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A C T A
NÚM. 14/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021.
A Molins de Rei, quan són les dinou hores i dotze minuts del vint-i-cinc de novembre de
dos mil vint-i-u, es reuneixen mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, i sota
la presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i regidores que tot seguit
s’esmenten, per tal de celebrar la sessió ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en
temps i forma.
Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.
Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria
d’aquesta sessió, número 14/2021 de data 19 de novembre de 2021.
0.a).- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violància masclista.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2021, presumptament a mans de les seves
parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de
violència masclista.
Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca.
Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i
fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.
*Dones i infants assassinats durant el mes de novembre de 2021:
- María Isabel Carpio. (Ripoll Girona, Cataluña). 31/10/2021. Xifra no oficial
- María Isabel Martínez M. (San Roque, Cádiz, Andalucía). 07/11/2021. Xifra oficial “
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
... el Ple municipal. Donar la benvinguda, evidentment, a tots els regidors i regidors. Aquest
Ple ordinari del mes de novembre que, per acord de Portaveus, es va decidir fer el 25 de
novembre, després, evidentment, de l’acte institucional per alçar la veu en contra del
masclisme i a favor del feminisme. En aquest sentit, malauradament, i malgrat també el dia
d’avui, hem de fer, hem de començar un nou Ple llegint en aquest cas una vegada més la
Declaració Institucional de Rebuig als Atemptats Masclistes. En aquest cas, no sé si ja
podrà, perquè s’estava..., crec que havia tingut algun problema, qui també per acord de
Portaveus... Ara sí que la veig, perquè està doble, qui sigui ho haurem de resoldre, perquè
et veig en dues finestres. Doncs, és la regidora d’Esquerra Republicana Cristina
Rodríguez. Endavant, Cristina.
Ara, en comptes de veure’t en dues, ara ja no et veig en cap.
Hola?
Sr. Regidor d’ERC:
Xavi, un segon, que té problemes tècnics amb l’ordinador. Un segon.
Sr. Alcalde:
Si la teniu al costat, es podria posar a la vostra sessió. És més senzill i podeu canviar el
nom i ja està. Momentàniament.
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Sr. Regidor d’ERC:
Sí, un instant, que ho farem així.
Sra. Rodríguez:
Hola! Perdoneu. Em sentiu ara? Hola?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. Rodríguez:
Val.
Sr. Alcalde:
Ara sí.
Sra. Rodríguez:
No sentia res jo. Ara ja està, ja està arreglat. Val, doncs, passo a llegir, eh? Gràcies,
Alcalde.
El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades aquest 2021 presumptament a mans de les seves
parelles. Refermem el nostre compromís amb la lluita contra la xacra de la violència
masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra
aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra
societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol 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 passo a llegir les dones assassinades durant
aquest mes de novembre del 2021: la Maria Isabel Carpio, de Ripoll (Girona), el 31/10/21; i
la María Isabel Martínez, de San Roque, a Cádiz, el 07/11.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Cristina. Com saben també, a més a més, a proposta evidentment
[Inintel·ligible: 11:03], com a acord de Portaveus també vam acordar que sempre que hi
hagués algun assassinat d’un infant, d’un nen o nena, faríem el mateix procediment i
llegiríem una declaració institucional de rebuig a aquesta violència també infantil.
Malauradament, en aquest Ple tampoc ens podem lliurar en aquest mes de novembre, mes
dels infants, de fer la lectura per primer cop d’aquesta declaració, declaració que ha estat
enviada a tots els grups municipals, evidentment, i que per acord de Portaveus també vam
quedar que llegiria per primera vegada la regidora d’Infància, la Sra. Carme Madorell.
Endavant, Carme.
0.b).- Declaració Institucional en suport als infants víctimes de violència d’adults.
“L’Ajuntament de Molins de Rei, un cop la vila va ser reconeguda per Unicef com a Ciutat
Amiga dels Infants i el Ple d’octubre del 2021 va aprovar que fos declarada Ciutat de
Tolerància Zero respecte als abusos sexuals infantils, es vol fer ressò del “Maltractament
d’un infant per un adult amb resultat de mort”.
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El maltractament a infants és un problema social que no pot, ni ha de ser, eludit per ningú.
Cal visualitzar i conscienciar d’aquesta realitat complexa que es manifesta en qualsevol
acció (física, sexual o emocional), en l’omissió o la negligència que vulneri els drets de
l'infant i perjudiqui el seu benestar, fins a arribar, en alguns casos, a provocar-li la mort.
En el compromís adquirit que té la l’Ajuntament de Molins de Rei en aquesta problemàtica,
manifesta:
Primer: que aplica polítiques preventives i protectores en contra del maltractament infantil.
Segon: que condemna els assassinats d’infants per un adult.
Tercer: que expressa el seu condol i recorda els infants assassinats en mans d’un adult.
***Nom dels infants assassinats més de Novembre 2021:
29 d’octubre- Alex. 9 anys. Lardero ( Logronyo)
17 novembre- 2 infants de 5 i 9 anys .Almeria.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sra. Madorell:
Gràcies, Alcalde. Bona nit a tothom. Mireu, abans de llegir aquesta declaració institucional,
voldria agrair ràpidament el suport de tots els grups municipals a aquesta iniciativa. I, com
que és la primera vegada que llegim aquesta declaració, voldria aclarir que el que
pretenem és fer-nos ressò i visibilitzar els infants assassinats en mans d’un adult. Des que
es tenen dades oficials, el 2011, han estat 78 i aquest any 2021 ja han estat vuit. No és
una tasca senzilla trobar aquestes dades, ja que no estan registrades enlloc. Tenim la Llei
orgànica 8/2021 de protecció de la infància i adolescència que, a l’article 56, recull que es
crearà un registre central d’informació sobre violència contra la infància i l’adolescència en
què, entre altres coses, hi haurà, doncs, dades respecte de les víctimes, dades de les
persones agressores, la informació policial i judicial, i les mesures posades en marxa. Això
farà també que anualment es pugui publicar un informe de la situació de la violència contra
la infància i l’adolescència. Esperarem, doncs, el desplegament d’aquesta llei durant l’any
2022 i, així, doncs, de moment, una de les iniciatives que podem fer mentre aquesta llei tiri
endavant i ja sigui més ferma i més implementada és, per part nostra, fer aquesta
declaració institucional que ara llegiré.
Declaració institucional en suport als infants víctimes de violència d’adults:
L’Ajuntament de Molins de Rei, un cop la vila va ser reconeguda per UNICEF com a ciutat
amiga dels infants i el Ple d’octubre de 2021 va aprovar que fos declarada ciutat de
tolerància zero respecte dels abusos sexuals infantils, es vol fer ressò del maltractament
d’un infant per un adult amb resultat de mort. El maltractament a infants és un problema
social que no pot ni ha de ser eludit per ningú. Cal visualitzar i conscienciar d’aquesta
realitat complexa, que es manifesta en qualsevol acció física, sexual o emocional en
l’omissió o la negligència que vulneri els drets de l’infant i perjudiqui el seu benestar fins
arribar, en alguns casos, a provocar-li la mort. En el compromís adquirit que té l’Ajuntament
de Molins de Rei en aquesta problemàtica, manifesta: primer, que aplica polítiques
preventives i protectores en contra del maltractament infantil; segon, que condemna els
assassinats d’infants per un adult, i tercer, que expressa el seu condol i recorda els infants
assassinats en mans d’un adult. Així, els noms d’assassinats que hem posat al mes de
novembre, però, realment és de l’últim Ple, serien: el 29 d’octubre, l’Álex, de 9 anys, a
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Lardero, a Logroño; i el 17 de novembre, dos infants, de 5 i 9 anys, a Almería, de qui no
tenim el nom, justament suposem per a aquesta manca que hi ha d’un registre oficial, que
esperem que es pugui fer molt aviat. Gràcies.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta:
- Esborrany d’acta del Ple ordinari 11/2021 de data 30 de setembre de 2021.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que començaríem amb els aspectes formals del Ple. En aquest
sentit, amb el punt 1 de l’ordre del Ple, que és l’“Aprovació dels següents esborranys
d’acta: Esborrany d’acta del Ple ordinari 11/2021 de data 30 de setembre de 2021”. Hi ha
alguna esmena, alguna observació?
El donaríem per aprovat per unanimitat, si els sembla.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 5/2021/ORPOL)
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte dels canvis en la composició del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC - AM) i
aprovar-ne la seva difusió.
Donat que en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC - AM) ha entrat per registre d’entrada número 2021021905, de data
04.11.2021 la seva nova composició.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM) , a efectes informatius i proposar l’aprovació de la seva difusió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi
de regidor en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC - AM), en compliment del que disposa l’article 50.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, queda de la manera següent:
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GRUP MUNICIPAL: d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC AM)
Membres:
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Joaquim Llort Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Cristina Rodríguez Galceran
Portaveu: Sra. Marta Espona Burgués
Suplent: Sr. Joaquim Llort Grau
Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa,
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal,
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals
continguda en la normativa vigent.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
El punt 2 “Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i
aprovar-ne la seva difusió”. Com saben, és un punt que torna a venir com a conseqüència
de la configuració, la nova configuració del grup municipal d’Esquerra Republicana. Si no hi
ha cap observació, passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
3.- Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició de les
corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 6/2021/ORPOL
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte del canvi del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM) en la composició de les
corresponents comissions informatives
Donat que en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM) ha entrat per registre d’entrada número 2021021905, de data 04.11.2021 la
seva nova composició en les corresponents comissions informatives.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC - AM):
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia
Titular: Sra. Cristina Rodríguez Galceran
Suplent: Sra. Marta Espona Burgués
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)
Titular: Sra. Marta Espona Burgués
Suplent: Sra. Cristina Rodríguez Galceran
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)
Titular: Sr. Joaquim Llort Grau
Suplent: Sr. Arnau Pedrol i Vila
Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV)
Titular: Sr. Arnau Pedrol i Vila
Suplent: Sr. Joaquim Llort Grau
Comissió Especial de Comptes
Titular: Sra. Cristina Rodríguez Galceran
Suplent: Sra. Marta Espona Burgués
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
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I el punt 3: “Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició de
les corresponents Comissions Informatives”. Per tant, ens donaríem també per
assabentats. Aquí no cal fer votació, no, Sra. Sandra? Perfecte.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal
4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (expedient núm. 17/2021/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
OCTUBRE
Decret

Data

1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569

04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
04/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021

Concepte
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries
- (atorgament llogaters)
Processos de selecció
Recurs de reposició
Bases de concursos
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Recurs de reposició
Bonificacións Fiscals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Contractació laboral
Nomenaments
Nomenaments
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
Llicència d'obra menor
Situacions del personal
Situacions del personal
Règim disciplinari
Ajuts socials
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1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
08/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021

Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Relació Tribut metropolità (denegació)
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Autorització i delegacions
Ajuts socials
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Convenis interadminisratius
Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
Llicència d'obra menor
Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
Nomenaments
Situacions del personal
Dessigna de lletrat i procurador
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Contractació oberts de serveis
Devolució d'ingressos indeguts
Contractació oberts de serveis
Retribucions; nómina i seguretat social
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Preparació, gestió i adjudicació del contracte
Subvencions i convenis amb entitats
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Recurs de reposició
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1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627

14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
18/10/2021

1628
1629
1630

18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653

18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

Contractació laboral
Autorització i delegacions
Sancionador
Recurs de reposició
Aprovació regularitzacións operacions extrapressupostàries
Contractació laboral
Provisió de llocs
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Subvencions i convenis amb entitats
Expropiació
Gestió de cementiri
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Aprovació document cobratoris
Contractació menor de serveis
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Autorització i delegacions
Aprovació document cobratoris
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Dessigna de lletrat i procurador
Seguiment gestió econòmica
Ordre d'execució
Modificacions de pressupost
Contractació menor de serveis
Relació Tribut metropolità (aprovació)
Relació Tribut metropolità (aprovació)
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Llicència d'obra menor
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Relació Tribut metropolità (aprovació)
Relació Tribut metropolità (aprovació)
Aprovació document cobratoris
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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1654
1655

20/10/2021
20/10/2021

1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

1672
1673
1674
1675

20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694

20/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021

Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Recurs de reposició
Contractació menor de serveis
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Reserva d'espai a la via pública
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Nomenaments
Contracte Obert simplificat de serveis
Contractació laboral
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Retribucions; nómina i seguretat social
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Danys a béns municipals
Subvencions per a l'Ajuntament
Situacions del personal
Nomenaments
Llicències, permisos i excedències
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Sancionador
Aprovació document cobratoris
Regularització fiscal
Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
Modificacions de pressupost
Pàg. 11/112

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

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730

26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021

Contractació laboral
Situacions del personal
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Ajuts socials
Acord marc per subministrament
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Modificacions de pressupost
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Situacions del personal
Llicència d'obra menor
Situacions del personal
Llicència d'obra menor
Nomenaments
Nomenaments
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Bonificacións Fiscals
Nomenaments
Provisió de llocs
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Danys a béns municipals
Modificacions de pressupost
Aprovació document cobratoris
Acord marc per subministrament
Situacions del personal
Contractació laboral
Situacions del personal
Subvencions i convenis amb entitats

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal. En primer lloc, el punt 4 de
l’ordre del dia, que és “Donar compte dels Decrets d’Alcaldia”, que és l’expedient núm.
17/2021. Entenc que no hi ha cap comentari, cap observació; per tant, doncs, ens
donaríem per assabentats dels decrets d’Alcaldia.
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El Ple de la Corporació en resta assabentat.
5.- Donar compte al ple del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre de 2021 (expedient núm.
11/2021/SEECO).
DICTAMEN
La finalitat d’aquest expedient és donar compte al Ple de la Corporació de l’informe
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la
despesa, del TERCER TRIMESTRE 2021, enviat en data 28 d’octubre de 2021 a la
plataforma del Ministerio de Hacienda, d’acord al què marca la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera. Aquest informe d’avaluació és
merament informatiu, a l’estar suspeses les regles fiscals per a 2021.
Vits l’informe d’Intervenció signat el dia 28 d’octubre de 2021.
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), el detall de la informació
enviada és la següent.
Dades Ajuntament de Molins de Rei
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

F.1.1.1 Resum classificació econòmica
F.1.1.2 Desglòs ingressos corrents
F.1.1.3 Desglòs ingressos de capital i financers
F.1.1.4 Desglòs despeses corrents
F.1.1.5 Desglòs despeses de capital i financeres
F.1.1.8 Romanent de tresoreria
F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions per subsectors
F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
F.1.1.17 Detall beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació
F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
Annex IA5 Fluxes interns sector públic
Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPPVV

Dades Molins Energia SL
a)
b)
c)
d)

F.1.3.1 Balanç
F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
F 1.2.9 Calendari i pressupost de tresoreria
F 1.2.12 Situació efectius

