Precs i preguntes”.
Ara passaríem les respostes pendents, com aquesta a què es feia menció, que
evidentment es va fer al Ple anterior, perquè un mail no val com a procediment
administratiu. Es van fer al Ple anterior una sèrie de preguntes respecte de les despeses
de comunicació i aquesta és la que s’entregarà ara actualment. I, per tant, a partir d’aquí
no hi ha preguntes, no hi ha precs.
13.-Torn obert de paraules.
Sr. Alcalde:
Doncs, d’aquesta manera arribaríem al final del Ple. No sense més, és evident que...,
permetin-me dir dues coses. És evident que en hores entraran noves mesures de restricció
social davant d’aquesta sisena onada de la COVID i, per tant, sí que si em permeten és
una onada diferent, però no deixa de ser una onada, un increment de casos; per tant, sí
que apel·lar la ciutadania a actuar amb responsabilitat, prudència, evidentment amb el
seguiment de les mesures i, evidentment, doncs, també això ha de ser compatible amb el
que desitjo avui a tots els regidors i a totes les regidores, evidentment a tots els molinencs i
les molinenques, que també és un bon període de descans, el que és un molt bon Nadal i
molt bona entrada a l’any 2022 i que, evidentment, doncs, que puguin abraçar, ni que sigui
a la distància o físicament, els seus éssers estimats i que, per tant, tinguin molt bon
període de vacances. Moltes gràcies, molt bon Nadal i molt bona entrada a l’any 2022.
Regidors i regidores:
Gràcies.
Molt bones festes.
Bones festes.
Que vagi molt bé.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta.
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