Dades consolidades i de resum
a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
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Previsió de compliment del principi de sostenibilitat financera
c) F.4. Resum informe d’avaluació
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I el punt 5: “Donar compte al ple del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre de 2021”. I faria l’explicació d’aquest
punt, com és habitual, el regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom.
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna observació? Algun comentari? Doncs ens donaríem per
assabentats també.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
6.- Aprovació de la proposta de designació del racó de Sonia Rescalvo Zafra
(expedient núm. 4/2021/DNVIA)
DICTAMEN
Atès el Decret d’Alcaldia número 1823, de data 12 de novembre de 2021, que acorda
incoar l’expedient administratiu que ha de regir la designació del Racó de Sonia Rescalvo
Zafra; designa instructora de l’expedient la Sra. Jessica Revestido Romero, regidora de
Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Molins de Rei; designa secretari de l’expedient el
Sr. Manuel Borrego Fernández, funcionari de l’Ajuntament de Molins de Rei, en qualitat de
responsable de Protocol de la Corporació; i ordena que un cop realitzades les actuacions
oportunes, que l’instructor de l’expedient formuli una proposta de resolució a l’Alcaldia per,
si s’escau sotmetre-la a consideració del Ple de la Corporació.
Atès la proposta de resolució formulada per la instructora de l’expedient, Sra. Jessica
Revestido Romero, regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Molins de Rei, qui
proposa la designació del Racó de Sonia Rescalvo Zafra.
Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i
Economia l’aprovació del Ple dels acords següents:
Primer.- Aprovar la designació del Racó de Sonia Rescalvo Zafra, al solar situat al número
23 del carrer del Canal de la Infanta.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a:
· Al Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).
· A l’Observatori Contra l’Homofòbia.
· Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara sí que passaríem al bloc B de l’ordre del dia, els Assumptes dictaminats per les
Comissions Informatives. En primer lloc, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia, amb el punt 6 de l’ordre del dia: “Aprovació de la
proposta de designació del racó de Sonia Rescalvo Zafra”. I fa l’explicació d’aquest punt la
regidora Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Bon vespre a tothom.
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula la Sra. Estefania Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Sí, gràcies, bon vespre a totes les que ens esteu sentint i una abraçada molt forta a totes
aquelles dones i persones que avui estan al carrer reivindicant el 25 de novembre.
Dir que, tot i ser un dia que no és de molta alegria, la CUP estem contents perquè, per
aprovar aquest punt, perquè sí que és veritat que va ser una de les demandes que vam fer,
en aquest cas, a la regidora de Feminisme, quan van haver d’aprovar el pla local LGTBI,
de seguida, ens va acceptar la proposta. També li vam fer la demanda de l’estudi d’un
centre d’empoderament feminista. Ara que ens hem declarat ja oficialment “Molins, vila
feminista” potser ja podem entomar aquest punt, i creiem bàsicament que reivindicar i
buscar espais dins la vila a totes aquelles persones que han estat discriminades,
assassinades i en algun moment de la seva vida han volgut trencar amb la norma de ser
home o dona i heterosexual... crec que cal visibilitzar-ho. També trenquem amb aquesta
norma de demostrar que Molins també està en contra, no està a favor de l’extrema dreta,
ni que puguin impunement anar passejant per, en aquests casos, per les institucions, però
pel carrer tampoc. Per tant, crec que s’ha de visibilitzar. Estem contentes que es pugui
visibilitzar, i no només aquest espai, sinó també altres d’altres persones, i d’altres dones,
i... altres persones, en concret. I ja està. I que òbviament votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. A hores d’ara no veig cap paraula més demanada. Doncs, si volgués
tancar el punt, Sra. Revestido. No?
Sra. Revestido:
No, no cal.
Sr. Alcalde:
D’acord, doncs passaríem a la votació d’aquest punt.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
7.- Aprovació de la concessió del títol de fill adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr.
Tomàs Alcoverro Muntané (expedient núm. 3/2021/DNVIA)
DICTAMEN
Atès el Decret d’Alcaldia número 1747, de data 4 de novembre de 2021, que acorda incoar
l’expedient administratiu que ha de regir lla concessió del Títol de Fill Adoptiu de Molins de
Rei a favor del Sr. Tomàs Alcoverro Muntané; designa instructora de l’expedient la Sra.
Ainoa García Ballestín, regidora de Cultura i de Comunicació de l’Ajuntament de Molins de
Rei; designa secretari de l’expedient el Sr. Manuel Borrego Fernández, funcionari de
l’Ajuntament de Molins de Rei, en qualitat de responsable de Protocol de la Corporació; i
ordena que un cop realitzades les actuacions oportunes, que l’instructor de l’expedient
formuli una proposta de resolució a l’Alcaldia per, si s’escau sotmetre-la a consideració del
Ple de la Corporació.
Atès la proposta de resolució formulada per la instructora de l’expedient, Sra. Ainoa García
Ballestín, regidora de Cultura i de Comunicació de l’Ajuntament de Molins de Rei, qui
proposa la concessió del Títol de Fill Adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr. Tomàs
Alcoverro Muntané.
Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i
Economia l’aprovació del Ple dels acords següents:
Primer.- Aprovar la concessió del Títol de Fill Adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr.
Tomàs Alcoverro Muntané.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a:
· Al Sr. Tomàs Alcoverro Muntané.
· Al Sr. Jaume Romeu Vives, President de FORUM XXI, com a entitat proposant.
· Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem ara al punt 7è de l’ordre del dia, que seria l’“Aprovació de la concessió del títol
de fill adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr. Tomàs Alcoverro Muntané”. I, en aquest cas,
la instructora i la que farà l’explicació d’aquest punt és la Sra. Ainhoa García. Endavant.
Sra. García:
Bé, bon vespre a tots i totes. Abans d’explicar el punt, una consulta a la Sra. Secretària. Hi
ha un error a la proposta de decret, i és que la proposta la fa el Fòrum 21, d’acord? Si ho
podem esmenar, si us plau?
Presenta el punt 7.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. No n’hi ha cap. Doncs, si em permeten, deixin-me enviar
un missatge perquè ens truqui d’aquí un moment, perquè pensava que hi hauria més
paraules, que segur que ens vol adreçar. En qualsevol cas, sí que jo abans de passar a la
votació, més enllà de l’exposició de motius que acaba de fer la regidora en aquest cas de
Comunicació, per això que ha estat la instructora, sí que voldria destacar, més enllà de tota
la seva carrera professional, que evidentment tothom coneix, i és el degà del periodisme
evidentment a l’Orient Mitjà i el degà dels corresponsals dels mitjans de comunicació, sí
que posaré de relleu el que sempre ell ha posat de manifest, que és el seu arrelament a
Molins de Rei i els seus nexes amb Molins de Rei i la història, que ell viu i explica i ho
explica molt bé en el que, a més a més, és el seu darrer llibre, i el llibre que pretén ser un
petit episodi de la seva vida, unes memòries en què la vila de Molins de Rei surt molt
sovint anomenada en aquests passatges predemocràtics, en què van tenir un cert
protagonisme un grup de gent que es va reunir a Molins, i al qual ell estava lligat i que
sempre ell explica amb molta estima, molt “carinyo” i molt activisme i que, al final, n’ha
deixat constància gràfica, insisteixo, en aquest llibre. Per tant, doncs, no ens pot escoltar,
segur que ho podrà escoltar quan pugui ser, esperem que ara ens pugui adreçar unes
paraules, però en qualsevol cas una abraçada ben forta al Sr. Tomás Alcoverro. I, en
aquest sentit, passaríem a la votació si us sembla.
[Votació]
Si els sembla, donaríem pas al següent punt en espera que ens truqui i els demanaria una
certa flexibilitat, perquè si en qualsevol moment ens truca donaríem si podem fer que ens
dirigeixi unes paraules amb aquest sistema rudimentari que intentarem que...
Sembla que ha lligat bastant; per tant...
Sr. Tomàs, ara mateix li poso el telèfon el micro perquè tothom, els regidors, i tothom que
ens està sentint pugui escoltar les seves paraules. Acabem ara mateix d’aprovar
l’expedient, i per tant, anomenar-lo fill adoptiu de Molins de Rei.
Exacte, ha quedat molt quadrat. Ara és el seu torn.
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Endavant.
Sr. Alcoverro:
Sí! Bé, estic molt content i molt agraït que m’hagin honorat amb aquesta... En fi, no sé si ho
mereixo o no ho mereixo; jo crec que sí, però també crec que no. La meva vinculació amb
Molins de Rei és una vinculació familiar, però també una vinculació meva, particular. Els
estius de la meva infantesa que he passat aquí molt bé i després també amb aquell record
que, de tant en tant, m’agrada dir-ho, que en un moment determinat, la petita casa que jo
tenia al carrer Puigcerdà, 35 va servir per a alguna cosa, no sé si era molt important i
gairebé res, però, bé, per a alguna cosa, perquè allà es van reunir algunes vegades
membres dels partits que en aquells moments estaven a l’oposició contra la dictadura. Ja
ho he explicat, que em demanaven la clau, jo els donava la clau i després em deien
“Escolta, ara, quan tornis a Barcelona, et pagarem el taxi”. Així que estic molt molt honrat,
molt content i també, pel anys que tinc, que ja en tinc 81, aquest gest tan tan tan bonic i tan
concret de l’Ajuntament de Badalona vertaderament em posa molt alegre. Moltíssimes
gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Tomàs, recordi que és Molins de Rei, eh? [Riures]
Sr. Alcoverro:
Sí.
Sr. Alcalde:
Ara ha dit Badalona, que sabem que és l’altra ciutat amb la qual vostè està lligat.
Sr. Alcoverro:
Ah, escolta, escolta. Ho he de repetir, tot, eh!
Sr. Alcalde:
No, no, no cal, no cal.
Sr. Alcoverro:
Doncs ho traiem, no? [Riures]
Sr. Alcalde:
Sí, i tant, i tant, i tant! Això ja està aprovat.
Sr. Alcoverro:
Ha quedat bé això o què et sembla?
Sr. Alcalde:
Ha quedat molt bé! Continuem amb el Ple. Tomàs, ens veiem ben aviat.
Sr. Alcoverro:
Molt bé, molt bé.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta de tot el conjunt de regidors i regidores.
Sr. Alcoverro:
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Gràcies, adéu.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, amb aquesta naturalitat, diria jo, i amb aquesta prova d’autenticitat del Sr.
Tomàs Alcoverro també informar tothom que ens estigui escoltant que, com hem dit, avui
no estava ni tan sols al país, està de viatge a Itàlia, i és el que ha fet que haguem hagut de
fer, improvisar aquesta comunicació, però veieu que bé que ha quedat; si més no, molt
fidedigna i molt autèntica al que és la persona i la figura del Tomàs Alcoverro.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
8.- Encàrrec de gestió del servei de neteja i manteniment dels espais verds, zones de
jocs infantils i àrees de socialització canina. (expedient núm. 1/2021/ENGES)
PRESENTACIÓ D’ESMENES
Esmenes presentades pels grups municipals Molins Camina-Podem i Molins en
Comú, amb número de registre d’entrada 2021023546 de data 24 de novembre de
2021
ESMENES PARCIALS:
ESMENA NÚMERO 1 A LA PROPOSTA D’ACORD
On la proposta diu:
Pàg. 19/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la societat
municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment dels
espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals, per
un període de 5 anys, a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins al 30 de novembre de
2026.
Proposem:
Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la societat
municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment dels
espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals, per
un període de 5 anys, a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins al 30 de novembre de
2023.
I en correlació proposem que a l’apartat 3. DURADA de l’annex a l’acord (en el successiu
l’annex),
On diu:
3. DURADA
La durada d’aquest encàrrec de gestió és de 5 anys, si bé per acord exprés del Ple de
l’Ajuntament es podrà acordar la seva pròrroga amb caràcter anual i per un màxim de dues
anualitats més. L’inici de l’encàrrec serà el dia 1 de desembre de 2021, prèvia aprovació
pel Ple de l’Ajuntament.
Proposem:
3. DURADA
La durada d’aquest encàrrec de gestió serà fins el 31 de desembre de 2023, si bé per
acord exprés del Ple de l’Ajuntament es podrà acordar la seva pròrroga amb caràcter anual
i per un màxim de dues anualitats més. L’inici de l’encàrrec serà el dia 1 de desembre de
2021, prèvia aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
ESMENA NÚMERO 2 A L’ANNEX
Pàgina 6
On la proposta diu:
Molins Energia, SL, només podrà contractar amb tercers el 50% de l’import total de
l’encàrrec de gestió, art 32.7. b) de la LSCP, mitjançant els mecanismes previstos a la
mateixa llei.
Proposem:
Molins Energia, SL, només podrà contractar amb tercers un màxim del 20% de l’import
total de l’encàrrec de gestió, art 32.7. b) de la LSCP, mitjançant els mecanismes previstos
a la mateixa llei.
ESMENA NÚMERO 3 A L’ANNEX
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Pàgina 7
On la proposta diu:
2) Percebre les retribucions periòdiques i extraordinàries establertes per aquest document
d’encàrrec.
Proposem:
2) Percebre les retribucions periòdiques i extraordinàries establertes per aquest document
d’encàrrec, prèviament aprovades per l’ajuntament.
ESMENA NÚMERO 4 A L’ANNEX
Pàgina 8
On la proposta diu:
f) Presentar mensualment la facturació dels treballs realitzats.
Proposem:
f) Presentar mensualment la facturació dels treballs realitzats degudament detallats, que
seran conformades pel responsable tècnic municipal designat expressament a l’efecte.
ESMENA NÚMERO 5 A L’ANNEX
Pàgina 8
On la proposta diu:
d) Garantir a la Societat la percepció de les retribucions econòmiques previstes en aquest
encàrrec, en la seva revisió i actualització dels propers pressupostos anuals de l’empresa,
així com retribucions extraordinàries sobrevingudes no pressupostades
Proposem:
d) Garantir a la Societat la percepció de les retribucions econòmiques previstes en aquest
encàrrec, en la seva revisió i actualització dels propers pressupostos anuals de l’empresa,
així com retribucions extraordinàries sobrevingudes no pressupostades, aquestes últimes
que han d’estar prèviament aprovades pel ple municipal, si el seu import és superior al
10% de l’import total ordinari de l’encàrrec de gestió.
ESMENA NÚMERO 6 A L’ANNEX
Pàgina 10
On la proposta diu:
El següent organigrama del servei trasllada la configuració mínima de l’estructura de
personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per atendre inicialment l’objecte de l’encàrrec
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previst, distribuït entre la jardineria, la poda, les zones de jocs infantils i àrees de
socialització canina. L’organigrama que es mostra és el d’inici del serveis i es podrà veure
modificat en futurs documents de previsió de despeses i ingressos de la societat si les
necessitats del servei així ho justifiquen.
Proposem:
El següent organigrama del servei trasllada la configuració mínima de l’estructura de
personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per atendre inicialment l’objecte de l’encàrrec
previst, distribuït entre la jardineria, la poda, les zones de jocs infantils i àrees de
socialització canina. L’organigrama que es mostra és el d’inici del serveis i es podrà veure
modificat en futurs documents de previsió de despeses i ingressos de la societat si les
necessitats del servei així ho justifiquen. Futurs documents que han de ser aprovats
obligatòriament pel Ple/Junta General.
ESMENA NÚMERO 7 A L’ANNEX
Pàgina 10
On la proposta diu:
Anualment es podrà destinar una partida pressupostària per reforçar els equips amb els
serveis prestats per un Centre Especial de Treball (CET). Aquesta partida podrà variar en
funció de les necessitats previstes anualment.
Proposem:
Anualment es podrà destinar una partida pressupostària per reforçar els equips amb els
serveis prestats per un Centre Especial de Treball (CET). Aquesta partida podrà variar en
funció de les necessitats previstes anualment i el seu import serà aprovat expressa i
separadament pel Ple/Junta General.
ESMENA NÚMERO 8 A L’ANNEX
Pàgina 12
On la proposta diu:
Per cada procés de selecció la Gerència o la Presidència de la Societat nomenaran el
tribunal qualificador necessari atenent les peculiaritats de cada procés.
Proposem:
Per cada procés de selecció la Gerència o la Presidència de la Societat nomenaran el
tribunal qualificador necessari atenent les peculiaritats de cada procés. Formaran
necessàriament part del tribunal, en veu però sense vot, un representat sindical, proposat
per la central que tingui major representació i un regidor del grups de l’oposició elegit entre
els seus membres.
ESMENA NÚMERO 9 A L’ANNEX
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Pàgina 14
On la proposta diu:
Els Serveis Tècnics Municipals podran efectuar les corresponents comprovacions,
observacions i requeriments sobre les equips, vehicles, maquinària i materials, que entre
d’altres bens utilitzarà la Societat per desenvolupar les feines pròpies de l’objecte de
l’encàrrec. En el supòsit de no adequació, el tècnic municipal assenyalarà les deficiències
detectades i s’estendrà acta de disconformitat conferint a la Societat un termini prudencial
per a la seva esmena.
Proposem:
Els Serveis Tècnics Municipals podran efectuar les corresponents comprovacions,
observacions i requeriments sobre les equips, vehicles, maquinària i materials, que entre
d’altres bens utilitzarà la Societat per desenvolupar les feines pròpies de l’objecte de
l’encàrrec. En el supòsit de no adequació, el tècnic municipal, expressa i degudament
designat, assenyalarà les deficiències detectades i s’estendrà acta de disconformitat
conferint a la Societat un termini prudencial per a la seva esmena.
ESMENA NÚMERO 10 A L’ANNEX
Pàgina 15
On la proposta diu:
Vist l’apartat 3, sobre la duració del present document d’encàrrec de gestió, anualment el
cost efectiu del servei es podrà veure modificat. En aquest sentit el document d’estudi de
costos del servei serà el mateix que el document anual de previsió de despeses i ingressos
(pressupost) que confeccioni la Societat i que consolidarà dins del pressupost general de
l’Ajuntament, constituirà la nova tarifa que regularà el present encàrrec durant el nou
exercici comptable i que conseqüentment podrà alterar la previsió anual que es preveu a la
taula inicial d’aquest article. La quantitat esmentada en aquest apartat correspon
íntegrament al total de l’aportació que farà l’Ajuntament, però no inclou d’altres ingressos
que es puguin derivar de la prestació del servei.
Proposem:
Vist l’apartat 3, sobre la duració del present document d’encàrrec de gestió, anualment el
cost efectiu del servei es podrà veure modificat. En aquest sentit el document d’estudi de
costos del servei serà el mateix que el document anual de previsió de despeses i ingressos
(pressupost) que confeccioni la Societat i serà aprovat prèviament per la seva Junta
General i que consolidarà dins del pressupost general de l’Ajuntament, constituirà la nova
tarifa que regularà el present encàrrec durant el nou exercici comptable i que
conseqüentment podrà alterar la previsió anual que es preveu a la taula inicial d’aquest
article. La quantitat esmentada en aquest apartat correspon íntegrament al total de
l’aportació que farà l’Ajuntament, però no inclou d’altres ingressos que es puguin derivar de
la prestació del serveis extraordinaris que seran aprovats prèviament pel Ple de
l’Ajuntament, si el seu import es superior al 10% de l’import total ordinari de l’encàrrec de
gestió.
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ESMENA NÚMERO 11 A L’ANNEX
Pàgina 16
On la proposta diu:
S’estableix una Comissió de Seguiment i control del funcionament del servei, integrada
per:
- Regidor/a de SIT, o qui ell/a designi.
- Tècnic/a municipal de d’Espai Públic, o qui ell/a designi.
- Representant de la Societat.
Proposem:
S’estableix una Comissió de Seguiment i control del funcionament del servei, integrada
per:
- Regidor/a de SIT, o qui ell/a designi.
- Tècnic/a municipal de d’Espai Públic, o qui ell/a designi.
- Representant de la Societat.
- Un/a regidor/a del grups de l’oposició elegit entre els seus membres.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Per tant, passem de punt. Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i
Territori, amb el punt 8è, que és l’“Encàrrec de gestió del servei de neteja i manteniment
dels espais verds, zones de jocs infantils i àrees de socialització canina”. En aquest sentit,
Sra. Secretària, sé que ho hem parlat abans, no sé si primer de tot han de fer una
explicació de les esmenes, entenc que sí, els grups proposants. No? Doncs, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, són les esmenes que presentem els grups municipals de Molins en Comú i
Molins Camina-Podem. Com sempre, unes esmenes que busquen millorar la proposta i,
com que les teniu tots, com a mínim les vam enviar a tots els portaveus municipals amb
antelació, hem pensat no llegir-les al peu de la lletra i explicar-les més aviat, si us sembla,
si esteu d’acord. Sí?
Bé, com deia, són unes esmenes amb les quals busquem pràcticament, bàsicament, una
sèrie de coses que pensem que milloren la proposta. Una seria sobre la durada del
contracte: on diu 5 anys, nosaltres demanem que siguin 2 anys, amb possibilitat de
pròrrogues, per tal de no comprometre dos mandats. D’aquesta manera, l’encàrrec
acabaria justament amb el començament d’un nou mandat, el 23è, i tot i que hi hauria
possibilitat de pròrroga, doncs com a mínim deixem que el nou plenari que es constitueixi
el 2023, després de les eleccions del maig, pugui decidir de quina manera vol continuar
gestionant aquests serveis.
També busquem més transparència. Busquem més participació de l’oposició. Ara mateix,
l’oposició a Molins Energia no hi participem de cap de les maneres; això és una realitat, no
estem a la Junta, no estem al Consell, no hi som, no hi som. Per tant, d’aquesta manera,
via la Comissió de Seguiment, on sol·licitem la incorporació també de regidors de
l’oposició, doncs busquem més participació de l’oposició. Busquem més participació dels
treballadors municipals; per una part dels tècnics, i per una altra part, també dels
treballadors via [Inintel·ligible, 32:32] sindicats. Busquem més control, més control d’una
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societat que no té els mateixos mecanismes de control que té un ajuntament, i busquem
més control demanant que decisions molt rellevants hagin de passar pel plenari de
l’Ajuntament, com creiem que hauria de ser. I també busquem una cosa que és una cosa
que jo crec que és molt senzilla d’entendre i és que demanant que la reducció del
percentatge de subcontractació baixi del 50 al 20 el que busquem bàsicament és que no hi
hagi la possibilitat, que no hi hagi la possibilitat de convertir un servei o uns serveis que es
presten de manera directa mitjançant ens instrumentals, com seria el cas, doncs, no
convertir-los en una prestació indirecta de manera encoberta, perquè al final quan tu
deixes subcontractar la meitat del servei, doncs, al final la gestió directa, diguem-ne, que
s’acaba diluint bastant. I amb aquest esperit d’intentar millorar la proposta hem presentat
aquestes esmenes que esperem que siguin aprovades, que comptin amb el vot favorable
de tots els grups municipals. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Entenc que, abans d’explicar, jo mateix respondré el conjunt d’esmenes a
partir de tota una anàlisi tècnica que s’ha fet... Però fent una prèvia a la regidora ponent
d’aquestes esmenes i que, en el fons, agraint, agraint la feina, agraint l’aportació des d’un
punt de vista de ser, des del seu punt de vista, de mirar de millorar el funcionament o el
control d’aquesta encara intergestió que estaríem dient avui. També que, des del nostre
punt de vista, malgrat aquesta intenció, no compartim, evidentment, no l’objectiu, sinó la
forma que estableix l’esmena, i per tant sí que explicarem bàsicament algunes d’aquestes
esmenes, entenent també que el que estem fent amb una segona prèvia és primer de tot
fer l’encarrilament. Saben que hi ha un compromís polític que, a més a més, serà obligat i
el portarem a terme entre el mes de desembre o gener, que és la reformulació del nom de
l’empresa, la reformulació dels estatuts de l’empresa. Això saben que ja hem tingut
reunions amb vostès, que ho hem tractat i ho hem abordat i que, per tant, això també és
obligat i, per tant, ja els anuncio que una de les propostes de què havíem parlat amb més
d’una qüestió i, de fet, ja els vam comentar respecte el que és la participació dels regidors,
és que el màxim òrgan de l’empresa Molins Energia, que és l’expressió de la seva junta
general, serà el propi ple municipal. Per tant, tots i cadascun dels grups municipals, tots i
cadascun dels regidors i regidores de la Sala de Plens, formarà part de la junta general de
l’empresa Molins Energia. Per tant, aquí no es tracta potser de crear més comissions, sinó
de fer operatiu el que farem, que no havíem actuat mai d’aquesta manera. Saben que hi
havia aquest compromís, evidentment, en aquest nou pas de l’empresa municipal, en què
tothom tingui veu, i això és el que els vàrem explicar i s’ha de formalitzar amb el canvi
d’estatuts, que és el que hem abordat ja amb vosaltres.
Sí que, més enllà del control, Sra. Aroca, veiem que la primera esmena... Trobem dos
aspectes de la primera esmena. Un, que no està suficientment motivada; és a dir, per què
2 + 2 en comptes de la proposta del govern de 5 + 2? No veiem...
Sra. Aroca:
Ho acabo d’explicar... Per no comprometre dos mandats.
Sr. Alcalde:
Perdoni, 2 + 2 ja és comprometre un mandat...
Sra. Aroca:
No, no, dos anys i pròrroga a decisió del nou govern, o del nou plenari.
Sr. Alcalde:
Jo, que sàpiga, d’aquí a dos anys ja hauran passat eleccions municipals.
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[Inintel·ligible, 36:55]... no sé ni comptar...
Sra. Aroca:
Sí. Ja hauran passat tres mesos, o quatre, de les noves eleccions, perquè parlem del
novembre-desembre del 2023. Deixem que el nou plenari s’estableixi i, a partir d’aquí,
decidim si anem a pròrroga o no.
Sr. Alcalde:
D’acord. Ara si em permet acabar: aquest és el seu argument, la motiva d’aquesta manera.
Nosaltres no ho compartim, perquè entenem que igualment que molts contractes
municipals tampoc no van lligats als mandats municipals per fer més operatius els
encàrrecs, les concessions o les comandes de servei, com en aquest, doncs, no
acceptaríem aquesta proposta que no deixa de provocar també molta més burocràcia, o
molt més alentiment a vegades d’algunes de les decisions que es prenguin. Per tant, en
aquest cas, sí que nosaltres no acceptaríem aquesta esmena que aporten i, per tant, ens
mantindríem evidentment en el 5+2.
En la resta d’esmenes que van cap a la... I els poso exemples com ara de l’esmena que
proposen que sigui “Vetllar perquè la factura que ha de controlar un tècnic sigui el tècnic
especialista o que s’encarrega de vetllar pel servei”. Nosaltres considerem que és que és
així; és que no pot fer-ho cap altre. O sigui, moltes de les esmenes que fan al final és
reflectir en un text el que ja és normatiu i ja és el que es fa, perquè com saben no hi haurà
cap tècnic que validi una factura d’un servei del qual no té la potestat de controlar. Cap.
Sí que acceptaríem, en aquest sentit, l’esmena parcial núm. 8, en consonància amb el que
fa l’Ajuntament, evidentment de la transparència, que és que als òrgans de contractació de
l’empresa hi puguin participar representants sindicals. Això passa a l’Ajuntament, i ho diuen
evidentment amb veu sense vot, però deixant clar que ha de ser un representant sindical
de l’empresa, no pas de l’Ajuntament. Ha de ser un representant sindical, evidentment, que
representi els interessos dels treballadors de l’empresa municipal. El que sí que els diem
és que no ho podem acceptar, perquè no és una qüestió de voluntat, és que ho prohibeix
el propi EBET, i nosaltres no ho tenim contemplat així perquè no ens agrada no respectar
les normes, que és que hi hagi a les meses de contractació, o als jurats, perdó, hi hagi
representants polítics. Això, doncs, feta la consulta tècnica, evidentment, com saben, això
no seria equiparable amb el que tenim als propis tribunals dels processos de selecció de
l’Ajuntament i, per tant, el que faríem és acceptar aquesta esmena parcial del representant
sindical de l’empresa, però no pas introduir els representants polítics que ja no estan als
tribunals dels processos selectius del propi Ajuntament.
I el que diríem és que no establiríem, nosaltres no acceptaríem que hi hagués una
comissió específica de seguiment del servei de jardineria. Sí que el que volem és donar-li
mira, evidentment, a qui pels serveis encomanats a l’empresa municipal ha de vetllar pel
compliment d’aquest encomanament de servei, que és la junta general de l’empresa, de la
qual tots i tots formarem part. Tots i totes en formarem part i es rendirà compte
evidentment a la junta general, junta general de l’empresa, que és la que finalment acabarà
aprovant tots els processos de l’empresa, tots els serveis, totes les validacions i aquí, ho
tornem a dir, hi serem tots els regidors i regidores.
Sra. Aroca:
Perdona, perdona, Xavi, la Comissió de Seguiment està establerta a l’encàrrec. No sé si te
l’has llegit, però és a l’encàrrec. L’únic que afegim nosaltres és la presència d’un regidor de
l’o...
Sr. Alcalde:
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Jo, perdó, Sra. Aroca, pot dir el que sigui. És que jo les afirmacions de “no sabem si s’ho
ha llegit o no”... Jo crec que he fet una exposició. És a dir, no cal dir si hem llegit o no els
documents; pot dir “escolti, jo proposo això” i nosaltres acceptem l’altra cosa, però jo crec
que no cal començar a qualificar si hem fet la feina o no feina, o si hem llegit o no hem
llegit.
Sra. Aroca:
Perdona, simplement era matisar que surt a l’encàrrec, que no ens l’hem inventat, eh, la
Comissió de Seguiment. És a l’encàrrec, i l’únic que afegim és una Comissió de Seguiment
que està conformada per un regidor de CID, un tècnic municipal d’espai públic, un
representant de la societat i nosaltres afegim un regidor dels grups de l’oposició elegit
entre els seus membres. Un regidor d’entre tota l’oposició. És l’únic afegit que hem fet
nosaltres.
Sr. Alcalde:
Si ara em permet acabar... És evident que sí, sí, la Comissió de Servei i el control de la
concessió tal com està establert a la comanda de serveis estan molt clars. El que diem és
que el paper de l’oposició, com el de la resta de regidors de govern, s’establirà per la junta
general on hi serem tots. I, torno a dir, m’ho he llegit, ho estem llegint, estem debatent, no
cal dir si hem llegit o no hem llegit. Crec que no cal. Per tant, sabent que hi ha una
Comissió de Serveis, és evident: l’esmena la tinc al davant, tinc al davant el que és
l’aportació a l’esmena, però la resposta que nosaltres fem és que, entenent que el paper
del joc polític, perquè ens entenguem, no és d’aquesta comissió, és de la junta general,
perquè al final són tots els regidors i regidores que formarem part d’aquesta junta general.
Si considera que queda més ben explicat o no, espero que ho hagi aconseguit. Jo, per
tant, insisteixo, feta aquesta explicació en alguns casos considerem que força treballada i
tècnica, però també a partir de l’anàlisi amb els tècnics municipals nosaltres considerem
donar aquesta resposta a la seva proposta en aquest sentit, insisteixo, entrant sí en
aquesta acceptació parcial de l’esmena núm. 8.
Sra. Aroca:
Tinc paraula ara?
Sr. Alcalde:
Sí, ara sí.
Sra. Aroca:
No ho havia entès així, Xavi, disculpa, quan t’he dit el tema de la comissió. El que sí que
tinc clar és que les funcions d’una comissió de seguiment d’un servei i les d’una junta
general són radicalment diferents i, per tant, el nostre paper o el paper que pugui tenir la
junta general en el seguiment del servei és bastant irrellevant i bastant diferent del que
perseguim amb l’esmena.
Dit això, acceptaríeu l’esmena, la parcial núm. 8, bé, però no us heu pronunciat i
m’interessa molt saber el tema del percentatge de la subcontractació, perquè la proposta
nostra té un objectiu molt clar...
Sr. Alcalde:
D’acord, d’acord, tens raó. No, no, no. Nosaltres aquí anem cap a una flexibilització, anem
cap al que estipula la Llei de subcontractació. És el 50 %, en el qual, entre altres coses,
com vostès sap i com veurà després en el que presentarà la regidora del primer servei que
encomanem a l’empresa Molins Energia, això que diu ja ho complim, ara bé el que sí que
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no volem és que aquí, diguéssim... Volem donar una flexibilitat, que és la que dona la
mateixa llei. Tot i així, hem de dir que el que està previst en aquest cas que es faci per
concessió no arriba ni al 20 %.
Sra. Aroca:
Bé, la llei estableix un màxim; no és que digui la llei que hagi de ser un 50 %, sinó que la
llei el que diu és que com a màxim podrà ser del 50 %. I sort que fa aquesta limitació,
perquè si no no sé quin seria el futur dels encàrrecs de gestió. De tota manera, esperat,
perquè ja sabem que en aquestes esmenes i en la resposta del govern hi hauria una clara
intenció política com s’ha vist i que serien rebutjades en la seva majoria, cosa que no
entenem, bé, perquè creiem que una cosa és que el govern digui avui que no pensen
subcontractar més del 15 % i després veurà què passa amb el servei, doncs, són coses
molt diferents i, al final, establir un límit màxim inferior al que estableix la llei jo crec que
milloraria la prestació del servei i que, per tant, podria com a mínim haver fer una
contraoferta en comptes del 20 un 30. Però la voluntat del govern és la que és, i jo crec
que ha quedat bastant clara.
Sr. Alcalde:
La voluntat del govern s’expressarà en el que explicarà després la regidora, que és ja fer
una prestació directa d’aquest servei via Molins Energia i, per tant, la primera vegada que
en aquest cas que l’Ajuntament farà una prestació de serveis gràcies a l’empenta
municipal.
Si us sembla, passem a la votació de... Bé, crec que no sé si, Secretària, un cop
verbalitzat, s’ha de fer la votació específica o... S’ha de fer la votació específica? La faríem
del conjunt de les esmenes menys el que hem considerat, que és l’esmena parcial núm. 8,
perquè es posicionin la resta de grups, entenc jo, no?
Secretària:
Sí, sí, s’hauria de votar, s’hauria de votar.
Sr. Alcalde:
Doncs, si us sembla, proposo votar aquesta acceptació parcial de l’esmena 8, que és la
incorporació del representant sindical de l’empresa als tribunals de contractació dels
treballadors de l’empresa i després faríem la resta d’esmenes. També per agilitzar-ho, si us
sembla i no hi ha cap inconvenient.
[Votació de les esmenes]
VOTACIÓ INCLUSIÓ D’ESMENA PARCIAL PUNT 8
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s

1

Total

21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres
presents la ratificació de la inclusió a debat de l’esmena número 8 parcialment,
d’aquest punt.
VOTACIÓ INCLUSIÓ RESTA D’ESMENES I RESTA DE L’ESMENA PUNT Nº 8

Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Abstencions

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

7

11

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la ratificació de la
inclusió de la resta d’ esmenes, i la resta de l’esmena número 8, per 11 vots en
contra del PSC (7), JxM (4), 7 vots a favor ERC (4), MEC (1), Molins Camina-Podem
(1) i C’s (1) i 3 abstencions de la CUP (3).
TEXT RESULTANT:
Atès l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la societat municipal Molins
Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment dels espais verds, les zones
de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals, redactat pel Coordinador
Provisional de l’Àmbit d’Espai Públic segons DA 502, de data 9/03/2020. i l’assessora
jurídica, en data 27 d’octubre de 2021.
Atès l’informe del Coordinador Provisional de l’Àmbit d’Espai Públic, de data 28 d’octubre
de 2021, que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de formalitzar un encàrrec de Gestió de la Neteja i manteniment dels
espais verds, zones de jocs infantils i àrees de socialització canina, amb la societat
municipal Molins Energia, SL.
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Atès que la Societat Molins Energia, SL, amb CIF: B61730933, té la consideració de mitjà
propi personificat i servei tècnic de l’Ajuntament, el qual li podrà fer encàrrecs de gestió en
relació a les activitats compreses dins del seu objecte social.
Atès que en data 25 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla de viabilitat
de Molins Energia, SL, basat amb l’encàrrec de gestió dels serveis de jardineria,
manteniment de jocs infantils i l’estudi de serveis.
Atès que en data 22 de juliol de 2021, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va
aprovar el restabliment de l’equilibri patrimonial de la Societat establint el nou capital social
de la mateixa en 282.500,00 €.
Atesa la necessitat traslladada per l’Ajuntament a la Societat de formalitzar el següent
encàrrec de gestió per reactivar el funcionament de la Societat:
- Encàrrec de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Societat municipal Molins Energia, SL
per la Gestió de la Neteja i manteniment dels espais verds, zones de jocs infantils i
àrees de socialització canina.
Atès que aquest encàrrec serà d’execució obligatòria, d’acord amb instruccions fixades
unilateralment per l’Ajuntament.” (article 2 dels estatuts), tot establint un sistema de control
per part dels Serveis Tècnics de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori.
Atès que les prestacions objecte d’aquest encàrrec estan incloses en l’àmbit d’actuació o
objecte social de la entitat destinatària del mateix. (ACM2018 8.2.1 i Art. 32 LCSP), tal com
indica l’article 2 dels Estatuts de la Societat.
Atès que els costos efectius derivats necessaris per a la gestió d’aquest encàrrec de gestió
objecte d’aquest informe, s’adjunten al document d’encàrrec en qüestió.
Atès que aquest encàrrec de gestió serà objecte de compensació econòmica, que
s’establirà mitjançant tarifes aprovades per l’Ajuntament en la forma que
reglamentàriament es determini, en atenció al cost efectiu suportat. Establint-se un sistema
de recursos econòmics o de compensació tarifaria.
Atès que la Societat està preparant tots aquells aspectes com són vehicles, maquinària,
eines, equips informàtics, de telecomunicacions i reprografia, assegurances, instal·lacions,
i personal per posar a disposició dels encàrrecs de gestió objecte d’aquest informe.
Atès que els medis personals i materials destinats a l’explotació del servei, i indicats a
l’encàrrec seran:
- Subrogació d’un equip humà de 9 persones de l’actual empresa que realitza el servei
per a l’Ajuntament.
- Adquisició dels vehicles, maquinària, equips informàtics, etc., necessaris per l’inici
del encàrrec amb normalitat operativa i poder iniciar, el mateix, amb data 1 de
desembre de 2021, tal com indica l’article 3 del propi document d’encàrrec.
Atès que en aquest informe s’adjunten els documents tècnics on es defineixen les
actuacions a realitzar, així com el seu corresponent pressupost, elaborat d’acord amb les
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tarifes aprovades per l’entitat pública de la que depèn el mitjà propi personificat. (ACM2018
8.2.1 i Art. 10 Llei 26/2010, 3 d’agost).
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa:
La formalització d’aquest encàrrec per la Gestió de la Neteja i manteniment dels espais
verds, zones de jocs infantils i àrees de socialització canina a la Societat Molins Energia,
S.L., iniciant-se els treballs descrits a l’encàrrec en data 1 de desembre de 2021.”
Atès l’informe, de 5 de novembre de 2021, de l’interventor accidental.
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei, com a adjudicador respecte al seu mitjà propi,
podrà donar instruccions permanents en l’execució de la prestació i extingir l’encàrrec quan
ho consideri oportú.
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei no disposa de mitjans tècnics i personals propis
per dur a terme el servei de la neteja i manteniment dels espais verds, zones de jocs
infantils i àrees de socialització canina, tal com recull l’informe justificatiu de contractació
signat pel Coordinador provisional de l’àmbit d’espai públic i pel President d’Àrea de
Sostenibilitat i Territori en data 14 d’octubre de 2021.
Atès l’article 32 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
en virtut dels quals els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera
directa prestacions pròpies dels contractes de serveis sempre que la persona jurídica que
utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d’ells.
Atès que la societat Molins Energia, SL, segons consta a l’art. 2.6 dels seus estatuts,
modificats mitjançant acord núm. 6 del Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juliol de
2018, “La Societat Molins Energia SL és un ens mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament
de Molins de Rei, i resta obligat a executar els encàrrecs que li pugui conferir...”, als
efectes de l’article 32 LCSP. Les tasques que se li encomanin s’acompanyaran de la
corresponent dotació pressupostària per al cobriment de tots els costos que la seva
execució comporti per a la societat d’acord amb els imports que es mostren a la taula que
segueix, en concepte de tarifa segons l’establert a l’article 32.2. a) de LCSP.
Any
2021
Tarifa 71.700,00
€

2022
655.775,00
€

2023
655.775,00
€

2024
655.775,00
€

2025
655.775,00
€

2026
601.127,08
€

Atès que per fer front a la despesa corresponent a l’exercici 2021 existeix la reserva de
crèdit 12021000038987, per import de 71.700 € a les aplicacions pressupostàries
4300.153106.21500 “Manteniment dels jocs infantils existents, 4300.153106.47000 “Transf.
Molins Energia jocs infantils” i 4320.171101.47000 “ Transf. Molins Energia jardineria”.
Atès que la societat Molins Energia, SL reuneix els requisits legals per a ser mitjà propi,
d’acord amb l’art. 32.2 de la LCSP.
Vist que, d’acord amb l’esmentat art. 32 de la LCSP, es pot considerar a la societat Molins
Energia, SL com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament perquè aquest ostenta un
control anàleg al que pot exercir amb un propi servei, per la qual cosa la societat està
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obligada a acceptar les encomanes de gestió que li confereixen l’entitat que la controla i és
d’execució obligatòria.
Vist l’art. 32.6.b) de la LCSP, que estableix que l’encàrrec ha de ser objecte de
formalització en un document que s’ha de publicar a la Plataforma de Contractació
corresponent en els supòsits que preveu l’art. 63.6.
D’acord amb la distribució competencial en aquesta Administració, correspon al Ple
l’autorització de despeses superiors el 10% dels recursos ordinaris i quan la seva durada
sigui superior a 4 anys, de conformitat a la Disposició addicional segona de la LCSP i a
l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost.
Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa de SIT, de 5 de novembre de 2021, de la
Cap d’Oficina Administrativa en assignació de funcions s/DA2521, de 28/08/19, amb els
informes de l’assessora jurídica i de l’interventor accidental de la mateixa data.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de data 8 de novembre de 2021, del
President de l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la societat
municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment dels
espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals, per
un període de 5 anys, a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins al 30 de novembre de
2026.
Segon.- APROVAR la minuta de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la
societat municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment
dels espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent al pressupost base estimat
de l’encàrrec amb càrrec a l’aplicació o aplicacions pressupostàries següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
4320.171101.47000
4300.153106.47000
4300.153106.21500
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR

IMPORT
(IVA
INCLÒS)
38.490,09 €
24.375,00 €
8.834,91 €
655.775,00 €
655.775,00 €
655.775,00 €
655.775,00 €
601.127,08 €

EXERCICI
COMPTABLE

OBSERVACIONS
I NOTES

2021
2021
2021
2022
2023
2024
2025
2026

De l’1 al 31 de desembre
De l’1 al 31 de desembre
De l’1 al 31 de desembre
De gener a desembre
De gener a desembre
De gener a desembre
De gener a desembre
De 1 de gener al 30 de novembre

La despesa corresponent a l’exercici 2022 i posteriors restarà suspesa d’executivitat i
condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.
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Quart.- INFORMAR a la societat Molins Energia, SL que en tot cas, ha de vetllar pel
compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic en les relacions que aquest
hagi de desenvolupar en el marc de les prestacions encomanades, així com altra
normativa vigent, essent responsabilitat de la pròpia societat el dit compliment; tot fent
constar que, en cas que aquest dugui a terme alguna actuació contrària a la dita normativa,
i en especial, aquella que comporti la pèrdua de la consideració d’aquest com a mitjà propi
de l’Ajuntament, la present encomana quedaria immediatament rescindida.
Cinquè.- PUBLICAR al perfil del contractant la formalització d’aquest encàrrec, d’acord
amb l’art. 63.6 LCSP.
Sisè-. NOTIFICAR aquest acord a la societat Molins Energia, SL, i TRASLLADAR-HO a
l’Àmbit d’Espai Públic, Serveis Jurídics, Intervenció, Tresoreria i al Negociat de
Transparència per a la inclusió al web municipal (Portal de Transparència).
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
ESMENA PARCIAL NÚMERO 8 A L’ANNEX INCLÒS A L’EXPEDIENT
On diu: Per cada procés de selecció la Gerència o la Presidència de la Societat
nomenaran el tribunal qualificador necessari atenent les peculiaritats de cada
procés.
Ha de dir: Per cada procés de selecció la Gerència o la Presidència de la Societat
nomenaran el tribunal qualificador necessari atenent les peculiaritats de cada
procés. Formaran necessàriament part del tribunal, en veu però sense vot, un
representant sindical de l’Empresa (no de l’Ajuntament) en els Tribunal de selecció.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara sí que, un cop acordat com quedaria el redactat de l’encàrrec de servei, donaria la
veu a la regidora Esther Espinosa. Endavant.
Sra. Espinosa:
Bona nit a tots i a totes. D’entrada em sap greu, perquè per a mi i jo crec que per a tot el
govern avui era un dia jo crec que molt important i que representava un canvi o ha de
representar un canvi molt important en tot el que seria el manteniment de la via pública, en
aquest cas amb el tema de la jardineria.
Presenta el punt 8.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara ha demanat la paraula el Sr. Marc Vives. Endavant.
Sr. Vives:
Hola, bona tarda, bon vespre a tots i totes, i a tota la gent que ens escolta també. Primer,
abans de començar a explicar un pèl per què ens hem abstingut la CUP: hi havia esmenes
que ens agradaven, altres que potser no haguéssim votat a favor, altres que sí, i com que
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no hem pogut votar per separat el bloc, perquè el govern no ho ha acceptat, doncs per això
l’abstenció. I s’entendrà una mica quan faci l’exposició.
Bé, a la CUP estem molt contents que finalment aquest moment arribi. En uns dies podrem
dir amb orgull que tenim treballadors i treballadores municipals gestionant serveis públics a
la vila, i si això és així és en gran part gràcies a la nostra persistència. Quan vam estar al
govern, vam liderar la Regidoria de Municipalitzacions i l’Asier, el llavors company i regidor,
estaria molt content de poder veure materialitzat aquest procés, i des d’aquí li enviem una
forta abraçada fins a Nafarroa, que és on viu. La CUP vam picar molta pedra perquè
Molins Energia passés a ser 100 % municipal i es convertís en allò que volem que sigui:
una eina per gestionar de manera directa serveis públics. Des de la CUP creiem
fermament, i així ho demostren exemples d’arreu del territori, que la gestió directa dels
serveis és la millor, principalment per dos motius ben clars. Primer, perquè suposa un cost
inferior per als vilatans i vilatanes, ja que l’Ajuntament no n’obté beneficis i, per tant, tots
els impostos reverteixen en millores del servei, i també perquè això suposa millors
condicions laborals per a les treballadores, ja que queden subjectes a un paraigües laboral
que els atorga més drets. Per altra banda, però, volem reiterar la nostra preocupació amb
la lentitud amb què està avançant aquest procés. Fa gairebé un any, el desembre del
2020, aprovàvem l’assignació provisional d’un nou consell d’administració, però no ha sigut
fins fa unes setmanes que se’ns ha presentat el gerent, tot i que aquest està nomenat des
de l’abril. Creiem que aquesta aprovació la podríem haver fet amb anterioritat, i pel camí
hem perdut l’oportunitat de municipalitzar un servei molt important com és el de
consergeria i neteja d’equipaments esportius. Aquesta preocupació s’agreuja en escoltar la
resposta de l’Alcalde a la no acceptació de l’esmena de rebaixar el 20 % la possibilitat
d’externalitzar contractes. Exprimir la llei fins al límit del 50 % no ens dona la confiança que
aquest govern vol fer servir Molins Energia pel que ha de ser: una eina per municipalitzar el
màxim de serveis possibles. Properament ens vénen més finalitzacions de contractes
grossos: llar d’infants de La Traca i d’El Molí, o del servei d’abastament d’aigua. La CUP
des d’aquí ens oferim fermament al govern per assolir la municipalització d’aquests serveis
tan rellevants en un futur proper.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula també el regidor Quim Llort. Endavant.
Sr. Llort:
Hola, bona tarda a tothom. Ara per ara, moltes zones verdes de Molins requereixen un
manteniment urgent. Precisament per això ens arriben queixes de moltes persones de
Molins de Rei que esperen del govern una millor gestió d’aquests espais. Les zones verdes
de tots els barris de Molins de Rei haurien de tenir les mateixes condicions de
manteniment i aspecte. Fa massa temps que estem amb problemes en aquest servei, i
fàcilment es pot apreciar que es podria fer molt millor. Per altra banda, podem destacar
que els espais de joc infantil són molt necessaris per al dia a dia de moltes famílies i que,
per aquest motiu, s’han de realitzar més i millors esforços per millorar-los, i mantenir el seu
bon estat. Seria molt positiu comptar amb una anàlisi de les carències actuals i un pla
d’actuacions per realitzar les millores més necessàries. És per això que des d’Esquerra
Republicana de Molins de Rei estarem molt atents a la gestió d’aquests serveis i de les
partides pressupostàries que se’n derivin, perquè malgrat que entenem que passar la
gestió a la nova Molins Energia serà un pas molt positiu per a Molins, no podem oblidar
l’estat actual en què es troba la vila. Per això votarem a favor, però amb el compromís que
vetllarem pels nivells d’exigència que mereix Molins de Rei. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Pàg. 34/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Bé, en primer lloc, bona tarda a tots i a totes, els que ens segueixen en directe i a la gent
que ens escolta per la ràdio. Bé, primer lamentar que no s’acceptin totes les esmenes. Jo
crec que eren unes esmenes que el buscaven era millorar i una mica, doncs, anar en la
línia d’intentar fer complir que aquesta sigui una empresa pública i gestionada amb serveis
públics, i intentar d’alguna manera tenir-ne un millor control. En l’exposició, el Sr. Alcalde
ens deia que, bé, que s’han de canviar els estatuts. Certament és una cosa que està
compromesa. De moment, encara no està feta i, per tant, de moment el que fem és
aprovar un encàrrec de gestió amb un control únicament per l’equip de govern; bé, per
l’equip, per les persones que formen part del consell d’administració i, per tant, amb poca
participació, com deia la meva companya Ana Aroca, des dels grups de l’oposició. I en
aquest sentit, doncs, expressar aquesta situació. Evidentment, diguem que és una
oportunitat. Portem molts anys esperant-ho; des del 2018, com deia la regidora, que es va
fer aquesta modificació i, per tant, en primer lloc, bé, és un pas més, anem fent passos. Es
va fer la contractació del gerent, com deia el Marc, a l’abril, i per tant en aquest sentit sí
que jo, des del meu grup municipal i jo personalment, en cada Comissió Informativa he
sol·licitat que se’ns presentés el gerent i que se’ns expliqués quines eren les línies de
treball que se li havien encarregat al gerent i quins objectius es volien tenir. Aquesta
informació se’ns presenta el dia 11 de novembre. Jo crec que la població també ha de
saber per què estem en aquest punt. Ens ho van presentar en una reunió el dia 11 de
novembre. Ens van presentar el gerent en aquesta data i, per tant, diguem que la
informació de què ha disposat l’oposició per poder treballar quin era el sentit i quina era la
voluntat política (no parlo de tècnica, parlo de política) de Molins Energia és el temps que
és, que són només dues setmanes. I en aquest sentit sí que considerem que hi ha una
manca d’informació, de transparència, de voluntat real de voler treballar amb els grups de
l’oposició, tot i que l’Alcalde sempre diu en tots els parlament que fa que hem de treballar
junts i cohesionar i després resulta que només es vol cohesionar i treballar en grup quan
els interessa a ells i no quan els interessa a la resta de grups, i per això una mica el que
volíem amb les esmenes eren intentar un compromís per part del govern municipal que els
grups de l’oposició tinguin més participació.
Dit això, l’encàrrec el fem de cinc anys. Primer, en aquella reunió em sembla que el gerent,
si no recordo malament, ens va dir que feia cinc anys per al manteniment de jardineria i al
principi eren dos anys per al de parcs infantils. Veig que hem canviat aquella explicació. I
com sempre, doncs, el govern municipal a les propostes que fem està sempre molt d’acord
amb els objectius, però no en les formes i en els mètodes. Algun dia a veure si encertem i
alineem tant els objectius com els mètodes i les voluntats. Per mi és una bona notícia. Jo
crec que el poble es mereix que hi hagi una gestió diferent. No estic gaire d’acord en què la
despesa serà menor; jo crec que la despesa ha de ser la mateixa, el que cal és que sigui
més eficient, més eficaç, amb major qualitat i amb major prestació de servei públic. Per
tant, jo no em centraria tant en el debat de si ens costa més o ens costa menys, sinó que
els diners que s’hi posin realment reverteixin en la població i en la societat. Tanmateix,
doncs, ja us avanço que el meu grup municipal s’abstindrà en aquesta votació.
Sr. Alcalde:
Sra. Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Em sentiu bé? Sí? Bé, diverses consideracions sobre aquest punt. Primer, com ha
començat el company Corredera, lamentar el rebuig de pràcticament la totalitat de les
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esmenes. Als companys de la CUP els diria que han tingut l’oportunitat de dir que preferien
votar per separat esmena per esmena, i potser hagués quedat més clara la seva intenció
en punts importants com el tema de la subcontractació, però entenc que també hi havia
altres punts als quals perfectament podrien haver donat suport, però bé...
Jo crec que la meva defensa de la gestió directa sempre ha estat fèrria i l’he expressat
moltes vegades en aquesta Sala de Plens, i en totes les comissions on he estat, fins i tot
vaig fer un treball final de màster sobre la municipalització de serveis, però tinguem en
compte que és una prestació per ens instrumental i que és una prestació directa per part
de l’Ajuntament. No és la mateixa cosa; són coses diferents. Són coses diferents, i hem de
saber que són coses diferents. I com a mínim els membres de l’oposició hem de tenir molt
clar que són coses diferents i que hem d’estar-hi més a sobre. Que no és igual que fer una
concessió a un privat, on les coses són molt més fosques, però des de la meva experiència
també en el meu lloc de treball, que treballo precisament amb el grup municipal de
l’Ajuntament de Barcelona i amb les empreses, consorcis, fundacions, organismes, EPES i
demés, que en tenim unes quantes, he de dir que hi ha entitats i hi ha entitats. N’hi ha de
més serioses i de menys serioses, que fan les coses millors i que les fan pitjor. I, per tant,
hem de ser tots responsables i estar-hi a sobre, perquè una societat mercantil no té els
mateixos controls, i això ja ho he dit abans i ho torno a repetir, que un Ajuntament. I, per
tant, bé, doncs, hem d’estar-hi a sobre. Ho he de dir, perquè ho he expressat per mail, i ho
he expressat per Whatsapp fins i tot, i ara també ho he de dir aquí. Quanta menys
informació em doni el govern d’un expedient, més me’l miraré. Aquest expedient, que ja el
company Corredera ha denunciat que vam tenir al nostre abast potser amb poc temps per
mirar-nos-el, és més preocupant encara quan els documents o part dels documents
importants de l’expedient no estaven fa dos dies a la nostra disposició, com és per
exemple l’informe de l’interventor. Això no pot ser. No pot ser. Jo crec que ara no
descobreixo a ningú res nou quan explico que els documents de l’expedient essencials han
d’estar a l’abast dels regidors des del moment de la convocatòria de plenari. Això és una
realitat, i és una cosa que diu la llei, i és lògica perquè nosaltres ens hem de formar una
voluntat i hem de saber què estem votant, però amb manca de documents essencials
estem votant a cegues. I, a més, no ho sé, ningú no m’ha explicat si ha estat un error
tècnic o... Per tant, jo sóc lliure de pensar que fins i tot pot haver-hi una intencionalitat al
darrere. Espero que no, eh! Però d’un expedient tan important com aquest, amb tant pes
econòmic, amb tant pes econòmic, documents molt importants no hi eren fins fa dos dies, i
perquè els vam demanar expressament. Podríem haver-ho fet, però com que no volíem
portar al límit les conseqüències de no haver-ho fet, ho vam fer: els vam demanar i se’ns
van posar al nostre abast. Però ho torno a dir: pensem tots plegats les conseqüències que
té no donar-nos la informació als regidors de l’oposició. Hem demanat documents
comptables que no se’ns han lliurat, documents comptables que entenem que, a dia d’avui,
el novembre de l’any 2021, és tan senzill com prémer un botó d’un ordinador i treure un
document. Per exemple, un document d’una RC, documents que estem en el nostre dret
com a regidors de demanar. Els hem demanat i no se’ns han lliurat. La demanda continua
vigent i seguirem esperant que se’ns lliurin i, si no, doncs els tornarem a demanar.
Parlava abans de l’import econòmic i de l’abast econòmic de l’encàrrec. És important i, a
més, és molt més superior del que deia el Pla de Viabilitat. Estem parlant que, si no
m’equivoco, si m’ho he mirat bé, estem parlant ben bé de 150.000 euros més del que deia
el Pla de Viabilitat. Com per no mirar-se els documents quan parlem d’aquestes quantitats.
Estem parlant d’unes anualitats de 660.000 euros, arrodonint-ho, arrodonint-ho.
Tenim dubtes sobre quan començaran a prestar-se els serveis de manera directa de
veritat. Serà l’1 de desembre, com diu l’encàrrec? Ens agradaria aclariment sobre com està
el tema dels contractes dels treballadors, si està tot preparat perquè això pugui posar-se a
caminar realment el dia, en la data que diu a l’encàrrec.
Pàg. 36/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

I poca cosa més. Veiem molt importants dues coses. Per una banda, no comprometre,
perquè l’Alcalde diu que no havia motivat, però sí que he motivat, el que no ha motivat ell
és per què vol cinc anys. Però nosaltres sí que hem motivat perfectament per què
demanàvem dos anys més dues pròrrogues d’un any, a triar pels responsables. I també
veiem molt important limitar la subcontractació pel motiu que he explicat abans, que era
intentar que no acabés convertint-se en una gestió indirecta amagada. Per tant, per tots
aquests motius, i tot i que nosaltres també hem defensat el manteniment de Molins Energia
que, de fet, he de recordar, que la primera reunió a la qual se’ns va citar era per dissoldre
Molins Energia i que vaig ser jo la que vaig precisament dir “Escolteu, potser ens acabarà
sent d’utilitat en un context que per la Llei d’estabilitat i per la RSAL sobretot no tenim o no
podem o probablement serà difícil crear nous ens instrumentals si fossin necessaris”. I
malgrat tot això ens veiem, no ens veiem en cor de votar a favor i ens abstindrem en
aquesta proposta. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Jo, abans d’entrar a la conclusió de la Sra. Esther Espinosa, sí que per les
al·lusions directes i en el dret que tinc d’intervenir en qualsevol moment sí que respondria
precisament al que s’ha eludit com a manca d’informació o com a manca de voluntat
política d’arribar a acords, tant en especial a la Sra. Ana Aroca com al Sr. Gerard
Corredera. Miri, jo puc entendre a vegades determinats nerviosismes o no, però Sr.
Corredera, manca de voluntat d’arribar a acords, tots. Tots.
Sr. Corredera:
Jo nerviós no estic, eh, Xavi!
Sr. Alcalde:
Ara tinc jo el torn. Ara tinc jo el torn.
Sr. Corredera:
Home, però tu també intervens quan et citen en alguna cosa. Jo nerviós no estic.
Sr. Alcalde:
Ara tinc jo el torn d’intervenció, Sr. Corredera. Jo no l’he interromput absolutament en res.
Per tant, el que nosaltres i jo directament expresso és la voluntat d’arribar a acords i la
voluntat de parlar. I em refereixo a aspectes de pràctiques que s’han establert en aquest
mandat que no existien, com ara en determinats temes fer reserves d’agenda i reunions
monogràfiques prèvies al que ens obliga la normativa. Prèvies al que ens obliga la
normativa. I en aquest punt específicament es va fer una reunió prèvia al que ens obligava
la normativa per posar en comú alguns aspectes, fins i tot per debatre i prendre decisions
col·lectives, i es va fer respecte del que era la imatge del que hauria de ser l’empresa
Molins Energia, i se’ls ha explicat un tempo de quan acabar de prendre altres decisions,
que són voluntat i compromís d’aquest govern que portarem a terme. Ara bé, la voluntat
d’arribar a acords no garanteix precisament que arribem a acords, perquè és veritat que en
alguns aspectes partim de models diferents. Malauradament, en alguns aspectes partim de
models diferents. Sí, sí, vostès normalment posen el focus en allò que ens diferencia i
nosaltres també evidentment posem el focus en allò que no compartim amb vostès. Per
tant, és evident que, malgrat la voluntat de diàleg que existeix i es plasma i es fa més
[Inintel·ligible, 1:13:32], sovint quan portem a terme la decisió sobre algun aspecte per
aprovar, doncs no ens podem d’acord.
Sí que els accepto, Sra. Aroca, que revisarem, revisarem, el que és la proporció
d’informació, que pel que ha anat parlant vostè té més a veure amb la informació i amb els
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informes que es pengen a la L compartida que no pas amb el fet que l’expedient estigui
degudament complert en el moment de la convocatòria de la informativa. En qualsevol cas,
insisteixo, aquí sí que a partir del compromís que tenim, evidentment, de superar etapes
pretèrites que alguns han oblidat molt fàcilment en què hi havia constantment qüestions
sobrevingudes i que la Sra. Esther Espinosa també va patir en altres etapes, i jo també, i
en què sí que realment no hi havia els expedients complementats degudament en el
moment de posicionar-nos —i els parla qui ha hagut d’examinar un pressupost en 48 hores
abans d’anar al Ple, 48 hores—, sí que realitzarem el que és com es proporciona la
informació, que no vol dir que estigui degudament oficialitzada pels tècnics municipals.
Insisteixo: la informació pel MyTAO circula degudament, revisarem el fet de la proporció
d’aquesta informació a partir de la facilitació d’aquesta informació per a vostès a partir que
aquesta informació es pengi a la L a la qual tenen accés tots els regidors. També és veritat
que en aquest cas saben que estem en un canvi de paradigma. Abans aquesta possibilitat
no existia, en èpoques anteriors havíem d’assistir a la consulta física de l’expedient.
Aquesta també ha estat una millora per facilitar la feina a tothom, però si en aquest sentit
encara hem de millorar i facilitar i perfeccionar el sistema, no pateixin que degudament en
el mes de desembre ja veuran unes conseqüències positives d’això. I això sí que és un
compromís que fem avui mateix. I ara sí que, per tancar el primer torn, la Sra. Esther
Espinosa podria intervenir.
Sra. Espinosa:
Bé, hola. Jo, en tot cas, intentaré contestar algunes de les coses que s’han comentat.
Marc, parlaves de felicitar-vos pel vostre esforç des de la CUP; jo crec que ens hem de
felicitar tots els membres del Consistori, perquè entenent que representarà una millora
clara en aquest cas d’aquest servei. Sí que parles de la lentitud que hem tingut per iniciar,
perquè l’empresa pública iniciï els treballs en aquest cas de jardineria. Home, jo vull posar
de relleu que vostès van tenir un any i mig i no ho van fer, i hem sigut nosaltres els que
hem posat en funcionament l’empresa pública, amb tota la tramitació que s’ha hagut de fer.
Som conscients que no és un procés ràpid, d’acord, i que al final hem sigut nosaltres els
que hem posat en funcionament aquesta empresa i la dotem de feina, li donem la feina,
d’acord? En tot cas, em sobta perquè veig que una cosa en què crec que estem d’acord
tots que és que volíem treballar tots a una sobre el tema de l’empresa pública, i teníem
molt clar que era la jardineria la primera cosa que s’havia de posar en funcionament.
Sembla que, al final, la millora que pot suposar la posada en marxa d’aquesta empresa
pública, tot quedi enrere i l’única cosa important és si hem sigut més ràpids o més lents,
qui és el que porta la bandera de qui ha sigut el primer que ha tingut la idea... Jo crec que
pel que ens hem de felicitar és que posem l’empresa en funcionament, que portarà el
servei de jardineria, que la millora del servei de jardineria, perquè també comentava el
Quim els problemes de manteniment que hi ha, en som conscients, ja ho he dit a la meva
exposició: hem tingut un període massa llarg on l’empresa concessionària del manteniment
de la jardineria ha tingut uns problemes greus a nivell d’empresa. D’això n’hem sigut
conscients. Hi ha hagut expedients sancionadors i coneixem tots la problemàtica, no
només ara, perquè és que el problema el portem no des d’aquesta legislatura, sinó de
l’altra, i vostès van formar part d’aquella legislatura. Hem sigut tots, i ho hem patit tots, i ho
estem patint tots. La idea, i jo crec que el que hem de fer és “un borrón y cuenta nueva”, és
començar amb l’empresa pública. Estic convençuda que el treball que es durà a terme de
seguiment, l’esforç de tots els treballadors de l’empresa estarà encaminat cap al fet que la
millora que rebi el ciutadà al carrer sigui molt important, i jo crec que tots hauríem d’estar
contents amb això.
Sr. Alcalde:
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Doncs, molt bé, començaríem el segon torn d’intervencions d’aquest punt. Sr. Marc Vives,
endavant.
Sr. Vives:
Val, bé, seré força ràpid. Esther, teníem una regidoria que es va crear de zero que es diu
Municipalitzacions i la liderava la CUP. Vaja, jo entenc que a vostès els costi dir que som
part important d’aquest procés, com tots, eh, i com vostès també ho són, eh, vull dir, no dic
que no, simplement volia posar en ressalt [Inintel·ligible, 1:19:43] en aquest tema, sense
més, sense treure mèrit a ningú altre ni treure cap mèrit de la rellevància que té
municipalitzar el servei de jardineria, que en cap cas li trec mèrit, al contrari.
I simplement també molt ràpid: Ana, tens raó amb el que has comentat que podríem haver
demanat la votació per separat i potser hagués entès millor el posicionament respecte de
les esmenes. La realitat és que, i això no és culpa vostra, però han arribat avui a mig matí
les esmenes; nosaltres tres treballem; la nostra assemblea també treballa, i no hem tingut
espai físic ni digital per poder debatre bé totes les esmenes i tenir un posicionament. Per
tant, al final el que hem decidit de manera [Inintel·ligible, 1:20:25] ha sigut fer aquesta
abstenció. Probablement no ha sigut la millor, o sí, però bé, aquesta explicació, i si vols un
dia amb més calma en podem parlar tranquil·lament.
Dit això, havíem dit a la primera intervenció que una cosa que ens preocupava sobretot era
el tema del 50 % de possibilitat d’externalització, i que no ens generava confiança per part
del govern el fet que no hagin volgut incloure aquesta esmena. No sé si des del govern ens
podríeu donar certa tranquil·litat en aquest tema o establir cert compromís que la voluntat
és externalitzar el mínim possible, ja que estem en aquesta empresa pública municipal i
posant-la en marxa d’una vegada per totes. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Sí que li diré que jo nerviós, nerviós no estic. Vull dir que ja m’hi pot posar, que no ho
aconsegueix. Jo crec que hi ha una diferència entre el que és informar, que això sí que ho
fa, informar, que fer partícip i/o voler arribar a acords amb la resta de grups municipals, i
aquesta jo crec que és la gran diferència. Pensi que, de fet, no vam ni poder ni escollir el
nom, perquè el nom ja estava escollit perquè s’havien d’imprimir els logos de les
samarretes i dels jerseis. I vam escollir els colors dels logos, eh; vull dir que tampoc no li
fem un gra massa a la reunió que vam tenir el dia 11, perquè el dia 11, com és habitual,
ens van presentar un Powerpoint i, de fet, de fet, quan vam voler interactuar una mica amb
el gerent, diguem que no ens va deixar gaire, o almenys a mi.
Dit això, jo ja demanava en aquella reunió... home, no em digui que no... que quina era la
situació actual, que quin era el pla de treball, que quins objectius havíem de tenir, que
quines fites volíem assolir, que quin seria el calendari aproximat, i haver d’aprovar...
Esther, regidora i Alcalde, jo crec que tots els que estem aquí estem a favor de tenir una
empresa municipal, estem a favor de municipalitzar els serveis i estem a favor de tenir una
empresa pública que gestioni un servei que és molt deficitari, que es nota molt que és
deficitari, que ja que tirem del passat, doncs, alguna responsabilitat tindran els governs del
passat per arribar en aquest punt deficitari, però, és clar, aprovar una gestió a una
empresa a qui li encarreguem 550.000 euros, doncs, a veure, nosaltres no ens sentim
(diguem) còmodes en fer-ho de pressa i corrents, sobretot quan, torno a recordar, se’ls ha
demanat durant sis mesos que ens expliquessin quina era la seva voluntat política i quin
era l’encàrrec que s’havia fet al tècnic, al gerent contractat.
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Dit això, doncs, poca cosa més. Esther, espero que realment sigui una empresa que
funcioni. Espero que realment l’encàrrec es noti, i molts encerts amb els tècnics que
portaran aquesta empresa, molts encerts amb el gerent, i esperem que realment sigui un
benefici per a Molins de Rei.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Sí, jo també molt ràpid, un parell de matisos. Em fico en la conversa creuada entre
l’Alcalde i el regidor de la CUP, el Marc, perquè li ha demanat un compromís que no
anirem al 50, però jo he de dir que al final és un encàrrec de set anys, de set anys, tal qual,
i que avui són ells, demà seran uns altres; per tant, el compromís potser el podem obtenir
del govern que tenim a l’actualitat, però no sabrem què passarà amb els governs futurs.
Dit això, només fer un matís sobre el tema dels expedients. Jo, segurament, ho dic
tranquil·lament: no poso en dubte que l’expedient estigui complert, però si jo no el veig, per
mi no ho està, com és obvi. Si vostès em diuen: “L’expedient és físic, has de venir aquí a
mirar-lo”, doncs, jo hi vaig i el miro. Si vostès em diuen: “No, no, us pengem l’expedient
íntegre a la carpeta de regidors perquè el pugueu consultar electrònicament”, doncs jo em
refio que em pengeu l’expedient íntegre. I, per tant, si falten documents essencials, jo he
de denunciar que falten documents essencials, perquè si no els veig... Això és empirisme
nivell 1. Per tant, era aquest matís. Si la cosa canvia de cara al desembre, doncs, me
n’alegro que hi hagi notícies. Sabeu que nosaltres no tenim accés ni a MyTAO ni a moltes
coses i, per tant, no sé de quina manera canviarà, ja ens ho explicareu, esperem que sigui
així, que sigui al desembre, i que no sigui al març o a l’abril, quant abans millor, però
sobretot que vigilem una mica sobretot en expedients de tanta rellevància com aquest, que
hi estarem a sobre i que normalment hi estem molt a sobre.
I poca cosa més. Acabar una mica com el Gerard i dir que jo també espero que tot canviï.
El servei de jardineria realment està funcionant de manera nefasta últimament, o gairebé,
amb tots els problemes que ha patit, doncs, jo crec que no hi havia ningú content amb
aquest servei, jo crec que és una nova oportunitat perquè la cosa canviï. Igualment, amb el
manteniment de llocs infantils, que no hi havia, que no existia, era inexistent fins ara
pràcticament. Dit això, avui és un bon dia per aprovar aquest canvi. També em consta que
han canviat tots els jocs d’un parc de la vila i que els veïns i veïnes estaven com a mínim
molt i molt contents amb aquest canvi, perquè ja els feia pena. I, bé, molts encerts a
tothom que s’encarregui dels serveis, al gerent de l’empresa municipal i també a tothom
que hagi de fiscalitzar i fer seguiment d’aquests serveis i que tot funcioni com ha de
funcionar.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat... amb una esmena a la petició d’informació. Per tant, el Sr.
Quim Llort [Inintel·ligible, 1:27:02] parlaria ara.
Sr. Llort:
Gràcies, Alcalde. Jo només volia reforçar la petició dels companys pel que fa a la
informació, com especificar aquesta informació, com arribar a aquesta informació i els
temps amb què arriba aquesta informació. Això primer, és important, crec que tots els de
l’oposició hem de reforçar [Inintel·ligible, 1:27:24] i contínuament seguir demanant que la
informació arribi abans i millor. I, per l’altre costat, comentar-li a la Sra. Esther Espinosa
que nosaltres, quan vam entrar temporalment al govern de la legislatura passada, el Plec
de Clàusules de Molins estava en funcionament i no podíem fer gaire cosa. O sigui que...
Pàg. 40/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

Ara vosaltres ja porteu un temps i sí que podíeu fer més coses segurament de les que heu
fet fins ara. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Ara sí, el Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Començaré pel final perquè m’ha agradat aquesta definició de “hem entrat
temporalment al govern”. Els governs són o no són; un entra per governar i per treballar.
En definitiva, jo només, en la línia del que deia l’Ana, és evident que possiblement d’aquest
experiment n’aprendrem. I és així, perquè de primeres no ho hem fet del tot bé. I vull
demanar disculpes públicament, perquè realment no ha estat de manera voluntària. No ha
estat per part de la Comissió Informativa el fet d’amagar documentació. En cap moment ha
estat aquesta la d’això. Al final és un tema que, ens agradi o no ens agradi, [Inintel·ligible,
1:28:37], per tant, ja has vist que ho has demanat i el dia següent ho tenies al matí. Per
tant, ens han fallat mecanismes... que ho estava parlant precisament avui amb la Raquel,
amb la secretària de la Comissió, per veure com podem fer que realment tothom sàpiga
què és el que s’està enviant, quins són els documents que s’estan posant sobre la taula i
que, per tant, puguem treballar-los i que puguem explicar-ho tot bé.
Com s’ha dit sempre, crec que l’Àrea de Territori, que és una Comissió Informativa que
sempre tenim un relat molt ampli, que sempre expliquem molts temes i que moltes
vegades que hi ha informacions que no s’envien al moment i s’envien posteriorment,
doncs, crec que hi ha sempre la voluntarietat de treballar perquè tothom tingui la màxima
informació, perquè precisament és una àrea en què el tractament de la informació
possiblement és dels més complicats. Per tant, és important que tothom les tingui en el
moment que tothom les pugui treballar i que, per tant, a la Comissió Informativa intentem ja
tenir clar quins són aquells punts en què hem de posar més èmfasi i tal. Saben vostès i
també sempre ho hem explicat que [Inintel·ligible, 1:29:48] i el Gerard també va ser
insistent en el tema, per exemple, de presentar el [Inintel·ligible, 1:29:55] d’urbanisme. Vull
dir, és veritat que també ho vam anar parlant, una cosa per l’altra també se’ns va anar
passant, però, bé, en definitiva, sempre intentem posar les eines al servei dels regidors,
perquè som conscients que és una àrea que toca temes molt complicats i difícils i que, per
tant, sempre hem cregut que [Inintel·ligible, 1:30:14] transparència absoluta i que els
tècnics hi són per explicar-ho tot. Mai no hem posat cap límit, els ho ben asseguro, de si
més no des del 2015, que un tècnic no digui tot el que ha de dir. Mai. Mai no han rebut una
directriu política que no s’expliquin coses. Per tant, des de la més absoluta transparència,
primer de tot demanar disculpes i que aquest cas serveixi per millorar la tramitació dels
expedients i, si més no, tota la informació que vostès han de rebre de manera puntual.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Ara seria el torn de tancar el torn d’intervenció, el segon. Sra.
Esther Espinosa, endavant.
Sra. Espinosa:
Bé, torno a dir que em sap greu que al final només es parlin de les qüestions tècniques i no
es parli de la importància que té la posada en marxa de l’empresa pública i de l’encàrrec
d’aquest servei, que jo crec que, bé, és molt important i ens ha d’ajudar a millorar en tots
aquests aspectes, tant en el que seria el manteniment dels parcs i jardins, el que seria del
manteniment dels parcs infantils i de les zones d’esbarjo de gossos. Jo, bé, en tot cas,
comentar que el Carles comentava que al final són tots part important en tots els àmbits:
vostès des de l’oposició i nosaltres des del govern, treballant per la millora continuada de
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Molins de Rei. Crec que són tots una part molt important, i crec que dir fermament que
crèiem en la municipalització en aquest cas d’aquest servei jo crec que hagués reforçat
més aquesta idea. S’ha parlat més, torno a dir, d’expedients i de com s’han fet i quan s’han
presentat que del que suposa aquest encàrrec per a la població de Molins de Rei. La
il·lusió i el treball que dedicarem des del govern és perquè aquest servei torni o agafi uns
índexs d’excel·lència i que tothom, tots els vilatans i vilatanes de Molins de Rei, se sentin
orgullosos del servei de jardineria i del manteniment dels parcs infantils.
El que comentaves, Ana, que la gent estaria molt contenta pel tema dels jocs que s’han
posat al parc també afegir que s’han posat també elements per a nens amb discapacitat,
que crec que també és un fet important. El que dèiem: esperem que tot el tema de la
jardineria i tot el treball que fem des de Jardineria sigui important i que la gent de Molins de
Rei, que és l’important, estigui contenta de tot el treball que s’està fent des de l’empresa
pública i des de l’Ajuntament.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Passaríem així a la votació.
VOTACIÓ
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Vots en contra

Abstencions

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

19

2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar el present dictamen i
l’esmena parcial número 8 de l’annex inclòs a l’expedient per 19 vots a favor del PSC
(7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3) i C’s (1) i 2 abstencions de MEC (1) i Molins CaminaPodem (1)
9.- Compromís finançament pla d’acció derivat del conveni entre Ajuntament i
Consorci Parc de Collserola pel la transició agroecològica. (expedient núm.
24/2021/CONIN)
DICTAMEN
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Atès que al desembre de l’any 2013, l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola (CPNSC) va aprovar el Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
Atès que a l’any 2017, el CPNSC va iniciar la redacció del Pla d’Acció Integral i Sostenible
per promoure la transició agroecològica a Collserola.
Atès que l’any 2018 els ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès, Sant Just Desvern, i el Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola, van subscriure un conveni que tenia per objectiu la
promoció de la transició agroecològica al Parc d’acord amb el Pla Agropecuari. Aquest
conveni va estar vigent fins el 31 de desembre de 2020.
Atès que durant la vigència del conveni 2018-2020 es va dinamitzar el procés per a la
transició agroecològica al Parc i es va acabar d’elaborar el Pla d’Acció Integral i Sostenible,
el qual s’ha començat a implemetar mitjançant diferents accions.
Atès que per donar continuïtat a la dinamització del procés i dotar de recursos econòmics
les principals línies de treball incloses en el Pla d’Acció, el Consorci està impulsant una
nova fase d’aquest projecte, que es desenvoluparà en el període 2021-2024, valorada en
197.500 €, per a la qual es preveu comptar amb les aportacions econòmiques dels
ajuntaments implicats.
Atès que l’aportació econòmica que li correspondria a l’Ajuntament és de 3.000 € per cada
any de desenvolupament d’aquest projecte, de l’exercici 2021 al 2024, el que ascendeix a
un total de 12.000 €.
Atès que el 23 de setembre de 2021, el Vicepresident executiu del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola sol·licita a l’Ajuntament de Molins de Rei un acord de
compromís per al finançament del Projecte de promoció per a la transició agroecològica al
Parc Natural de la Serra de Collserola del 2021 al 2024, així com la consignació de la
despesa corresponent al pressupost de l’any 2021.
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Negociat de Custòdia de l’Entorn en data 20
d’octubre de 2021.
Atès que la despesa corresponent a l’exercici 2021 anirà amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 4210 172201 46701 “Aportació projecte transició agroecològica Parc
Natural Collserola” i les dels exercicis del 2022 al 2024 les que s’habilitin a tals efectes en
el pressupostos corresponents.
Vist que, en relació al control pressupostari, exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, consta a les actuacions un document RC amb núm. 12021000036959, amb
càrrec de l’aplicació pressupostària 4210 172201 46701, on s’acredita l’existència de crèdit
suficient i idoni.
Vist que la despesa d’aquest conveni té naturalesa plurianual.
Vist que els percentatges de despesa excedeixen del que marca, com a regla general, l’art.
174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), essent el Ple de la Corporació l’òrgan
competent per a la seva aprovació (art. 174.4 TRLRHL).
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Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa de SIT de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 28 d’octubre de 2021 amb l’informe jurídic de data 2 de
novembre de 2021 i l’informe econòmic de l’interventor accidental de data 3 de novembre
de 2021.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de data 11 de novembre de 2021, del
President de l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- ACORDAR el compromís per al finançament del Projecte de promoció per a la
transició agroecològica al Parc Natural de la Serra de Collserola del 2021 al 2024, inclòs
en el Pla d’Acció Integral i Sostenible del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 12.000 Euros pel finançament del
Projecte de promoció per a la transició agroecològica al Parc Natural de la Serra de
Collserola del 2021 al 2024, inclòs en el Pla d’Acció Integral i Sostenible del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, amb càrrec de la part corresponent a l’exercici 2021
a l’aplicació pressupostària
4210 172201 46701 “Aportació projecte transició
agroecològica Parc Natural Collserola” del seu pressupost, i la resta a les partides que
s’habilitin en els pressupostos corresponents a tals efectes.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i
traslladar-ho als Departaments de Custòdia de l’Entorn, Intervenció, Tresoreria, Serveis
Jurídics.
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 així al punt 9 de l’ordre del dia, que seria el “Compromís de finançament del pla
d’acció derivat del conveni entre l’Ajuntament i Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola per a la transició agroecològica” i fa l’explicació d’aquest punt el Sr. Àlex
Herrero. Endavant.
Sr. Herrero:
Gràcies, Alcalde. Bon vespre a totes i a tots.
Presenta el punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Entenc que és el Marc Vives el primer que
l’ha demanat. Endavant.
Sr. Vives:
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Sí, gràcies. Bé, primer, content que, com a microbiòleg, per una vegada la microbiologia
sigui present al Ple i no sigui per al COVID. Bé, dit això, nosaltres creiem que la transició
agroecològica a l’Àrea Metropolitana és un pas essencial dins la transició ecològica
necessària que hem de fer com a societat. Cal avançar cap a models de relació amb el
territori que ens allunyin del capitalisme cru de mercat i ens apropin a les sobiranies. En
parlàvem al Ple passat amb la moció que portàvem en defensa del territori, que no va ser
aprovada, i també se’n parla molt aquests dies amb el debat dels pressupostos de la
Generalitat, pressupostos als quals la CUP no ha donat suport, ja que inclouen partides
que permeten el desenvolupament de l’ampliació de l’Aeroport, Jocs Olímpics del Pirineu,
l’espai del Casino de Hard Rock de Tarragona... i que malauradament sembla que la CUP
ens hem quedat sols en la defensa d’aquest model de país. En tot cas, dins d’aquest
“pack”, s’inclou la sobirania alimentària i es troba dins d’aquest model de país que la CUP
vol, i és clau que l’impuls de les administracions... hi hagi un impuls de les administracions,
perdoneu, per cuidar i reimpulsar la pagesia de Collserola i del Parc Agrari del Llobregat.
La CUP vam proposar d’incloure en aquest conveni la relació directa de les escoles de la
vila amb pagesos i pageses del territori per obtenir productes de quilòmetre zero, afavorint
així un circuit curt d’aliments i una economia social. Amb el nostre vot favorable també
demanem al Govern que desenvolupi aquestes propostes i vetlli perquè s’incloguin en
aquest conveni. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Té ara el torn el Sr. Quim Llort. Endavant.
Sr. Llort:
Moltes gràcies, Alcalde. Sempre estarem a favor d’aquells projectes d’economia de
quilòmetre zero, que generen interrelacions de proximitat i que redueixen l’impacte
mediambiental, perquè els beneficis que ens aporten són molt positius. Els projectes
d’agricultura agroecològica proposaran al seu entorn més immediat una oferta de
productes alimentaris de qualitat i molt saludables que les produccions industrials de grans
supermercats no ofereixen. A més, són produccions ecològiques que generen un impacte
de petjada ecològica molt més reduït. Si no generem escenaris favorables amb ajudes i
suport en aquest sector econòmic, correm el risc de perdre un element identitari històric de
la nostra comarca. Per això, des d’Esquerra Republicana de Molins de Rei votarem a favor
per seguir defensant i fomentant l’agricultura ecològica. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més demanada; per tant, entenc que podria tancar
aquest primer torn d’intervenció el Sr. Ponent, Àlex Herrero.
Sr. Herrero:
Gràcies, Alcalde. Gràcies, Marc, gràcies, Quim, per les vostres paraules. Entenc que la
votació serà a favor. I, evidentment, Marc, intentarem fer tot el possible també per fer
arribar aquesta transició agroecològica, tot el coneixement, totes les possibilitats a les
escoles i que tinguin també aquesta visió del consum de quilòmetre zero a l’alimentació.
Per tant, compto també amb la teva ajuda específica si cal per fer qualsevol actuació amb
el Parc de Collserola. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació.

Pàg. 45/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
10.- Aprovació inicial del Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible
cedits o propietat municipal de Molins de Rei. (expedient núm. 10/2021/ORDEN)
DICTAMEN
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MARC PER L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGE
ASSEQUIBLE CEDITS O PROPIETAT MUNICIPAL DE MOLINS DE REI.
1. Justificació de l’informe
Aquest informe s’emet en el si de la tramitació de l’aprovació inicial del Reglament marc
per l’adjudicació d’habitatge assequible cedits o propietat municipal de Molins de Rei.
2. Antecedents
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2019 va
adoptar, entre altres acords, la creació d’una comissió per a l’estudi i redacció dels
reglaments i ordenances de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori.
Per Decret d’Alcaldia núm. 1545, de 30 de setembre de 2021, s’acorda l’inici de l’expedient
de redacció del Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible cedits o propietat
municipal de Molins de Rei i es constitueix la Comissió d’estudi esmentada.
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Atès l’informe de l’Assessora jurídica, de data 22 de setembre de 2021, del qual es
desprèn la no necessitat de celebrar la consulta prèvia, doncs es tracta d’un reglament
organitzatiu.
Atès que en data 3 de novembre de 2021 es celebra sessió de la Comissió de redacció
del Reglament marc, acordant el text definitiu incorporant les consideracions dels grups
municipals tal i com específica l’acta signada pel President de la Comissió.
3. Necessitat del reglament
L’habitatge és un dret bàsic de primera necessitat i així queda recollit en l’article 47 de la
Constitució de l’Estat Espanyol i en els articles 26 i 47 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Els poders públics han de promoure les condicions i les normatives necessàries
per tal de garantir aquest Dret
Molts ciutadans no poden exercir aquest dret degut a l’elevat preu i la dèbil oferta del parc
en règim de lloguer. En els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre de
persones excloses residencials que no poden accedir a un habitatge i viure en plenitud,
amb alguns col·lectius especialment castigats com els joves que no poden emancipar-se,
la gent gran que no disposa d’un habitatge adaptat a les seves necessitats, o les persones
amb baixos ingressos que no poden accedir o fins i tot han perdut l’habitatge on residien.
Per atendre aquestes necessitats, i incidir damunt el mercat residencial de Molins de Rei,
l’Ajuntament ha pres diverses mesures, entre les quals constituir un Parc Públic d'habitatge
municipal. Aquest parc d’habitatges públic té com a objectiu principal l’allotjament de les
persones que necessiten accedir a un habitatge assequible, adequats a les necessitats i
els seus ingressos, i és per això que s’ofereixen en règim de lloguer.
Amb la creació d’aquest Parc Públic es preveu un increment d’habitatges assequibles
obtinguts a partir de l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o cedits d’altres
administracions, habitatges adquirits per dret de tanteig i retracte o adquisició de béns
patrimonials i tots aquells que puguin ser captats de propietaris privats que cedeixin a
l’ajuntament el seu habitatge.
L’adjudicació del parc públic d’habitatge municipal necessita un reglament que reguli amb
transparència i rigor l’assignació d’habitatges segons les diferents demandes i línies
estratègiques que es vulguin impulsar.
L’objecte d’aquest reglament és el de constituir-se en el principal instrument normatiu de
l’Ajuntament de Molins de Rei per regular l’adjudicació d’habitatge que formen part del Parc
Públic d’habitatge municipal de Molins de Rei.
4. Legislació aplicable
- Arts. 4.1 a), 22.2 d), 25, 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
- Arts. 8.1a), 52.2d), 66, 178 i 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Arts. 55 y 56 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
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- Art. 131 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPACAP).
- Llei 18/2007, de 28 desembre, del Dret a l’Habitatge
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
- Reial Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals
- Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel Dret a l’Habitatge
5. Procediment d’elaboració
L’aprovació de les Ordenances i Reglaments municipals, en general, s’ajusta al
procediment establert en els articles citats:
1. Elaboració pels serveis municipals corresponents del text articulat del Projecte de
Reglament.
2. Previ dictamen de la Comissió Informativa, aprovació inicial pel Ple, en aquest cas
per majoria simple.
3. Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per a la
presentació de reclamacions i suggeriments. L’acord d’aprovació inicial es publicarà
en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, web municipal i Butlletí Oficial de la
Província.
4. Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i
aprovació definitiva pel Ple. En l‘acord inicial es pot establir que, si no es presenten
reclamacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament de forma
automàtica, a aquests efectes s’estendrà per Secretaria la certificació acreditativa
de l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial.
5. Publicació de l’acord i text íntegre de l’Ordenança o Reglament en el Butlletí Oficial
de la Província i en el DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal, remissió a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de la còpia, o, en
el seu cas, de l’extracte comprensiu dels actes i acords.
6. El Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la publicació íntegra del seu text al
BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previstos a
l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’art. 22, apartats 2.d) i 4, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
Aquest reglament només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que calgui
quòrums qualificats, per aplicació de l’art. 47 de la LBRL.
D’acord amb l’art. 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix
que la funció pública de secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. El
número 3 d’aquest article regula que compleix la funció d’assessorament legal preceptiu, i,
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en concret, la lletra d) d’aquest número estableix que en tot cas s’emetrà informe previ en
els supòsits següents:
1r.- Aprovació o modificació d’Ordenances, Reglaments i Estatuts rectors d’Organismes
Autònoms, Societats Mercantils, Fundacions, Mancomunitats, Consorcis o altres
Organismes Públics adscrits a l’Ens local.
D’acord amb el núm. 4 d’aquest article, aquest informe podrà consistir en la seva
conformitat amb l’informe jurídic de l’Àrea que hi consti a l’expedient.
Vist l’informe de secretaria de data 12 de novembre de 2021 que conclou que caldrà tenir
present les consideracions formulades en el mateix informe.
Vist l’informe-proposta Comissió Informativa SIT signat per la Cap de l’Oficina d’Habitatge
de data 12 de novembre de 2021.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de data 12 de novembre de 2021, del
President de l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment el Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible
cedits o propietat municipal de Molins de Rei.
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini
de 30 dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant
publicació d’aquest acord en el BOPB i fixació d’edicte en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament –físic i virtual-, i d’acord amb el que estableix l’art. 133 LPACAP.
Tercer. En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es
considerarà aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar el text íntegre
del mateix en el BOPB, en el DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal, i donar trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la Delegació del
Govern i a l’òrgan corresponent de la comunitat Autònoma, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Quart. ESTABLIR l’entrarà en vigor d’aquest reglament l’endemà de la publicació íntegra
del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè. TRASLLADAR-LO als Negociats d’Habitatge, de Serveis Jurídics i al Negociat de
Transparència per a la seva difusió al web municipal.
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:
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I passaríem al punt 10è de l’ordre del dia, que és el darrer d’aquesta Comissió Informativa,
que diu així: “Aprovació inicial del Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible
cedits o propietat municipal de Molins de Rei”. I faria l’explicació d’aquest punt el regidor
d’Habitatge, el Sr. Pep Puiggarí.
Sr. Puiggarí:
Gràcies, Alcalde.
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. El Carles de la CUP tindria la paraula, endavant.
Sr. Corro:
Bé, bona tarda a tots i totes, també a aquells que des de casa ens escolteu en directe. En
relació a aquest punt, d’entrada ja us avanço que des de la CUP votarem a favor d’aprovar
inicialment aquest reglament. És cert que no en compartim del tot l’essència, que hi ha
punts clau, com és el cas d’exigir un permís de residència al sol·licitant d’un habitatge de
lloguer assequible que considerem que es podrien millorar amb perspectiva a una
vertadera justícia social. En aquest cas, el cas [Inintel·ligible, 1:44:16] exigim que aquestes
persones únicament presentin un empadronament a la vila. Però també és veritat que és
una eina o que serà una eina que, en certa mesura, permetrà l’accés a un habitatge digne i
assequible a persones i col·lectius que, sense la mateixa, segurament no en podrien
disposar. I bé també és veritat que, de retruc, permetrà incidir positivament en el mercat
privat del lloguer. És per tot plegat que ha estat un tema que hem entomat amb molt
interès des del minut u. Hem treballat i hem fet diverses propostes en mires que el mateix
fos una mica més just i inclusiu i, d’aquestes és cert que algunes han estat acceptades.
D’altres, en canvi, no ho han estat i la majoria giraven al voltant d’aquests punts clau que
comentava, i lamentem aquí que, per tancar la porta a moltes d’aquestes propostes que he
dit que no s’han acceptat, se’ns hagin al·legat uns impediments legals que, tot i haver-ho
sol·licitat reiteradament, no ens han estat especificats. La consegüent dificultat de nou per
fiscalitzar aquestes situacions i per estudiar, si s’escau, si hi havia alternatives més justes a
les que es proposaven d’entrada. Però bé, tot i les crítiques, com deia hi votarem a favor.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara és el torn del Sr. Arnau Pedrol, endavant.
Sr. Pedrol:
Bé, primer de tot voldria agrair a la Vanessa la feina feta i la comprensió i predisposició
davant dels dubtes i les aportacions que van sorgir a les trobades que hem tingut per
tractar aquest punt i crec que tot plegat va ser molt enriquidor. Per altra banda, ja fa temps
que, des d’Esquerra Republicana, reclamàvem que des de l’Ajuntament encarés la qüestió
de l’habitatge per millorar la situació en què es troba la vila. Al nostre parer, anem tard.
Molins de Rei està vivint una autèntica bombolla immobiliària amb la gran quantitat de
països que s’estan construint i el nivell de preus desorbitats dels lloguers, amb uns sous
actuals i en plena crisi post-COVID que dificulten enormement l’accés a l’habitatge de
molts molinencs i molinenques. No oblidem que Molins de Rei és un dels municipis
considerats com a zona d’habitatge tens. És per això que celebrem que avui puguem fer
un pas endavant i aprovar aquest reglament, que ha de servir per afavorir l’habitatge
assequible per a la gent de Molins de Rei. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula més demanada; per tant, Sr. Pep Puiggarí, si volgués
tancar el primer torn d’intervencions.
Sr. Puiggarí:
Bé, gràcies, Alcalde. Bé, m’esperava que l’esperit seria una mica més positiu, però bé... Jo
finalment aprofito també per recordar, i això ho vaig repetir molt durant les reunions
prèvies, jo crec que un dels objectius que teníem des de la Regidoria era que aquesta eina
no es convertís, que era molt fàcil que passés, en una eina de serveis socials. Recordem
que ja tenim els habitatges d’emergència per als casos d’emergència habitacional, que
som la població amb una ràtio de població/habitatges d’emergència més alta de la zona,
cosa que jo crec que a tots ens ha de fer contents en aquesta línia i que volem seguir
ampliant... O sigui, hem multiplicat per dos o per tres els pisos que teníem al principi del
mandat. I era molt important que aquesta línia no trenqués aquesta barrera, perquè era
molt fàcil que anés cap a la línia de serveis socials, i aquí és una mica on hi ha moltes
propostes amb la idea de ser el més inclusius possibles, que segurament ja té una part
bona, nosaltres volíem evitar-la, no perquè no fos important la inclusió, sinó perquè hi ha
altres eines que poden ser millors per a aquesta situació.
Jo aquí també aprofito per fer una mica de memòria. Aquesta línia la teníem preparada
l’any 2017, perquè tingués pressupost el 2018 i executar-la. Si va tard, segurament és
perquè van passar una sèrie de circumstàncies, es va trencar un govern municipal sòlid i
que havia fet bona feina i la gent que va venir després, doncs, no va tenir la capacitat
d’acabar aquesta feina iniciada, perquè jo des del primer moment, bé, des del primer
moment, no, des que al final agafo la Regidoria, fas una anàlisi i veus que aquesta eina és
una eina vital per seguir evolucionant, la comences a treballar i, ja ho dic, el 2017 la teníem
preparada i teníem al prepresssupost diners per executar aquesta eina i com dur-la a
terme i hi va haver un trencament del govern municipal que, de les moltes coses dolentes
que va portar a la vila aquell canvi de govern, una va ser aquesta. Si haguéssim guanyat
tres anys, solament a dia d’avui estaríem parlant d’una línia totalment consolidada amb un
volum de pisos diferent del que tenim ara, i bé això no, no, no va sorgir. Però és important
també fer memòria d’això quan diu que anem tard, i és cert, anem tard, però anem tard per
molts motius.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Hi hauria possibilitat d’un segon torn, però veig que no hi ha cap
paraula demanada més. Per tant, passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Vots en contra

Abstencions
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Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
11.- 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)
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara sí que canviaríem d’Informativa i passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones, amb el punt 11 de l’ordre del dia, que era “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”, que, com saben, a partir de les converses que hi ha hagut i les peticions de vostès i
les consideracions del govern, és un punt que es deixa sobre la taula i s’abordarà de forma
expressa i específica abans del proper Ple.
Aquest punt queda sobre la taula
12.- Aprovar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la
Creu Roja Espanyola al Baix Llobregat Centre per a projectes socials 2021-2025
(expedient núm. 47/2021/SUBCO)
DICTAMEN
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLINS
DE REI I LA CREU ROJA ESPANYOLA AL BAIX LLOBREGAT CENTRE PER A
PROJECTES SOCIALS 2021-2025
Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i la Creu Roja Baix Llobregat Centre, signada per la Cap de Negociat de Serveis
Socials, en data 29 d’octubre de 2021, relatiu a projectes socials i que fa constar:
L'Ajuntament de Molins de Rei i la Creu Roja Baix Llobregat Centre des de fa molts anys
han estat col·laborant en diferents projectes i serveis per donar atenció a col·lectius amb
especial dificultat.
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La Creu roja disposa de les instal·lacions, el servei de voluntariat i l’horari adequat per
complementar el treball amb les famílies i persones d’especial vulnerabilitat, oferint-los
serveis inclosos en l’objecte del conveni.
Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica.
Vist que el compromís setè de la minuta del conveni disposa que l’Ajuntament de Molins de
Rei es compromet a aportar com a participació en els projectes socials la quantitat de
15.200€ anuals, d’acord amb el detall següent:
- Atenció urgent a les necessitats bàsiques: 4.000€/any
- Suport i informació a persones grans: 6.350€/any
o Servei Com et trobes
o Servei d’ajudes tècniques
o Tallers de la memòria
- Projecte Èxit Escolar: 850€/any
- Foment i gestió del Voluntariat: 4.000€/any.
El desglossament de la despesa d’aquest conveni és el següent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021
2022
2023
2024
2025

3050.231101.48007
La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui

5.600
15.200
15.200
15.200
9.600

Vist que en el pressupost municipal 2021 hi ha consignació suficient per fer front a la
despesa derivada la gestió del diferents projectes del programa Punt de Suport a les
Famílies, aplicació pressupostària N.3050.231101.48007.
Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en
virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions
Públiques.
Vist l’art. 25.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix que
els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.
Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el
règim jurídic aplicable als convenis.
Vist l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTAIPBG), que disposa que les obligacions de publicitat
activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de convenis
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s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència.
Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la
formalització del conveni.
Vist que, en relació al control pressupostari, exclusivament a efectes d’aprovació de la
despesa, consta a les actuacions un document RC amb núm. 12021000030194, de data 31
d’agost de 2021, amb càrrec de l’aplicació pressupostària N.3050.231101.48007, on
s’acredita l’existència de crèdit suficient i idoni.
Atès l’art. 174. 3) i 5) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la competència correspon al Ple Municipal quan la
despesa que s’imputi a cada un dels exercicis futurs autoritzats excedeixi de la quantitat
que resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any de compromís de despeses als
percentatges següents: a l’exercici següent, el 70%, al segon exercici, el 60% i en el tercer
i quart exercici, el 50%.
Atès l’informe-proposta de la Cap del Negociat de Serveis Socials, de data 11 de
novembre de 2021.
Atès l’informe jurídic i l’informe d’Intervenció sense consideracions de data 12 de novembre
de 2021.
Per tot el que s’ha exposat i en aplicació de la normativa vigent
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i la Creu Roja Espanyola al Baix Llobregat Centre per a projectes socials 2021-2025,
que s’adjunta com a Annex.
SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni.
TERCER.- Autoritzar i disposar les despeses corresponents a les obligacions municipals que
es deriven del conveni, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import (€)

2021 (juliol a desembre)

3050.231101.48007

5.600

2022 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200

2023 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200

2024 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200

2025 (gener a juny)

La que correspongui

9.600
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La despesa corresponent als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025 restaran suspeses
d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari
suficient i idoni.
QUART.- Reconèixer la despesa per import de 5.600€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3050.231101.48007 del pressupost municipal de 2021.
CINQUÈ.- Nomenar com a coordinadora del projecte a la Cap del Negociat de Serveis
Social.
SISÈ.- Publicar el conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de
transparència).
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Creu Roja Baix Llobregat Centre i traslladar-ho al
Negociat de Serveis Socials, Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Per tant, passaríem al punt 12 de l’ordre del dia, que és “Aprovar el conveni de
Col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la Creu Roja Espanyola al Baix
Llobregat Centre per a projectes socials 2021-2025”. I faria l’explicació d’aquest punt la
Sra. Jessica Revestido, endavant.
Sra. Revestido, endavant.
Sra. Revestido:
Un moment, sí.
Presenta el punt 12.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, obriríem el torn d’intervencions. No veig cap paraula demanada ni senyal
als comentaris al xat. Per tant, si no hi ha cap paraula demanada més, no sé si la regidora
volgués afegir alguna cosa més o podem passar a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
13.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia Universal de la Infància 2021
proposada per UNICEF (expedient núm. 48/2021/MOCIO)
DICTAMEN
APROVAR L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA
2021 PROPOSADA PER UNICEF
Molins de Rei, com a Ciutat amiga de la Infància reconeguda per UNICEF, ens adherim a
la Declaració del Dia Universal de la Infància, dia 20 de novembre de 2021, i volem
continuar treballant per assolir els Drets dels Infants, tal com recull la Convenció dels Drets
dels Infants signada a Nacions Unides el 20 de Novembre de 1989.
El tex de la Declaració és el següent:
Declaració de Dia Universal de la Infància 2021
Des de l'Ajuntament de Molins de Rei ens unim a UNICEF en la celebració del Dia Mundial
de la Infància, un dia per recordar que encara tenim reptes pendents d'assolir als nostres
pobles i ciutats perquè els drets de la infància siguin una realitat, en un Estat que ha
ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant ja fa més de 30 anys.
Els nens, nenes i adolescents s'enfronten a múltiples desafiaments, com la pobresa, les
desigualtats, la crisi climàtica i les conseqüències de la COVID-19. Aquests desafiaments
comprometen el seu nivell de benestar avui, però també les oportunitats de
desenvolupament i supervivència demà.
Advoquem per una visió en què allò local i global vagin de la mà en la recerca de
solucions. A una Aliança per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, tal com
proposa l'Agenda 2030 a què ens hem compromès com a país. A nivell local, amb la visió
posada en el que succeeix al nostre municipi, el nostre entorn més proper, amb mesures
per seguir avançant en el compliment dels drets d’una part significativa de la nostra
ciutadania: els nens, nenes i adolescents. Allò global, apropant-nos i comprometent-nos
amb els drets de la infància i l’adolescència arreu. Els infants i adolescents -massa sovint
invisibles per a l'opinió pública estan patint situacions molt greus -guerres, sequeres,
violència-, que han augmentat des de l'inici de la pandèmia.
Per això ens comprometem a impulsar mesures encaminades a:
1. Posar al centre de la nostra acció política els drets de nenes, nens i adolescents. I ho
volem fer amb estratègies a llarg termini i recursos per aconseguir resultats
tangibles, tenint en compte la infància i l'adolescència en totes les decisions preses
per aquesta administració, tant en la resposta a les crisis com en la recuperació, en
el marc dels principis rectors de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Volem
involucrar totes les àrees del govern local en la promoció dels drets de la infància i
establir objectius i definir accions de forma coordinada en tots els àmbits de la
corporació.
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2. Invertir en salut mental. La COVID-19 ha contribuït al preocupant augment del
malestar i els trastorns de salut mental entre nens, nenes i adolescents, per això
destinarem els recursos al nostre abast per proporcionar més atenció a aquests
problemes, especialment per a aquells i aquelles en situació més vulnerable.
3. Garantir l'ús segur, responsable i crític de la tecnologia. Després de la pandèmia i
amb l'arribada de l'educació a distància, s'ha apreciat un augment exponencial de
les competències digitals de nens, nenes i adolescents. Tenir més eines digitals i
més accés a les xarxes socials els ofereix més oportunitats, però també suposa
estar més exposats a alguns dels riscos en línia. Per això, des del nostre municipi
ens comprometem a contribuir que tots els nens i nenes tinguin accés equitatiu als
recursos tecnològics, a millorar les seves competències digitals, a promoure el
desenvolupament d'un entorn protector en l'àmbit digital, i a la sensibilització i
educació de tots els actors (famílies, centres educatius, Institucions i empreses),
nenes, nens i adolescents per promoure l'ús segur i responsable de les Tecnologies
per a la Relació, la Informació i la Comunicació (TRICS).
4. Avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents. Si bé
s'estan donant avenços en la participació de la infància i l'adolescència a l'àmbit
local, enfortir els mecanismes d'escolta real, activa i permanent és fonamental
perquè els nens, nenes i adolescents sentin que efectivament són ciutadans i
ciutadanes actius i actives, que poden contribuir amb la seva visió i propostes i se'ls
té en compte. El compromís que aquesta participació sigui transparent,
protagònica, representativa, amigable, amb retiment de comptes, sensible a
possibles riscos, ha de ser part intrínseca de la corporació local.
5. Abordar la crisi climàtica. El canvi climàtic és un dels desafiaments més grans als
quals s'enfronta la humanitat, i els nens i nenes són els que pateixen més les seves
conseqüències, i les hauran de patir més en el futur, de seguir amb la insuficient
acció política. Tot i això, sovint no se senten escoltats ni se'ls permet col·laborar
activament en la solució. Des de la nostra responsabilitat local, ens comprometem a
col·laborar en les peticions principals d'UNICEF en aquest sentit: la reducció de les
emissions de CO2, l’augment de la inversió en les mesures per reduir els impactes
del canvi climàtic, el reverdiment de les nostres ciutats, l’impuls d’una mobilitat
activa i sostenible, la promoció de l'educació ambiental, la inclusió dels nens, nenes
i adolescents en la presa de decisions sobre el desafiament mediambiental als
nostres municipis i garantir una recuperació verda de la COVID-19.
Seguirem el camí que ens marca l'Agenda 2030, amb la infància al centre de la resposta a
tots aquests reptes. Celebrem avui, 20 de novembre de 2021, el Dia Mundial de la Infància,
amb aquests compromisos que ens obliguen a totes i a tots, pel futur de Molins de Rei.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració de DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2021
proposada per UNICEF.
Segon.-. DONAR COMPTE d’aquest acord en les properes sessions del Consell d’Infants i
del Consell d’Adolescents de Molins de Rei.
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Tercer.- FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè
Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem ara a la part de tres manifestos seguits, de temàtiques diferents, per això. El punt
13: “Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia Universal de la Infància 2021 proposada per
UNICEF”. I faria l’explicació la Sra. Carme Madorell, endavant.
Sra. Madorell:
Hola, bon vespre.
Presenta el punt 13.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. S’obriria el torn d’intervenció. Doncs, si no hi ha cap intervenció i no
vol afegir res més la regidora, entenc que passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
14.- Aprovar el Manifest del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’erradicació de
la violència contra les dones i les nenes 2021 (expedient núm. 49/2021/MOCIO)
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DICTAMEN
APROVAR EL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A
L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I NENES 2021
Atès que el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’erradicació de
la violència contra les dones i les nenes 2021.
Es proposa l’adopció del text del manifest següent:
Erradiquem i denunciem les violències masclistes!
Torna a ser 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les
dones. Els casos de violència masclista omplen les converses a casa, a l’escola, als
centres laborals i al carrer. Cal seguir mobilitzades i organitzades, reivindicant una vegada
més la total erradicació de les violències masclistes.
A Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 des del 2003). A més a
més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes i, des de 2019, 5 menors han estat
assassinats per violència vicària. Les dades oficials només són la punta de l'iceberg.
Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge hi ha la vida d'una dona i la d’infants i
adolescents que també són víctimes d’aquesta violència masclista.
La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera
macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat
víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons
l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es van
registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, dada que implica que
es va produir un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les
víctimes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20
anys i la dels agressors, entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat va alertar en la
Memòria Anual 2019 sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual
de nois menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a
través de les xarxes socials. Aquest organisme també alerta sobre l’augment del 55%
de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a l’any anterior i d’un
175% respecte del 2018.
La situació postpandèmica ens ubica en un panorama gens encoratjador per a les dones.
S’ha produït un augment de la violència masclista, alhora que s’ha donat una major
normalització i invisibilització d’aquestes violències.
Com hem anat dient els últims anys, les retallades en els serveis públics, especialment en
educació i sanitat , treball majoritàriament de cura i feminitzat , les dones treballadores
hem patit un augment i una sobrecàrrega de treball, tant productiu com improductiu. Un
major nombre d’hores a les tasques reproductives i una major precarització en general.
Cal, en aquest sentit, parlar de la feminització de la pobresa a nivell internacional que
s’està produint
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot
permetre que la meitat de la població pateixi violència. Hem de reivindicar les
polítiques feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista.
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Algunes accions que esdevenen necessàries són:
1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure de
la tirania dels rols de gènere
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial
4. Promoure la corresponsabilitat i fomentar nous models de masculinitat
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes
Hem de treballar especialment amb relació a la nostra població jove, d’acord amb les
dades presentades per Save the Children en el seu informe “No és amor”, segons les quals
la meitat de les víctimes de violència masclista a Catalunya són dones menors de 20 anys.
És un fet que entre les adolescents té conseqüències pitjors doncs, tal i com diu aquest
informe, arreu de l’Estat, només el 21,7 % de les dones que han patit violència física,
sexual o emocional d’alguna parella actual o passada, ho han denunciat a la policia o als
jutjats, i les adolescents tenen més dificultats per denunciar-ho, ja que ni tan sols arriben a
identificar-se com a víctimes de la violència de gènere. Això significa que la realitat de la
població jove a la qual ens enfrontem és molt superior.
És hora, doncs, de donar suport i seguretat a totes les dones víctimes de violència
masclista en les seves múltiples presentacions: psicològica i emocional, física, econòmica i
sexual. En relació amb aquesta darrera, és on hem de seguir treballant des de la futura Llei
de llibertat sexual, perquè es tingui en compte el consentiment exprés en les relacions
sexuals, perquè es deixi de distingir entre abús i violació, perquè tot acte sexual sense
consentiment sigui una agressió i, així també, s’eviti el procés de revictimització de les
dones que denuncien. Es tracta d’una llei que protegirà les dones en tots els casos
d’agressions sexuals, cosa que ajudarà a augmentar les denuncies i la penalització als
maltractadors.
Només treballant en xarxa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat,
aconseguirem batre aquesta xacra i fer realitat l'agenda feminista.
Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme,
amb la lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i
homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones pot
ser considerada completament lliure, només una democràcia lliure de violència masclista
és una democràcia plena.
Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat
d'elecció, per a erradicar la violència masclista, reivindiquem les polítiques
feministes.
Ens volem vives!
Visca la lluita feminista!
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:
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ACORDS
Primer.- APROVAR el Manifest del 25 de novembre, Dia Internacional de l’erradicació de
la violència contra les dones i les nenes 2021
Segon.-. FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem així al punt 14, que és “Aprovar el Manifest del 25 de Novembre, Dia Internacional
per a l’eradicació de la violència contra les dones i les nenes 2021”. I faria la lectura del
manifest la Sra. Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Sí, bon vespre de nou. Disculpeu un segon. Aquí. Ai, no, és que... Disculpeu, que tinc
moltes coses obertes. Perdoneu. Bé... D’acord. Ai, déu meu, ho sento, eh. D’acord. Ja. Bé,
disculpeu, eh.
Avui, ara fa (6, 7, 8) tres hores, hem fet la lectura d’aquest manifest. Ja havíem parlat que
enguany el faríem abans de la pròpia aprovació pel Ple, però, bé, crec que el fet de ser
avui el mateix dia 25 de novembre, doncs, no hi hauria, de fet no hi ha hagut cap problema.
Dono les gràcies a tothom que ha participat en l’elaboració d’aquest manifest, en concret al
grup de la CUP, que va fer una aportació. Agrair també la participació del Consell
d’Adolescents en la lectura d’aquest manifest i a tothom que ens ha pogut acompanyar en
aquest acte.
Presenta el punt 14.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions, però tampoc no veig que hi hagi cap
paraula demanada en aquest punt. Doncs passaríem a la votació, si no hi ha res més.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s

1

Total

21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
15.- Aprovar el Manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021
(expedient núm. 50/2021/MOCIO)
DICTAMEN
APROVAR EL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT 2021
L’any 2020, les entitats vinculades a l’àmbit de les persones amb discapacitat i la Regidoria
de Persones amb Discapacitat van redactar conjuntament el Manifest del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat.
Enguany s’han incorporat les modificacions i les noves aportacions de les entitats
participants, i es proposa l’aprovació del text següent:
“MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
L’Organització de les Nacions Unides va aprovar l’any 2006 la Convenció sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat, que posava damunt la taula la indiscutible premissa que
les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que qualsevol persona. Uns drets
que, en moltes ocasions i malauradament, es segueixen vulnerant al nostre país.
“El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té com a objectius sensibilitzar
l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de
consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les persones amb
discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural”.
La pandèmia de la Covid-19, ha fet evident que, des d’un punt de vista administratiu,
polític, social i, fins i tot, sanitari, hi ha una gran desconeixença entorn les persones amb
discapacitat i les seves necessitats. Una desconeixença que porta a situacions
discriminatòrie i al manteniment de prejudicis i estereotips.
Avui, Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental Baix Llobregat, Taller i
Habitatges Alba, Fundació ECOM, Fundació ONCE i l’Ajuntament de Molins de Rei vol fer
ferm el compromís envers totes les persones amb diferents capacitats i les seves famílies.
· Volem evidenciar que la diversitat és inherent a la persona i a la societat i que la
diversitat ens enriqueix i ens deixa veure realitats diferents.
· Volem reivindicar una educació inclusiva, real i efectiva. Que la gestió de la diversitat
en l’ àmbit de l’ ensenyament sigui l’element fonamental i l’eix vertebrador del
concepte d’educació.
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· Volem trencar amb les barreres socials que ens aïllen, promoure un veritable accés a
la comunicació i a la informació. Que totes les esferes de la vida pública estiguin
adaptades als llenguatges dels sentits.
· Volem que la vila faciliti la nostra presència activa. Que es fomentin oportunitats i
espais per donar-nos a conèixer. Que es promoguin iniciatives que ens ajudin a
créixer, per gaudir d’oportunitats de les quals altres persones de la societat ja
gaudeixen en el seu entorn més immediat.
· Volem construir una vila sense barreres i accessible per a totes i tots. Millorar
l’accessibilitat tant a l’espai ja construït del nostre municipi com a les noves
propostes constructives. Defensar la mobilitat independent i segura ha de ser un
objectiu prioritari per fer possible la integració al entorn.
· Volem fomentar la convivència i el coneixement mutus, desfer estereotips, lluitar
contra els estigmes que pateixen moltes persones i que dificulten la seva plena
participació ciutadana. Superar els prejudicis fomentats en la informació esbiaixada,
sensacionalista o paternalista.
· Volem que s’impulsin polítiques d’ocupació, persistir en la lluita contra l’exclusió
socioeconòmica i laboral de les persones amb dificultats funcionals.
· Volem aconseguir la igualtat d’oportunitats i que això sigui un dels signes d’identitat
de les nostres administracions i entitats.
· Volem que s’acabin les llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge digne amb
els suports necessaris, o a un servei d’atenció diürna.
Les diferències ens enriqueixen. Continuem treballant per fer de Molins de Rei, una vila
inclusiva per a tothom.
3 de desembre 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. Aprovar l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb
Discapacitat, amb motiu del dia 3 de desembre de 2021.
Segon. Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
Tercer. Notificar aquest acord a Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Associació de
Familiar Salut Mental Baix Llobregat, Fundació ECOM, Acosu i Espai de Vida Independent
i traslladar-lo als Negociats de Sanitat i Serveis Socials.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt 15, que és “Aprovar el Manifest del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat 2021”. I faria en aquest cas l’explicació d’aquest punt la Sra.
Ainhoa García. Endavant.
Pàg. 63/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

Sra. García:
Bon vespre de nou. Si us sembla, començaré a llegir directament el manifesteu, que com
sabeu ha estat redactat per les entitats de discapacitats de la vila.
Presenta el punt 15.
Sr. Alcalde:
Hi hauria la Sra. Marta Espona, que ha demanat la paraula en aquest punt. Endavant.
Sra. Espona:
Moltes gràcies. Bona nit, Alcalde; bona nit, companys i companyes regidors, i bona nit a
tothom que ens estigui encara escoltant. Bé, a banda d’adherir-nos al manifest com una
bona declaració d’intencions que és i de reconèixer que aquest any s’han fet algunes
actuacions dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitats, volem insistir que si
aquest equip de govern va considerar prou important crear una Regidoria que entomi,
treballi per eliminar les barreres de tot tipus que s’aixequen per a aquestes persones,
continuem trobant a faltar un projecte d’actuacions previstes en el temps en vista als
diverses col·lectius que presenten discapacitats. No sabem en què ha quedat l’actuació per
controlar la disposició de les terrasses que dificulten el pas de les persones invidents, no
sabem què més es té previst de fer més enllà de les iniciatives pròpies d’aquest mes de
desembre i de la festa que reunirà les entitats que representen aquestes persones. Al Ple
de desembre de l’any passat ja vam reclamar un projecte pensat en el temps que mostri
les línies d’actuació que vol tirar endavant aquest equip de govern, però continuem sense
veure aquesta planificació i, com en altres àmbits, conformant-nos amb actuacions
puntuals. L’any passat vam reclamar més diners per a aquesta Regidoria; s’acaba l’any i
estem a punt de començar-ne un altre. Ja hi ha previsions fetes? Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Sra. Estefania Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Espera que obro...
Bé, bàsicament, volem dir tres coses: que celebrem que aquest manifest hagi estat
elaborat una altra vegada per les diferents entitats i associacions que treballen amb
persones amb discapacitat, conjuntament amb la Regidoria; que estem d’acord amb tots
els compromisos que es demana en aquest manifest i crec que cal que Molins de Rei sigui
una vila més inclusiva per a tots i totes els i les seves habitants, i que queda un camí molt
llarg i molta feina per fer i és responsabilitat de totes.
Lligant-ho una mica amb el que deia la companya d’Esquerra, la Marta, nosaltres fa un any
aproximadament vam preguntar a la regidora de Discapacitat que l’antic govern, aquest en
què ara resulta que no vam fer res en el seu moment, va començar una diagnosi sobre les
necessitats i els recursos a la salut mental i la diversitat funcional. Concretament, ho va fer
l’antiga presidenta de l’àrea d’ASP i aquesta diagnosi, que la va realitzar l’empresa Siena,
va ser... bé, ho hem preguntat vàries vegades i la resposta de la regidora va ser que hi
havia d’haver algunes correccions o algunes millores de la diagnosi. D’això, estic parlant
que vaig fer la pregunta el gener, vàries vegades durant aquest curs ho he fet, i encara a
hores d’ara no sabem, ni tenim ni a les mans de cap dels grups de l’oposició la diagnosi.
Vam demanar que es fes una reunió amb tots els grups i les entitats i les associacions per
parlar-ne i posar sobre la taula aquesta diagnosi i, a més a més, per valorar totes les
propostes d’acció que proposa la diagnosi, que desconeixem, i que es duguin a terme.
Llavors, per tant, ens agradaria que tot això es pogués resoldre ben aviat. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Bé, gràcies. Jo m’afegeixo als agraïment i a les felicitacions pel manifest, i espero que
evidentment l’aprovem tots per unanimitat i, per tant, enhorabona a les entitats que fan la
proposta del redactat. Des de Molins en Comú volem tot el que posa el redactat i una mica
en la línia que feien les meves companyes un pla d’accessibilitat i un pla d’inversions que
realment incorpori totes aquestes demandes. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si la Sra. Ainhoa García vol tancar el primer torn d’intervencions.
Endavant.
Sra. García:
Sí, bé, agrair jo també a les entitats la seva bona voluntat i la feina que fan al llarg de tot
l’any amb les persones amb discapacitat. Només dos apunts. Un, a la companya Marta
Espona, que recordo que fa uns mesos vam fer una campanya conjuntament amb l’ONCE
en què tractàvem, entre altres coses, el tema de l’accessibilitat i del mobiliari urbà que hi
ha a la vila. No vol dir que això sigui suficient; hi ha problemes que continuen persistint,
però només remarcar que sí que s’han fet accions en aquest punt i que sobretot en el tema
de l’accessibilitat a la via pública estem en permanent contacte amb l’ONCE, que ens està
assessorant i ens ajuda per continuar millorant en aquest sentit.
En el tema que estava comentant la companya Estefania Castillo, és cert que l’anterior
govern, la regidora que entomava els temes de discapacitat, va encarregar una diagnosi.
És cert que en diverses ocasions els he dit que era [Inintel·ligible, 2:20:24] i que s’havia de
modificar. És una diagnosi en la qual s’han fet diferents aportacions, amb el resultat de la
qual les entitats de discapacitats no han estat contentes, perquè el resultat no ha estat una
diagnosi dels problemes de discapacitats, sinó que ha sigut un resum dels diferents serveis
que hi ha a la nostra vila, on les úniques aportacions que ha fet l’empresa són les
aportacions que fan o han fet les mateixes entitats. Per tant, jo no sé exactament quin és
l’encàrrec que va fer l’anterior regidora de l’anterior govern. Sé que el resultat no ha sigut
una diagnosi. En tot cas, em comprometo a avançar a la següent Informativa a passar-vos
aquest resum de servei que tenen les entitats, les persones amb discapacitat a la nostra
vila, però ja li puc assegurar que el resultat d’aquell encàrrec no és un pla d’accessibilitat,
ni molt menys, ni una diagnosi, ni res que se li assembli. Com ja he dit en altres ocasions
quan ha sortit aquest tema a les Comissions Informatives, des que vaig entomar la
Regidoria he intentar modelar perquè el resultat d’aquest encàrrec que es va fer fos una
diagnosi, però malauradament finalment no ha pogut ser. Ha sigut, com deia, un resum de
tots els serveis que tenen les persones amb discapacitat a la nostra vila i no pas una
diagnosi. Hi estic d’acord, i em comprometo que a partir de l’any que ve tindrem aquesta
diagnosi i treballarem per tenir aquest pla d’accessibilitat, perquè penso que és totalment
necessari per continuar millorant en les polítiques de discapacitat per a les persones amb
discapacitat a la nostra vila.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap paraula més demanada; per tant, passaríem a la
votació d’aquest manifest.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
16.- Aprovar l'equilibri financer de l'Escola Bressol Municipal El Molí dels cursos
2018-19 i 2019-20 i aprovar els preus aplicables i l'harmonització pel curs 2021-22 i
següents (expedient núm. 4/2021/CONSE)
DICTAMEN
Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Educació, de data 12 de novembre de 2021, el qual
es transcriu literalment:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el 30 d’octubre de 2019,
va aprovar l’equilibri econòmic financer de l’Escola Bressol El Molí pel curs 2017-2018 i els
preus provisionals pel curs 2019-2020 i següents, segons el quadre adjunt.

Servei d’escolarització
Servei d’acollida fix
Servei d’acollida eventual

Import
Import
Import preus curs
taxa
subvenció
2018-2019
(famílies) Ajuntament
339,91€ 183,79€
156,12€
71,72€
34,91€
36,81€
19,05€
9,28€
9,77€

L’informe emès pel cap del Negociat de Control de Gestió, en data 29 d’octubre de 2021,
en relació a l’Escola Bressol El Molí, conclou que les dades que es desprenen de l’informe
d’auditoria de l’escola bressol El Molí durant els cursos 18-19 i 19-20 ha estat de -7.474,44
€ i -11.645,32 € respectivament, amb dèficit de finançament acumulat de 19.119,76€.”
Amb data 27 de setembre de 2021 i número de registre d’entrada 2021018630 el Cargol de
Molins SCCL ha presentat el pressupost de despeses previst per al curs 2021-2022, per a
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les escoles bressol la Traca i el Molí, tenint en compte l’increment de cost per la persona
de reforç Covid (dues educadores per aula per mantenir els grups bombolla) i l’ocupació
real de la matrícula, ja que s’ha modificat l’oferta i un grup de P2 (20 alumnes) s’ha
convertit en un grup de P1 (13 alumnes) per al curs 2021-2022.
En aquesta proposta preveu una aportació d’harmonització de 310,05€ per part de
l’Ajuntament per mes i infant i el manteniment de la taxa (aportació de les famílies) en
183,79€ per al servei d’escolarització. Els preus són els relacionats a continuació:

Import preus
curs 2021-2022
Servei d’escolarització
Servei d’acollida fix
Servei d’acollida eventual

493,84 €
71,72 €
19,05 €

Import taxa
(famílies)
183,79 €
34,91 €
9,28 €

Import
subvenció
Ajuntament
310,05 €
36,81 €
9,77 €

La despesa prevista pel curs 2021-2022, és la següent:
Curs 2021-2022
Import
Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2021
(310,05 € x 54 alumnes x 4 mesos)
66.970,80 €
2021
Servei acollida fix + eventual, setembre a desembre
2021 (estimatiu)
1.400€
2021
Servei escolarització, gener a juliol 2022 (310,05 € x 54
alumnes x 7 mesos)
117.198,90 €
2022
Servei acollida fix + eventual, gener a juliol 2022
(estimatiu)
2400,00€
2022
Atès que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2021, va aprovar
l’expedient de suplement de crèdit 4/2021, on figura l’aplicació pressupostària
3040.323101.48001 Harmonització de preus EBM El Molí del pressupost de 2021 amb un
increment de crèdit de 53.901,88€.
Atès que amb l’aprovació definitiva d’aquest expedient de suplement de crèdit 4/2021, hi
ha crèdit suficient per fer front a la despesa en concepte de dèficit de finançament per
import de 19.119,76€ i de la despesa prevista per al servei d’escolarització, el servei
d’acollida fix i eventual per al període de setembre a desembre de 2021.
Vist l’anterior, aquest Negociat d’Educació informa favorablement del següent:
Primer.- Aprovar l’equilibri financer de l’EBM El Molí del curs 2018-2019, amb un dèficit de
finançament de -7.474,44 €.
Segon.- Aprovar l’equilibri financer de l’EBM El Molí del curs 2019-2020, amb un dèficit de
finançament de -11.645, 32 €
Tercer.- Abonar en concepte d’equilibri financer al concessionari, per al curs 2018-2019 i
2019-2020, l’import de 19.119,76€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3040.323101.48002 Gestió EBM El Molí.
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Quart.- Aprovar els preus aplicables i l’harmonització pel curs 2021-2022 per un màxim de
54 places i següents cursos per a un màxim de 61 places, dels diferents serveis de l’EBM
El Molí.
Import preus
curs 2021-2022
Servei d’escolarització
Servei d’acollida fix
Servei d’acollida eventual

493,84 €
71,72 €
19,05 €

Import taxa
(famílies)
183,79 €
34,91 €
9,28 €

Import
subvenció
Ajuntament
310,05 €
36,81 €
9,77 €

Atès la clàusula 7.3 del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació, mitjançant concurs obert i tràmit d’urgència, de la gestió i explotació de la llar
d’infants El Molí.
Atesos els articles 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, i l’art. 242 i 249 del 258 del Real
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (TRLCAP).
Atès l’informe proposta de la Cap del Negociat d’Educació, de data 12 de novembre de
2021.
Atès l’informe d’Intervenció sense observacions, de data 12 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.- APROVAR l’equilibri financer de l’Escola Bressol El Molí del curs 2018-2019, per
un dèficit de finançament per un import de 7.474,44€ (set mil quatre-cents setanta-quatre
euros amb quaranta-quatre cèntims).
Segon.- APROVAR l’equilibri financer de l’Escola Bressol El Molí del curs 2019-20, per un
dèficit de finançament per un import d’11.645,32€ (onze mil sis-cents quaranta-cinc euros
amb trenta-dos cèntims).
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a l’equilibri
esmentada, a nom de El Cargol de Molins SCP ,amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
N.3040.323101.48002-gestió EBM El Molí

IMPORT ANUAL

EXERCICI
COMPTABLE
19.119,76 €
2021

Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada pel Ple
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2021.
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Quart.- MANTENIR les tarifes aplicables i l’harmonització de l’Ajuntament de Molins de Rei
per al curs 2021-2022 per un màxim de 54 places i per un màxim de 61 per als propers
cursos, dels diferents serveis de l’EB El Molí, mentre no es resolgui l’auditoria del curs
2020-2021, següents:
Import preus
2019-2020
Servei d’escolarització
Servei d’acollida fix
Servei d’acollida eventual

curs

339,91€
71,72€
19,05€

Import
taxa
(famílies)
183,79€
34,91€
9,28€

Import
subvenció
Ajuntament
156,12€
36,81€
9,77€

Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent pel curs 2021-2022,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3040.323101.48001 Transferències corrents
harmonització de preus LIM el Molí, per un màxim de 54 alumnes següents:
Període
setembre a desembre 2021: escolarització i acollida
gener a juliol 2022: escolarització i acollida

Import

Pressupost

68.370,80€
119.598,90€

2021
2022

Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada pel Ple
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2021. La despesa corresponent a l’exercici 2020
restarà suspesa d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit
pressupostari suficient i idoni
Sisè.- NOTIFICAR els acords a El Cargol de Molins, SCCL, i TRASLLADAR-LOS al
Negociat de Control de Gestió i a la Intervenció municipal.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt 16 i 17, que si no dieu el contrari, la proposta que faria és que la
regidora d’Educació fes una presentació conjunta, malgrat que després fem una votació
per separat dels dos punts. Per tant, el punt 16 és “Aprovar l'equilibri financer de l'Escola
Bressol Municipal El Molí dels cursos 2018-19 i 2019-20 i aprovar els preus aplicables i
l'harmonització pel curs 2021-22 i següents” i el punt 17 seria “Aprovar la participació
definitiva en el finançament de l'Escola Bressol La Traca per al curs 2018-19 i 2019-20 i
aprovar el preu de participació provisional en el finançament per al curs 2021-22”.
Endavant, regidora.
Sra. Espinosa:
Sí, bona nit un altre cop.
Presenta els punts 16 i 17.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs ara tindria la paraula, de fet, sí, la Sra. Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
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Gràcies, bona nit de nou. Ja ens va bé, doncs, que haguem ajuntat els dos punts en un,
perquè de fet el nostre argumentari, la nostra paraula ja anava en aquesta línia. Per una
banda, primer de tot, ens complau que es mantinguin les tarifes mentre no es faci aquesta
auditoria i, per tant, que no augmenti l’aportació que han de pagar les famílies de les llars
d’infants, però el que voldríem apuntar és que entenem que caldria un canvi del model
financer de les llars d’infants que ha estat vàlid durant força anys fins ara. Sabem que
existeixen estudis d’anys anteriors tant sobre la viabilitat de la municipalització íntegra de
les llars com de la seva neteja i sabem també que aquesta opció era ben vista pels partits
de l’actual equip de govern. Per tant, creiem que, pel que s’aporta econòmicament a
aquests serveis, no seria per reprendre aquesta opció de municipalització que deixem
sobre la taula com una proposta.
Tornant al punt que ens ocupa, sobre l’aportació a la Llar d’El Molí i pel que fa al següent,
en tots dos casos nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Sra. Estefania Castillo, endavant.
Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Bé, nosaltres ja us avancem que també votarem a favor i que també faré la
intervenció conjuntament amb el punt 16 i el punt 17. Nosaltres estem d’acord i en aquest
cas sí que, bé,, en algun moment ja li he dit a l’Esther, però sí que és veritat que ho dic
públicament que estem d’acord amb les mesures que s’han pres a les escoles bressol en
època COVID. Vull dir, el fet d’haver fet l’esforç de doblar personal, de tota la inversió
econòmica per arreglar els espais i que les bombolles puguin estar separades. Vull dir, és
veritat que aquí l’Ajuntament ha fet un gran esforç i se’ls hi ha de reconèixer. I bàsicament
per això també votarem a favor. També és veritat, i en aquest cas sí que us avanço que
parlaré molt des del cor com a mestra d’escola bressol que soc, sí que és veritat que jo hi
ha hagut molts mesos a la Comissió Informativa de l’ASP que he demanat que es convoqui
la Comissió de Gestió sobre les Escoles Bressol. En aquest cas, per crear, més que res el
PSC en minoria, que me’n recordo perfectament que l’Ainhoa estava de regidora, i la
[Inintel·ligible, 2:31:16] només ens hem reunit una vegada. Fa dos anys d’això. Entenc que
hi ha hagut una pandèmia pel mig i entenc que hi ha hagut una regidoria buida de personal
tècnic, però sí que és veritat que crec que s’ha d’entomar aquest tema i l’hem d’entomar
ràpid, perquè aquest curs és el quart curs que hi ha una pròrroga forçosa amb contracte a
l’escola bressol El Molí i crec que és una situació precària. No obstant això, després de les
dades que van donar ahir al Consell Escolar sobre les valoracions de les famílies, sobre
les escoles bressol, vull dir, fan una gran feina, és així, totes, però entre elles mateixes ja
saben que hi ha diferències materials i econòmiques. Vull dir, hi ha doble escala salarial
entre unes escoles i l’altra. I no ens cansarem de dir que les escoles bressol s’han de
municipalitzar i han de ser 100 % públiques, igual que el personal ha de ser 100 % públic. I
nosaltres apostem per aquesta línia i mai ho hem amagat. Per tant, sí que demano si us
plau, i interpel·lo directament a l’Alcalde també, perquè convoqui aquesta Comissió,
perquè crec que hem de posar sobre la taula el model de gestió que volem, no només d’El
Molí, sinó de La Traca, perquè el 2023 s’acaba la seva concessió. Vull dir, que això està
aquí, està aquí al costat. I res més. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada, diria jo. Per tant, si volgués tancar el
primer torn d’intervencions, Sra. Espinosa. Endavant.
Sra. Espinosa:
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Bé, a la Marta, en tot cas dir-te que portem dos cursos amb un manteniment de tarifes de
les escoles bressol respecte del finançament i tot i que el Departament s’ha començat a
posar al dia respecte dels ingressos que rebrem aquest any 2022. Sí que és veritat que
quan parlem de finançament recordem que durant bastants anys, són set anys, el
Departament va deixar de fer aquests ingressos als ajuntaments i això va implicar un
problema molt greu als ajuntaments. D’acord amb la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que deia que aquesta recuperació dels ingressos s’havia de fer amb
una valoració de 1.100 euros per nen i curs, la Generalitat va decidir que aquests
ingressos serien no de 1.100 euros, com establia el Tribunal Superior de Justícia, sinó que
serien de 475 euros, cosa que suposa un incompliment del que establia el Tribunal
Superior de Justícia, però un revés molt important cap a les hisendes municipals respecte
de les escoles bressol. Jo crec que el debat del finançament de les escoles bressol és un
tema molt importar, que s’ha d’abordar des dels diferents fronts, la llei estableix molt
clarament que aquest finançament ha de ser a terços, i el que sí que demanaríem quan es
parla d’aquest finançament es recordi al govern que va decidir en el seu moment deixar de
pagar aquests diners que compleixi la sentència i que pagui el que li toca i no aquests 475
euros que té acordat pagar.
Respecte del que comentaves, Estefania, jo crec que hem de donar, i ahir ja ho vam
comentar al Consell Escolar Municipal, jo crec que en tots els casos, vull dir, ara parlem de
les escoles bressol, però jo crec que és extensiu a tots els equips docents de totes les
escoles de Molins de Rei, però que ho podríem fer extensiu a tota Catalunya i podríem
anar més enllà. Vull dir, l’esforç de tots els equips docents en aquest moment que ha sigut
d’incertesa, on se’ls demanava moltes vegades coses que eren difícils d’aportar, perquè
eren canvis constants per part de normatives, etc. jo crec que la professionalitat que han
demostrat els professionals de l’educació en aquest sentit ha sigut envejable i, el que vam
comentar ahir també, que eren les valoracions que es feien tant de les llars d’infants com
de l’Escola de Música la veritat és que posen de relleu aquesta professionalitat de tot el
personal de totes les escoles bressol de Molins de Rei.
Per altra banda, tinc molt present, Estefania, que tenim pendent aquest debat. Sé que us
vaig demanar fa uns..., sabeu que hem tingut la situació que hem tingut i que el
Departament d’Educació que us vaig demanar una miqueta de paciència perquè... (em
costa, posa’m una miqueta d’aigua)... es posessin una miqueta al dia perquè tenien molta
feina endarrerida, i bé... Però en tot cas la intenció és que quan abans millor puguem fer
aquest debat i entomar aquest debat, d’acord?
Sr. Alcalde:
Obriríem el segon torn d’intervencions, però no hi ha cap paraula demanada. Doncs, si els
sembla, passaríem a la votació. En primer lloc, evidentment, el punt 16, que és el que
establiria l’equilibri financer de l'Escola Municipal El Molí i, per tant, els preus per a aquest
curs de la llar d’El Molí.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
17.- Aprovar la participació definitiva en el finançament de l'Escola Bressol La Traca
per al curs 2018-19 i 2019-20 i aprovar el preu de participació provisional en el
finançament per al curs 2021-22 (expedient núm. 5/2021/CONSE)
DICTAMEN
APROVAR LA PARTICIPACIÓ DEFINITIVA EN EL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA
BRESSOL LA TRACA, PER AL CURS 2018-2019 i 2019-2020, I APROVAR EL PREU
DE PARTICIPACIÓ PROVISIONAL EN EL FINANÇAMENT DE L’EB LA TRACA PER AL
CURS 2021-2022.
Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Educació, de data 12 de novembre de 2021, el qual
es transcriu literalment a continuació:
“Amb data 30 d’octubre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar
l’equilibri financer de l’Escola Bressol La Traca per al curs 2017-2018 i el preus aplicables
per al curs 2019-2020 i següents, per un import de 2.626,91€ per alumne i curs, que
suposa una mensualitat de 238,81€, i fins a un màxim de 82 alumnes.
Amb data 30 de desembre de 2019, El Cargol de Molins SCCL va entrar per registre, núm.
2019024453, els informes de l’auditoria dels comptes de pèrdues i guanys de l’activitat
docent dels seus centres, dels curs 2018-2019.
Pàg. 72/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

L’informe emès pel cap del Negociat de Control de Gestió, en data 29 d’octubre de 2021,
en relació a l’Escola Bressol La Traca, conclou que hi ha un superàvit de finançament
acumulat de 57.906,80 €, que correspon a l’informe d’auditoria dels cursos 18-19 i 19-20
amb un superàvit de 25.314,52 € i 32.592,28 € respectivament.
Atès l’elevat import del pagament de devolució, el Cargol de Molins, SCCL ha demanat, en
una reunió mantinguda el dia 22 de setembre de 2021, un fraccionament que consistiria en
un primer pagament de 19.119,76 més el pagament fraccionat en 10 mesos (d’octubre
2021 a juny de 2022) de 38.787,04 €. Això suposaria uns ingressos per l’ajuntament per al
2021 de 30.755,87 €.
Amb data 27 de setembre de 2021, amb número de registre d’entrada 2021018630, el
Cargol de Molins SCCL ha presentat el pressupost per a les escoles bressol la Traca i el
Molí per al curs 2021-2022, tenint en compte l’increment de cost per la persona de reforç
Covid (dues educadores per aula per mantenir els grups bombolla) i, en el cas de la Traca,
el fet de l’augment d’un grup més de P1, ja que el curs passat es va suprimir un grup per
manca de demanda, que enguany s’ha tornat a oferir, cosa que suposa una educadora
més.
En aquesta proposta preveu una aportació de 299,54 € per part de l’Ajuntament per mes i
infant i el manteniment de la taxa (aportació de les famílies) en 183,79 € per al servei
d’escolarització.
La despesa prevista pel curs 2021-2022, és la següent:
Import
Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2021
(299,54 € x 82 alumnes x 4 mesos)
98.249,12 €
2021
Servei escolarització, gener a juliol de 2022
171.935,96 € 2022
(299,54 € x 82 alumnes x 7 mesos)
Atès que en l’aplicació pressupostària 2021 corresponent a aquesta despesa:
3040.323101.22794 Gestió EBM La Traca, hi ha una reserva de crèdit, la RC036381, per
fer front parcial a aquesta despesa i que es preveu una modificació del pressupost en el
ple del mes d’octubre.
2.- Proposta
Vist l’anterior, aquest Negociat d’Educació informa favorablement del següent:
Primer.- Aprovar l’equilibri financer de l’EBM la Traca del curs 2018-2019, amb un
superàvit de finançament de 25.314,52 €
Segon.- Aprovar l’equilibri financer de l’EBM El Molí del curs 2019-2020, amb un superàvit
de finançament de 32.592,28 €
Tercer.- Aprovar que la forma de devolució serà amb un primer pagament de 19.119,76
més el pagament fraccionat en 10 mesos (d’octubre 2021 a juny de 2022) de 38.787,04 €,
amb quotes de 3.878,70 €
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Quart.- Aprovar el preu aplicable per al curs 2021-2022 i següents per un màxim de 82
places de l’EBM La Traca per un import de 299,54 € per alumne i mes.
Cinquè.- Preveure la despesa corresponent al curs 2021-2022:
Concepte
Import
Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2021
(299,54 € x 82 alumnes x 4 mesos)
98.249,12 €
2021
Servei escolarització, gener a juliol de 2022
171.935,96 € 2022
(299,54 € x 82 alumnes x 7 mesos)
Sisè.- Condicionar l’efectivitat de l’acord cinquè a l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit del pressupost.
Setè.- Traslladar els acords que es prenguin a El Cargol de Molins, SCCL, al Negociat de
Control de Gestió i a la Intervenció municipal.”
Ateses les clàusules 1.4 i 6.8 del Plec de clàusules administratives particular que regeixen
la contractació, mitjançant concurs públic per procediment obert i tràmit ordinari, de la
gestió i explotació de la Llar d’Infants La Traca.
Atesos els articles 249.b) i 258.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, i l’art. 258 del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP).
Atès l’informe proposta de la Cap del Negociat d’Educació, de data 12 de novembre de
2021.
Atès l’informe d’Intervenció sense observacions de data 12 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: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB la Traca, per un excés
de finançament per un import de 25.314,52€ (vint-i-cinc mil tres-cents catorze euros amb
cinquanta-dos cèntims), com a tancament del curs 2018-19.
Segon: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB la Traca, per un excés
de finançament per un import de 32.592,28€ (trenta-dos mil cinc-cents noranta-dos euros
amb cint-i-vuit cèntims), com a tancament del curs 2019-2020.
Tercer: APROVAR la devolució de l’excés de finançament per a la gestió de l’EB La Traca,
per un import total de 57.906,80€, amb un pagament de 19.119,76€ més el pagament
fraccionat en 10 mesos (d’octubre 2021 a juny de 2022) de 38.787,04 €, amb quotes de
3.878,70 € mensuals, per un import a ingressar durant l’exercici de 2021 de 30.755,86€ i
durant l’exercici de 2022 de 23.272,20€.
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Quart: ORDENAR a la Tresoreria Municipal la compensació en els pagaments a l’empresa
concessionària dels imports de devolució esmentats a l’acord tercer.
Cinquè: APROVAR el preu provisional del mòdul de participació de l’Ajuntament de Molins
de Rei per al curs 2021-2022, per un import de 3.294,94€ per alumne i curs, que suposa
una mensualitat de 299,54€, i fins a un màxim de 82 alumnes, mentre no es resolgui
l’auditoria del curs 2021-2022
Sisè: AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent pel curs 2019-20, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària N.3040.323101.22794, Gestió EBM La Traca següent:
Període
octubre a desembre 2021
Gener a juliol 2022

Import
Pressupost
98.249,12€
2021
171.935,96€
2022

La despesa corresponent a l’exercici 2021 restarà supeditada a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit (suplement de crèdit 4/2021) aprovat pel Ple Municipal
celebrat el 27 d’octubre de 2021.
La despesa corresponent a l’exercici 2022 restarà suspesa d’executivitat i condicionada la
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni
Setè: NOTIFICAR aquest acord a la Cooperativa El Cargol de Molins SCCL i
TRASLLADAR-LO al Departament d’Educació, Tresoreria i Intervenció als efectes que
s’escaiguin.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I del punt 17, que és el mateix respecte de La Traca.
[Votació del punt 17]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Pàg. 75/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
18.- Qüestions sobrevingudes
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I amb aquest punt acabaríem tots els aspectes dictaminats per les Informatives. De
qüestions sobrevingudes no n’hi ha cap.
D – MOCIONS
19.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM Molins de
Rei per al traspàs real de rodalies a la Generalitat. (expedient núm. 51/2021/MOCIO)
MOCIÓ
“La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d’octubre, va provocar el
caos a les estacions de tren catalanes i va generar una sensació d’indignació a les
persones usuàries de la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja
distància. Però aquesta no és malauradament una situació nova per als més de 400.000
usuaris que utilitzen diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les seves
clares deficiències i les mancances històriques.
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del
país; en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant
desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els durs
efectes de la vaga, convocada justament per exigir millores i per garantir els drets
laborals dels treballadors i treballadores de Renfe, van ser només la punta de l’iceberg
del que fa anys que pateixen els usuaris d’aquest servei per la desinversió crònica de
l’Estat espanyol en la xarxa i la seva mala gestió.
L’any 2010, la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que
havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 de
l’estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la
gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La titularitat,
gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, però, va seguir en
mans d'Adif, l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment. De fet, l’operadora del
servei ha quedat condicionada a un senzill conveni amb la mateixa Renfe-operadora i
qualsevol opció de millora horària ha sofert constantment les limitacions d’una
infraestructura àmpliament afectada per una desinversió i manca de manteniment per
part del Ministeri de Foment (Adif).
Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals previstos
a la comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la Generalitat
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sobre l'operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que obligui a complir
el Pla de Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part d’Adif, inferior al 15%
del previst, el traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i continua sent una ficció
absoluta. Un despropòsit, doncs, que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus
conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que té com a resultat la desconfiança dels
usuaris en el transport ferroviari pels seus retards constants i la sobreocupació en hora
punta, com també l’increment de l’ús del vehicle privat i, per tant, les emissions.
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19, el servei es va prestar
sense control d’aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any, algunes línies,
com la R3 (l’Hospitalet - Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències amb alguns trens
eliminats de forma fixa de l’horari diari. Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions previstos
en el Pla Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 13%. D’aquesta quantitat, el 60%
es va gastar en el nou accés a l’aeroport del Prat. El 2014 es va batre un mínim històric,
amb 34 milions. El març de 2017, el Gobierno de l’Estat va prometre 4.000 milions per
millorar el servei, però des d’aquell any només se n’han invertit 264. El 48% de les
inversions en trens de proximitat ha recaigut a la Comunitat de Madrid i només un 16% a
Catalunya.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un
valor del 99%, Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara
sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més, hi ha també
altres problemes endèmics a afegir com són les poques millores en la mateixa flota de
trens i en les estacions de Rodalies, encara amb nombrosos passos a nivell, i amb
múltiples punts negres en matèria d’accessibilitat, que dificulten el transport a les
persones amb mobilitat condicionada, els cotxets d’infants, la intermodalitat en
bicicleta... La mateixa estació de Molins de Rei està patint el retard en el seu
condicionament general, tant per accedir a l’edifici com a les vies per culpa del
desistiment, l’any 2020, de l’empresa a qui s’havien adjudicat les obres.
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i
integral del servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels
trens, la informació, l’estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució de
qualsevol conflicte laboral. És l’única solució perquè les necessitats de les persones que
en són usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una
infraestructura adequats.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Molins de Rei
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural
pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat que compleixi
els terminis del Pla de Rodalies i hi afegeixi les millores necessàries per incrementar la
capacitat i la seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil,
augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a
l’usuari.
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SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la
transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.
TERCER.- Instar totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri
territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat
territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments
pendents de xarxa ferroviària a comarques.
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament
aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la TMobilitat, de manera que s‘aconsegueixi una millora de les tarifes de transport públic amb
criteris d’equitat i justícia social, i s’afavoreixi l’ús del transport públic.
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, i al Ministeri de
Foment, i es difongui a la ciutadania.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Acomiadem, això sí, ara al senyor Interventor, a més a més, i passem al punt de les
mocions, en primer lloc al punt 19 de l’ordre del dia, la “Moció del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM Molins de Rei per al traspàs real de rodalies a
la Generalitat”. No sé qui fa l’exposició, però endavant.
Sra. Espona:
Jo mateixa.
Sr. Alcalde:
Doncs, endavant, Marta.
Sra. Espona:
Bona nit, altra vegada.
Presenta el punt 19.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si ningú no vol parlar... Sí? Sr.
Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
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Bona nit, hola a tots. Gràcies per aquesta... Jo crec que has fet un comentari de complerta
moció i crec que és inexacta. Aquesta moció no és exacta, no? Perquè crec que reflecteix
una realitat, jo seré jo ara qui comenci a defensar la manca d’inversions, que comparteixo,
en part, per part de l’Administració General de l’Estat durant temps. Constatem una realitat,
i és que... has posat bé un exemple, l’estació de RENFE de Molins de Rei, que es va licitar,
va ser un govern socialista el que va licitar la renovació i va quedar desert, i ara s’ha tornat
a tirar endavant i a licitar. Esperem que aquesta vegada això pugui anar endavant.
El primer que vull comentar és que crec que aquesta és la línia. És a dir, la línia de la
negociació i l’acord de parlar, de seure a una taula i no el que han fet els darrers anys els
governs de Catalunya i de l’Estat, que era de mirar cap a una altra banda, barallar-se,
sense poder arribar a acords. Del que es tracta és de posar damunt de la taula solucions
de negociar i de parlar, que és el que crec que estan fent ara els governs. Podem discrepar
en les fórmules, però és el que estan fent, i jo crec que nosaltres amb això ens hem de
felicitar.
Comença parlant de la vaga de maquinistes de RENFE... No sé si sap exactament quin
eren els dos motius de la vaga de RENFE: un era sobre les baixes que no s’estaven
cobrint i l’altre era, entre altres coses, perquè els governs estaven posant damunt de la
taula la negociació per al traspàs de Rodalies i els treballadors de RENFE no volen ni
sentir a parlar-ne. Vull dir, que crec que al final... Diguem-ho tot, hi ha una sèrie de
condicions que diuen que no compleixen i això, evidentment, com un element de discussió
i de debat i de força, doncs, fan aquesta vaga. I després una cosa que jo crec que és la
inexactitud a l’hora d’explicar que sembla que tot el que vingui de Madrid està mal
gestionat. I que el fem nosaltres ho fem tot molt bé. Jo crec que a més... Miri, hi ha un
problema d’una manca de confiança en general, ja no només parlo en alguns casos de
desafecció evidentment a algunes actuacions de l’Estat, sobretot quan ha governat el Partit
Popular, però també del govern de la Generalitat, i l’exemple el posem primer als
municipis, als ajuntaments. La meva companya fa un minut explicava els problemes de
finançament que hem tingut amb la Generalitat amb les escoles bressol, però ens oblidem
que també ens van treure el finançament de les escoles de música. Ens oblidem que van
treure l’aportació de la Generalitat del PUOSC i que els Ajuntaments vam haver de
funcionar solets, enmig d’una crisi en què ens van deixar sols, sense recursos, per tirar
endavant totes les competències que, no ens n’oblidem, són de la Generalitat, d’acord?
Però li posaré més exemples, perquè és clar el dolent és l’Estat. Execució de Ferrocarrils
de la Generalitat de les seves inversions. Vostès parlen de la manca d’execució de les
inversions del govern de l’Estat, que jo no defensaré, insisteixo, crec que han de millor,
però és clar és veritat que al final, ostres, és important qui governa. El 2020, 2019 i 2018
mai ha arribat al 60 % l’execució pressupostària de les inversions de Ferrocarrils de la
Generalitat. També ens dona molta credibilitat el govern de la Generalitat a l’hora d’exercir
les seves funcions. Sap quant triga un tren des d’Igualada fins a Barcelona, un tren de
Ferrocarrils de la Generalitat, avui, si vostè vol anar des de plaça Espanya a Igualada? 1
hora i 40 minuts. És que triga menys el de la RENFE, que passa per cert per Molins, des
de Barcelona a Manresa. És igual, és que al final vostès estan posant els exemples que jo,
els diré, és veritat, però la diferència és qui governa. Perquè parlava de la licitació de trens.
Sap que estan adjudicades les licitacions dels nous trens de Rodalies de...? Potser no ho
sap, però ho estan des del març del 2021. Una inversió molt important que fa el govern de
l’Estat. És que, és clar, no podem... Per això li ho dic: a la moció podem..., la subscriurem i
nosaltres, ja li ho dic també, creiem que hem de seure a la taula, creiem que hem de
negociar, creiem que s’ha de posar damunt de la taula la gestió de Rodalies, recolzarem
nosaltres aquesta moció, però el que no podem fer, el que no podem fer és no dir les
coses com són, que sembla que a Catalunya ho gestionem tot molt bé, eh, i que el govern
de l’Estat no fa bé les coses. Miri, és important qui governa. Miri quan es van posar en
Pàg. 79/112
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
14/2021/PLE
25 de novembre de 2021

marxa les millors millores de Ferrocarrils de Catalunya. El metro del Baix Llobregat va
començar a funcionar el 2008. Pensi vostè en qui governava. I el 2012 es van retallar els
horaris de les línies precisament que anaven a Igualada. Vostè posa uns exemples per,
evidentment i són veritat, jo no li ho dic, però és que aquí ho han fet en alguns casos, què
vol que li digui, no molt millor. Aleshores, jo el que crec és que hem de ser honestos amb la
realitat. El que hem de posar damunt de la taula és que evidentment volem gestionar, però
que refiar-nos d’alguns que han governat durant molt de temps i que han fet les coses que
han fet, ens han deixat sols, vostès que a vegades parlen de la confiança i demés, jo què
vol que li digui, que és molt difícil. Amb això nosaltres sí que creiem que el govern de
l’Estat i el govern de la Generalitat han de seure, han de parlar i han de trobar la justa
fórmula per evidentment arribar a l’acord que això es pugui gestionar i es pugui gestionar
amb eficiència, amb eficàcia. I no deixar-ho només en paraules, perquè al final només
criticar una banda sense veure què ha fet l’altra banda, doncs no sembla del tot just.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara ha demanat la paraula el Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies, Alcalde. El Miquel sempre té l’habilitat d’anar posant aigua al vi, una miqueta
d’aquí, una miqueta d’allà, repartint. Sí, és evident que la Generalitat podria fer més coses
si no tingués el dèficit fiscal que té, [Inintel·ligible, 2:53:52] si quan els transfereixen
competències vinguessin amb un finançament suportat i ben dotat... És evident que, si
tinguéssim tot això, possiblement la Generalitat podria fer moltes més coses. Tenim un cas
d’eficiència extrema per part de l’Estat, possiblement, que ha estat la connexió de l’A-2
amb l’AP-7, que s’ha tirat no sé si deu anys sense poder-se desenvolupar i, per tant, creant
greus, bastants greuges, per exemple per a Molins de Rei, ja que obligava que molts
camions vinguessin fins al nostre municipi.
Pel que s’ha dit, jo crec que és una moció que posa de manifest el que portem ja molts
anys reclamant des del país, que és evident que a falta d’inversions, a falta que ens donin
tot el que es pot o que es duguin a terme les inversions promeses, doncs, és evident que
alguna decisió haurem de prendre en algun moment. Crec que també tota aquesta
inversió, i la podem tenir reflectida possiblement amb el que es va trigar en fer una
connexió bàsica per [Inintel·ligible, 2:55:04] entre dues grans ciutats, com va ser l’AVE
entre Barcelona i Madrid. Primer es va haver de connectar aquesta Espanya radial de
Madrid-Sevilla, que es veu que aportava molt al país, al món empresarial, va haver-hi
aquesta connectivitat, i va trigar-se molts més anys en fer una de les línies més rendibles,
evidentment, la més rendible que hi ha. Possiblement, possiblement, no estaríem
demanant aquest traspàs del que seria RENFE si fessin alguna cosa tan simple com que
només que RENFE incompleixi un sol minut del seu horari, doncs, és evident que haurien
de tornar els diners. I això [Inintel·ligible, 2:55:45] segurament o tancarien RENFE o s’ho
prendrien seriosament. Però, de moment, ni una cosa ni l’altra. Per tant, esperem que vegi
aquesta voluntat de continuar [Inintel·ligible, 2:56:04]. I també parlem d’aquest traspàs de
Rodalies, però hauríem de veure també quin és el model possiblement de viatges que
volem. Recordo precisament una reunió amb el que llavors era el director general, amb el
Ricard Font, on ja posava un nou model de transport ferroviari. Aquí, on possiblement el
model que tenim actualment és un model absolutament caduc, amb grans línies de grans
distàncies, cosa que provoca uns grans volums de persones que [Inintel·ligible, 2:56:38],
quan realment algunes distàncies poden ser més curtes, però sí que és cert que aquest
nou model també ferroviari que està imperant en altres països del nord d’Europa és evident
que ens situaria en un món molt més avançat que no pas el que tenim ara, que continuen
essent sistemes de funcionament molt antics. Per tant, és evident que reclamem aquest
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traspàs de Rodalies; és evident que haurà de venir també amb el finançament acordat i per
tant celebrem aquesta moció, a la qual evidentment donarem tot el nostre suport.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. No hi ha cap paraula més; per tant, Sra. Marta Espona, si volgués tancar el
punt.
Sra. Espona:
Bé, en tot cas, jo crec que aquesta moció en definitiva també està posant deures a tothom;
és a dir, per una banda, de rebre el que correspon de finançament per poder tirar endavant
tota una sèrie d’inversions que s’han de fer, i per altra banda, a la Generalitat que ara
també ha de desplegar tot el pla que hagi de tirar endavant. Jo no vull entrar en aquests sí,
aquests no. Crec que en les mocions sobretot en el que hem de basar en tot cas és en els
acords que expressen aquestes mocions i, per tant, doncs, si realment recullen les nostres
opinions per poder-les votar. I crec que, si ens llegim aquests acords que incorpora
aquesta moció, tots en un principi són positius per a Catalunya i no deixen tampoc, no
estan criticant concretament “aquest fa” i “aquest deixa de fer”, sinó que tothom s’ha de
posar a fer alguna cosa. Per tant, si entre tots l’aprovem i podem empènyer perquè el
servei de Rodalies millori i el traspassin, doncs, jo crec que farem un bon favor a la
ciutadania en general. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquest punt, aleshores.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat
dels membres presents.
20.- Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem
relativa a l’oferta de treball de l’empresa logística DSV del Polígon Industrial Les
Licorelles (expedient núm. 54/2021/MOCIO)
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MOCIÓ
“Els sotasignats, En Gerard Corredera Rebulà, portaveu del Grup municipal Molins en
Comú, i l’Ana María Aroca de Maya, portaveu del Grup municipal Molins Camina-Podem,
d’acord amb el previst als articles 21.1 lletra a) últim paràgraf, 22-1lletra b), 23-4, 28.4 i
d’altres concordants del ROM
Proposen al Ple ordinari del mes de novembre del 2021 la següent
MOCIÓ
MOTIVACIONS:
- Atès que l’empresa Logística DSV ha fet una oferta de treball pel seu centre a Molins de
Rei.
- Atès que mitjançant els comptes de Twitter; @xavipaz i @Ocupació_MdR, ens hem
assabentat de l’oferta de diferents llocs de treball de DSV, pel seu centre de treball situat al
Polígon Industrial de les Llicorelles de la nostra Vila.
Els llocs de treball oferts son:

- 12 Carretoners/es retràctils
- 24 Preparadors/es comandes amb radiofreqüència
- 1 Administratiu/va logística
Tots aquest llocs de treball, tenen algunes característiques i requisits comuns:
Tipus de contracte: Obra o servei.
Experiència mínima: 1 any
Incorporació: immediata
Observacions: persones responsables, compromeses amb la seva feina i... treball
amb alts ritmes.
Salari brut anual del preparador: 13.800 €
Salari brut anual del carretoner: 15.500 €
Salari brut anual de l’Administratiu: 19.000 €
- Atès que el salari mínim interprofessional anual per aquest any 2021 es situa en 965 €
mensuals per 14 pagues el que suposa un salari brut anual de: 13.510 €.
- Atès que el salari brut anual previst per aquests llocs de treball previstos al Conveni
sectorial de Transport i Logística de la Província de Barcelona, son:
Salari brut anual del preparador: 21.357,20 € €
Salari brut anual del carretoner: 22.385,50 €
Salari brut anual de l’Administratiu (oficial 1): 24.348,50 €
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- Atès que l’empresa DSV com es pot comprovar en la seva pàgina a internet i en la seva
documentació pública, declara haver tingut un beneficis l’any 2020 de més de 9.520
milions de DKK (1 corona danesa és equivalent a 0,13 €); el que suposa al canvi actual
uns beneficis superior als 1.237 milions d’euros. Amb un creixement de beneficis malgrat la
pandèmia del 47 % respecte al 2019.

Imatge extreta de la web corporativa de DSV

CONSIDERACIONS:
1.- Atès que considerem que els sous que s’ofereixen són absolutament precaris, de
subsistència i estan situats en el llindar del salari mínim professional i clarament inferiors
del 30 al 36% respecte el conveni col·lectiu de treball del sector de transport de
mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona pel període 2011-2023,
que per lògica és el que és tindria que aplicar.
2.- Atès que considerem que si bé els sous oferts son fruit i conseqüència de la darrera
reforma laboral del Estatut dels Treballadors aprovada amb els vots favorables del PP i
CiU permet a una desvinculació dels convenis sectorials per part dels convenis d'empresa,
amb salaris inferiors i condicions laborals que poden ser pitjors per els treballadors. I per
tant suposant la persistència d’uns salaris mínims de pura subsistència.
3.- Atès que l’oferta publicada per aquesta empresa només inclou contractes per obra i
servei, cap estable i indefinit, qüestió que entenem podria constituir un frau de llei respecte
a la normativa laboral, ateses les característiques de la implantació de la empresa.
4.- Atès que considerem que els molinencs i molinenques necessiten llocs de treball de
qualitat, amb salaris que permetin l’accés a un habitatge i condicions de vida dignes.
Entenem que clarament els salaris oferts per aquesta empresa logística del polígon de les
Llicorelles no ho son, condemnant al seus treballadors als llindars de la pobresa.
5.- Atès que som coneixedors de que malgrat l’ajuntament no te competència ni atribucions
per incidir en les relacions laborals de l’empresa. Si pot manifestar-se públicament davant
de la precarietat i sous de subsidència que esta oferint l’empresa DSV.
6.- Ateses les diverses i nombroses manifestacions i opinions que s’han fet al llarg del
procés d’instal·lació d’aquesta operadora logística en el polígon de les Llicorelles per part
de l’equip de govern municipal, entenem com una urgent necessitat que el Ple de
l’Ajuntament aproves els següents
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ACORDS:
1.- Declarar que els salaris de la oferta de treball de l’operadora DSV del polígon de les
Llicorelles siguin, como a mínim, els que estableix el conveni col·lectiu de treball del sector
de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als
anys 2011-2023, condemnant al nous treballadors i treballadores a salaris de pura
subsistència.
2.- Declarar que el tipus de contractes laborals, que s’ofereix en aquesta oferta, no siguin
contractes precaris d’obra i servei i si siguin contractes estables i indefinits, imprescindibles
per a garantir una mínima estabilitat laboral.
3.- Manifestar la necessitat de derogar l’ultima reforma laboral, per les seves nefastes
conseqüències en els salaris i condicions de treball, tal com es posa de manifest en el cas
que ens ocupa.
4.- Traslladar aquest acord a l’empresa logística DSV de Molins de Rei, al Comitè
d’empresa de la mateixa empresa, a les centrals sindicals ubicades al Baix Llobregat, a les
organitzacions empresarials del Polígon el Molí i del polígon el Pla, i a la Pymec del Baix
Llobregat i a la inspecció de treball.
5.- Traslladar aquests acords a tots els mitjans de comunicació locals i comarcals.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
El punt 20 de l’ordre del dia és la “Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú i
Molins Camina Podem relativa a l’oferta de treball de l’empresa logística DSV del Polígon
Industrial Les Llicorelles”. Endavant.
Sr. Corredera:
Bé, jo també tinc problemes per trobar el document, això sembla que avui toca. No sé per
què no se m’obre...
Sra. Aroca:
Mentre el regidor troba el document, jo sí que volia dir que us hem enviat una relació
aquesta tarda amb unes aportacions que ens han fet arribar els grups municipals del PSC i
de Junts per Molins, i que esperem que el Gerard trobi la versió bona.
Sr. Corredera:
Estoy en ello. Estoy en ello.
Val. Sí. Ja l’he trobat. Em sentiu? Sí, oi? Sí.
Presenta el punt 20.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.
Sra. Aroca:
Perdoneu, un incís, perquè estic veient que el redactat no ha quedat molt coherent ara.
Estic veient que la partícula “no” en els punts 1 i 2 no està on ha d’estar. Per tant...
Sr. Corredera:
Siguin, no?
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Sra. Espona:
Siguin.
Sra. Aroca:
“...establertes a Molins de Rei siguin com a mínim”. I al punt 2, seria “No siguin contractes
precaris i d’obra i servei i sí siguin contractes estables i indefinits”. És que “lo” altre...
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, tindria la paraula el Sr. Carles Corro. Endavant.
Sr. Corro:
Bé, bé ara bona nit ja. Des de la CUP, en primer lloc, ens saben molt de greu aquestes
últimes modificacions que s’agraeixen sobretot al PSC i a Junts, de veritat. Com també ens
va saber molt de greu que, amb la majoria del govern, es vetés el dia 19 de novembre el
debat al voltant d’aquest tema. D’una banda, perquè és evident que amb aquestes
modificacions s’intenta diluir l’anunci inicial de la moció. I d’altra banda perquè es pretén
demanar, es pretén fer una petició del que són i haurien de ser sempre uns mínims, unes
condicions laborals suficients [Inintel·ligible, 3:06:46]. I quan no hi són, simplement es
denuncia, s’exigeixen i es lluita fins aconseguir-les. Tot i això, nosaltres hi votarem a favor.
Perquè, primer, ens sembla lamentable que ofertes de feina provinents d’una multinacional
amb beneficis econòmics ingents presentin condicions totalment indignes, amb sous que
amb prou feines permetran la subsistència als treballadors i treballadores que els acabin
acceptant i sota una tipologia contractual que tot apunta que serà fraudulenta. De la
mateixa manera que ens sembla més que lamentable que l’Alcalde Xavi Paz i el govern
sociovergent vegin amb bons ulls i facin una alegre promoció d’aquesta precarietat laboral,
ja sigui a través de la difusió acrítica de les ofertes de DSV via xarxes socials o de
declaracions en què es valori positivament l’arribada d’empreses a la vila que generen
aquestes feines precàries. Tot plegat, a més, resulta encara més incongruent quan des del
govern us vau omplir la boca amb la importància dels ODS i [Inintel·ligible, 3:07:44]. Ens
oblidem de l’objectiu 8è, que emplaça a assolir no només una ocupació plena sinó també
un treball decent per a tothom? En definitiva, com deia, votarem a favor, perquè entenem
que l’única reacció possible davant de la precarietat és i ha de ser sempre la més enèrgica
denúncia i condemna, així com el ferm suport a aquelles lluites sindicals que hi facin front.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Arnau Pedrol. Endavant.
Sr. Pedrol:
Bé, des d’Esquerra Republicana de Molins tenim clar quin és el model de vila que volem, i
aquest no passa per fomentar la precarietat laboral i engreixar les butxaques d’empreses
multinacionals que es nodreixen de situacions i escenaris com els que planteja la moció,
per obtenir beneficis ingents. Creiem que és plenament possible el creixement econòmic i
el foment empresarial amb unes condicions laborals que permetin als treballadors i
treballadors un creixement i un desenvolupament personals dignes. Per això, Esquerra
Republicana votarem a favor d’aquesta moció, malgrat les modificacions. I també,
relacionat amb la moció, volia aprofitar per tornar a fer la mateixa pregunta que li vaig fer a
l’Alcalde a l’anterior Ple, i que no va respondre, donat que considerava que un retuit no
fossin unes declaracions i ell mateix va dir, i cito textualment, “no hi ha cap declaració
meva registrada als mitjans de comunicació al respecte d’aquestes ofertes”, cosa que no
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era del tot certa, donat que el mateix dia 27 d’octubre va anar a la ràdio i va estar
comentant aquest tema, i justament se li va fer la mateixa pregunta que jo li vaig fer al Ple.
M’agradaria que respongués la pregunta sobre si creu que aquests llocs de treball tenen
un remuneració digna per refermar el seu compromís personal com a Alcalde, més enllà
del posicionament del seu partit i les aportacions que s’han fet a la moció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Pradell, endavant.
Sr. Pradell:
Perdoneu, que tenia el micro tancat.
Bona tarda, regidora de Podem i regidor de Molins en Comú. Jo voldria destacar alguns
dels aspectes sobre aquesta moció. Compartim algunes, bastantes, de les motivacions i
consideracions que es posen a la seva moció. No ens agrada la precarietat laboral, però hi
ha una necessitat imperiosa de creació d’ocupació. Espanya està molt a cua d’Europa. Ens
falta molta informació sobre la contractació de l’empresa que assenyalen, però segur que
compleixen amb la legalitat espanyola. Demanem que no ens portin encara més mocions
d’aquest estil que es dirigeixen a una sola empresa, quan n’hi ha més, que entre altres
coses, aquesta és sostenible i ecològica en la línia dels ODS que s’han de desenvolupar a
nivell europeu. Totes les empreses de Molins de Rei, no sols aquesta, estan sota lleis
espanyoles. Sobre els acords que ens demanen en aquest Ple, a l’Ajuntament no tenim
capacitat legislativa. Ho hauríem de demanar, o ho haurien de demanar, on governa
Podem, a Madrid. Un dels acords que vostès proposen a data d’avui, perquè hi estem
totalment d’acord, hauria de dir: “manifestar la necessitat imperiosa d’un Estat català,
independent, amb forma de república, que sense cap dubte millorarà les condicions
laborals, capacitat econòmica i accés a l’habitatge de tots els catalans sense excepció”.
Dependre de l’Administració de Madrid està molt clar que perjudica tots els residents de
Catalunya. Sembla, en resum, que compartim la identificació de problemes, però no com
solucionar-los. Tot i això, no votarem en contra, ho farem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Miquel Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
Bé, gràcies. Bé, sents algunes coses i realment al final sembla surrealista, perquè jo crec
que al final, ho deia la Marta; és a dir, veiem quins són els punts de trobada, tot i que puc o
no puc compartir algunes de les coses, i nosaltres l’anterior moció l’hem recolzada, tot i
que hem explicat els nostres punts de vista. Jo em sap greu, perquè per a alguns de
vostès l’obsessió no és el problema laboral, és el que diu o deixa de dir l’Alcalde. I el
problema el tenen vostès, no el tenim nosaltres. L’Alcalde no és la primera vegada que fa
un retuit de moltes coses, i d’altres ofertes laborals. I això és el preocupant: a vostès no els
preocupa i per això nosaltres hem fet, i vam demanar als companys, la introducció que
aquest problema que tenim dels sous no es genera a DSV únicament. Si paren a buscar
en totes les ofertes que tenim ara en aquest moment, pràcticament del sector no hi ha
ningú que compleixi. Per això, precisament, la derogació de la reforma laboral que, a més,
inclou en aquest punt de la moció i que després ja entrarem en el debat. Vostès fan
aquesta demagògia, a més incongruència fantàstica d’alguns d’aquí que parlen d’una
empresa que ells, quan governaven, van votar que vingués aquí a Molins. És que s’ha de
tenir poca vergonya per no reconèixer això. Qui va votar que vingués aquesta empresa
aquí va ser l’anterior govern, que sabia que tenia noms i cognoms, que era DSV, que
s’instal·laria allà i es fa una modificació del planejament per poder ficar aquestes dues
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naus. Ja està. Nosaltres li donem recolzament, no tenim res a amagar, però expliquin-ho
també. Per què tenim aquesta empresa aquí? Per què la tenim? Perquè jo recordo que a la
Comissió Informativa se’ns va dir noms i cognoms de l’empresa que venia i que es feia la
modificació. I ara vostès critiquen que hi hagi una multinacional que hagi fet el que ha fet.
Doncs, mirin, critiquin-me totes aquestes ofertes laborals; no vagin només a DSV, sinó que
agafin, facin aquesta feina i preocupin-se’n. I siguin una mica útils també en això, perquè
no són ni útils per aprovar els pressupostos del govern de la Generalitat, que han de deixar
que altres facin la seva feina per vostès, que ni per responsabilitat donen suport a un
govern perquè hi hagi un president de la Generalitat, però després se’n desentenen. I això
no és fer política, d’acord?
Nosaltres evidentment que hi estem en contra, i conjuntament amb els companys de
govern de Podem derogarem la reforma laboral. I si hi ha coses que hem fet malament, les
reconeixem i les diem. Però deixin de tenir aquesta obsessió pel que fa o deixa de fer
l’Alcalde, que potser també pot cometre errors, jo no dic que no, però escoltin, anem al
problema, ja està. Si el problema és aquest, que els companys ja ho reflecteixen a la moció
doblement, estem una altra vegada en un debat, l’Alcalde, l’Alcalde... Doncs mirin més de
quinze empreses paguen menys fins i tot en alguns casos que DSV, per culpa de la
reforma laboral. Empreses de Molins. I de tota la zona. Siguem una mica seriosos i parlem
dels problemes de veritat. Que jo crec... que hem d’entrar a DSV? No, potser fa molta
gràcia, potser fa molta gràcia. Reconeguin les coses i no diguin les mitges veritats.
Nosaltres donarem recolzament, tot i que és veritat que és una moció, bé, és que és
millorable, però escoltin hi donarem recolzament, i tant que hi donarem recolzarem. Perquè
en el fons és que ja ho hem explicat per activa i per passiva: no hi estem d’acord, i per això
modificarem la reforma laboral.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Zaragoza. Ara és el torn de la Sra. Laia Cassauba.
Sra. Cassauba:
Gràcies, Alcalde. Buenas noches a todos. Perdonad, que no me encuentro muy bien.
Espero que me escuchéis bien, por eso. Bueno, ya adelantar que nosotros votaremos a
favor de esta moción. En el Pleno de hoy acabamos de aprobar un punto sobre la
accesibilidad a la vivienda y me alegro de que al final parece ser que todo el mundo votará
a favor de esta moción. Creo que con estos sueldos es complicado que la gente pueda
permitirse una vivienda en un país en el que hay una inflación creciente y en el que los
jóvenes ya no plantean ni irse de su casa, porque no hay manera ninguna de encontrar un
trabajo que te pague lo suficiente como para pagarte un alquiler en Barcelona tú solo y al
final se acaban compartiendo habitaciones de siete, ocho metros cuadros en los que tienes
que meter toda tu vida. Así que nosotros votaremos a favor, también porque son sueldos
que no creemos que permitan llegar a cubrir unos gastos mensuales que puedan llegar
extraordinarios de entre 400 y 600 euros y es verdad que por lo menos, esto lo digo yo
porque en mi carrera es un tema que se trata y un punto en el que se tuvo bastante
incidencia, que es que una familia que no pueda pagarse o una persona que viva sola y
que no pueda pagarse un gasto excepcional de entre 400 y 600 euros se le considera
como pobre. Y es muy triste que se ofrezcan puestos de trabajo en los que, de cualquier
manera, sea más objetivo o menos objetivo, pero pueda llegar a una cifra que se considere
que una persona trabajadora sea pobre. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Cassauba. Ara seria el torn de tancar per part dels ponents de la
moció.
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Sr. Corredera:
Bé, parlaré dos minuts i després cedeixo la paraula a la regidora Ana Aroca, d’acord? Jo
només un apunt sobre el comentari del Miguel Zaragoza, en el tema de no tots els grups
vam aprovar la implantació d’aquesta empresa aquí; per tant, els que els representem no
la vam aprovar i, per tant, per això presentem aquesta moció i crec que tenim tot el dret de
fer-ho. Dit això, a veure, sempre els hem demanat accions concretes per millorar la
implantació d’aquesta empresa. Aquesta empresa es va aprovar al Ple, l’empresa, el
projecte, tot, per tant, els hem presentat mocions per intentar millorar la mobilitat, hem
presentat alguna acció per intentar reduir l’impacte, i fins i tot per millorar el tema de la riera
i, per tant, la nostra proposta és sempre intentar posar l’accent en les coses que ens
sembla que no són correctes, i els salaris d’aquestes dues empreses ofertes doncs no ens
semblen correctes i per tant les exposem i les reclamem que es canviïn. L’únic que
demanàvem és que, ja que ens trobem en tants actes o la representació de l’Ajuntament
en nom de l’Alcalde està en actes amb presència de consellers, doncs que pugui haver fet
el gest, en comptes de donar-li ressò a l’oferta en si, de dir escolta’m, de demanar que
l’empresa que intenti en base a tot això si és tan sostenible, i els ODS, i això que
comentava el Jordi Pradell... doncs, home, d’ODS també n’hi ha un que és treball digne i
potser se’ls haurien d’aplicar tots, no només uns quants dels ODS. Ja està. Passo la
paraula a l’Ana.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo també ràpidament per una mica respondre a tothom i sense voler
particularitzar en ningú. Nosaltres en el seu moment no vam votar a favor que vingués, que
es fes el polígon de Les Llicorelles d’aquesta manera, perquè ja vam dir que no era el
nostre model de sistema productiu per a Molins de Rei, i crec que ha quedat demostrat
amb aquestes ofertes, amb el tipus de feina que s’està oferint. L’empresa ja és aquí, i
l’empresa és aquí i el que ha de fer és oferir feina digna i treballar i produir, que és per al
que ha vingut. I per tant jo crec que hem de lluitar tots plegats per aconseguir-ho. Al final
no es tracta tant de si l’Alcalde ha fet un retuit... Es tracta que, des de la nostra institució,
promovem la feina digna, i que és complicat i se’ns escaparan moltes coses, segur, segur.
Però potser abans de fer un retuit des del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament sí que es
poden unes quantes comprovacions. Jo crec que aquí aquesta moció ens ha d’ensenyar
especialment a fer una millor feina en aquest sentit, a promoure, perquè al final
l’Ajuntament promou i donem moltes subvencions a l’any a empreses de Molins. Donem
moltes subvencions, i part d’aquestes subvencions van per promoure feina. Doncs, com
sempre hem exigit, que aquesta feina sigui feina digna i, per tant, enfoquem els nostres
esforços jo crec per aquí.
Al Sr. Pradell, és que podria passar-me tota la nit responent-li. Jo crec que part de la
resposta ja l’ha donat el Sr. Zaragoza en la intervenció anterior: sembla que en una
Catalunya independent “ataríamos los perros con longanizas”, però jo tinc els meus
dubtes, sobretot quan ve primer d’un regidor d’un partit que, tot i que s’ha canviat el nom,
continua sent el partit que va votar a favor de la reforma laboral del 2012 que volem
derogar. Que estan complint les lleis espanyoles? Sí, les lleis espanyoles que vostès van
votar i que vostès van propiciar. Aquestes són les lleis espanyoles que està complint
aquesta empresa. I que, com bé ha dit el Sr. Zaragoza, el seu partit i el nostre estem
lluitant i fent tot el possible per derogar, i per tornar més dignitat al sistema laboral
espanyol. Poca cosa més. A partir d’aquí, jo crec que la moció el que ens ha d’ensenyar és
a treballar amb un altre objectiu, que és que la feina que hi hagi a Molins sigui el més digna
possible i sobretot, sobretot, la que nosaltres promovem. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Doncs, moltíssimes gràcies. El Sr. Jordi Pradell demana la paraula, però recordo que en
les mocions només hi ha un torn d’intervenció. I a més no el sentim ara mateix, Sr. Pradell.
Sr. Pradell:
És només informatiu. Com que la regidora Aroca...
Sr. Alcalde:
Sr. Pradell, és que només hi ha un torn d’intervencions.
Sr. Pradell:
D’acord, d’acord.
Sr. Alcalde:
Passarem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat
dels membres presents.
21.- Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem
per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.
(expedient núm. 53/2021/MOCIO)
MOCIÓ
“La lluita contra la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID19 que portem patint des de fa més d'un any i mig ha centrat la majoria de l'atenció política.
Amb la perspectiva de la superació de la crisi sanitària, s'obre un escenari diferent, en el
qual cal reassumir projectes de canvi acordats en el Pacte de Govern.
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La nefasta gestió per part del govern conservador en l'anterior crisi econòmica d'origen
financer, que va estar presidida per les retallades econòmiques i de drets socials i laborals
a la ciutadania, va afeblir de manera substancial el sistema de serveis públics en matèries
tan sensibles com la sanitat, l'educació, la dependència... i va perjudicar amb particular
intensitat als sectors més febles i vulnerables, fet que va generar una insuportable
desigualtat social.
En matèria laboral, cal recordar que les reformes del Partit Popular van constituir un
important canvi de paradigma en la regulació, tant dels drets individuals com, sobretot, en
els col·lectius com ho és la negociació col·lectiva.
Abaratir i facilitar l'acomiadament -inclòs l'acomiadament per baixes justificades- en un
context de crisi econòmica van tenir com a conseqüència ben coneguda l'increment sobtat
de la desocupació fins a xifres mai abans conegudes (fins al 24 %, en general; el 55 %, en
el cas dels joves). Paral·lelament, l'aposta pel foment i la flexibilització de la contractació
temporal i el treball a temps parcial va suposar l'increment exponencial de la precarietat en
l'ocupació.
Però va ser en l'àmbit de la negociació col·lectiva, un dels mecanismes configurats per
equilibrar les relacions laborals i millorar el repartiment de la riquesa generada, on les
reformes patrocinades i promogudes pel Partit Popular es van mostrar més agressives, de
tal manera que es va plasmar en múltiples àmbits i va eliminar garanties bàsiques de
l'efectivitat social i l'equilibri de la negociació col·lectiva: eliminació de la ultraactivitat i,
sobretot, establiment de la prioritat del conveni d'empresa enfront del conveni col·lectiu
sectorial -apostant per l'enfortiment del poder empresarial i pel debilitament de la capacitat
sindical-. Tot això, amb la finalitat i objecte final de provocar la devaluació, la reducció
generalitzada de salaris, els efectes immediats han estat l'increment de la desigualtat
social i l'aparició i creixement d'un nou fenomen: la pobresa laboral.
La pandèmia ha permès constatar el fracàs d'aquestes polítiques, però, sobretot, ha
permès constatar que sí que es pot fer un altre tipus de política, que sí que es pot abordar
una crisi sanitària, social i econòmica sense deixar ningú enrere. L'important conjunt de
mesures incloses en l'anomenat “escut social” dissenyat i posat en marxa pel Govern així
ho ha demostrat.
En l'àmbit laboral, particularment, ha quedat clarament demostrat que, davant de
l'abaratiment i facilitació en un acomiadament, i la devaluació salarial, hi ha altres opcions,
més justes socialment, però també econòmicament més eficients. L'opció pel manteniment
de l'ocupació (inclosa la prohibició d'acomiadar) mitjançant el mecanisme dels ERTO,
l'establiment d'ajudes a les empreses i autònoms i les prestacions per desocupació sense
consumir els seus drets en cas d'extincions futures, han permès mantenir l'ocupació i
recuperar l'activitat de les empreses i el teixit productiu en un temps i amb unes xifres
rècord.
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Les mesures normatives adoptades el darrer any i mig han aconseguit neutralitzar alguns
dels aspectes més regressius de la legislació del Partit Popular, però amb la sortida de la
crisi sanitària, econòmica i social, es fa imprescindible reprendre els compromisos per a la
modernització del sistema de relacions laborals i la millora dels drets laborals del nostre
país.
Per tant, cal impulsar una nova norma que derogui la reforma laboral del Partit Popular,
que incorpori nous paradigmes, que desterri la precarietat i que impulsi nous drets en el
marc d'un nou estatut del treball digne, que redunden en una sortida social de la crisi a
través de més i millor ocupació i l'aprofundiment en els instruments d'igualtat social.
Aquests objectius han d'ocupar un interès central en el conjunt de mesures i plans de
recuperació i resiliència, i fer de l’ocupació -més i de més qualitat- i el benestar ciutadà uns
dels seus principals objectius.
Per això demanem a l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a:
A)Derogar de manera íntegra la Reforma Laboral de l’any 2012.
B)Consolidar el creixement i fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, amb
especial atenció a joves, dones i més grans de 55 anys, i situar aquest objectiu en
el centre de les mesures dels plans de recuperació, transformació i resiliència.
C) Culminar, en el marc del diàleg social, la derogació de les reformes laborals del 2010
i 2012 del PSOE i el PP, i elaborar una nova llei del mercat laboral, per recuperar
els drets arrabassats per totes dues i recuperi l'equilibri en la negociació col·lectiva,
mitjançant:
I. La recuperació de la ultraactivitat dels convenis.
II. La revisió de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els sectorials.
III. La modificació del règim de subcontractació laboral, per evitar que sigui un
mecanisme de precarietat i discriminació.
IV. La limitació de les facultats de modificació unilateral de les condicions del
contracte per part de l'empresa, de manera que es recuperi l’autorització a
càrrec de l’autoritat laboral si no hi ha d’acord.
V. La introducció de Mecanismes per a la Sostenibilitat de l'Ocupació, que
proporcionaran la flexibilitat interna a les empreses i estabilitat als treballadors.
D)Abordar una regulació de les modalitats contractuals que acabi amb la precarietat i el
frau, en favor de l'ocupació estable i de qualitat:
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I. Simplifiqui les modalitats temporals de contractació laboral i garanteixi que el
contracte indefinit sigui la regla general.
II. Desenvolupi una adequada regulació del contracte formatiu que respongui a les
necessitats formatives d'empreses i treballadors.
III. Reforci el contracte fix discontinu per a les activitats de naturalesa cíclica i
estacional.
IV. Impulsi la lluita contra el frau laboral mitjançant el disseny d'un pla estratègic de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, acompanyat d’una dotació
pressupostària suficient que li permeti disposar dels mitjans humans i materials
necessaris per fiscalitzar amb prou garanties el compliment de la normativa
laboral.
V. Estableixi un topall màxim de temporalitat justificada del 15% per causes de
producció o substitucions a les empreses.
Segon.- Traslladar els presents acords al president del Govern de l’Estat, al Ministeri de
Treball i Economia Social, als sindicats CCOO i UGT als grups polítics del Congrés, Senat,
Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Tercer.- Traslladar aquests acords a tots els mitjans de comunicació locals i comarcals.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem ara a la moció 21, que és la “Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en
Comú i Molins Camina Podem per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i
derogar la reforma laboral”. Endavant.
Sr. Corredera:
Bé, bona tarda un altre cop.
Presenta el punt 21.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que la primera paraula demanada és el Sr. Quim Llort. Endavant.
Sr. Llort:
Gràcies, Alcalde. Les propostes que el nostre grup va demanar d’incorporar en aquesta
moció se centren en: primer, en demanar la derogació de la reforma laboral perquè amb
matisos o mitjos recorreguts no avancem; segon, en la importància d’incorporar el col·lectiu
de persones més grans de 55 anys en les polítiques d’ocupació, ja que entenem que és un
altre grup d’edat molt perjudicat en la situació laboral actual; tercer, en fomentar la creació
d’ocupació estable i de qualitat, ja que tot el que siguin propostes precàries no farà res més
que agreujar la situació que vivim. Com que aquestes propostes van ser acceptades pels
grups ponents, el nostre grup votarà a favor de la moció. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Carles Corro. Endavant.
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Sr. Corro:
Val. Bé, en el cas d’aquesta moció, vagi per endavant que des de la CUP ens abstindrem. I
ho farem perquè considerem que tenim raons de pes per fer-ho. Estem davant una moció
que, tot i que sí que podem compartir moltes de les coses que s’hi diuen i els acords que
es pretenen adoptar, la presenta i impulsa un partit que està al govern al qual s’insta a fer
el que es diu a la moció. I que a més ho fa en un espai, com és un Ple municipal, que
entenem que no és l’adient. En poques paraules, tot plegat ens sembla que més aviat va
de llançar-se floretes, com dirien alguns, però bé... D’altra banda, ens sembla bé que
finalment s’hagi fet esment a la necessitat de derogar també la reforma laboral del 2010 del
PSOE de Zapatero. Ens hagués agradat, però, que s’hagués fet d’entrada els partits que
l’impulsaven, i més si tenim en compte que Podemos ja en demanava al Congrés l’any
2016 la derogació per entendre-la com la base de la que encara després va ser més crua
posterior reforma del PP. I també ens hagués agradat que s’hagués fet de forma més
contundent i no amb una única i tímida menció en un dels acords, explicitant doncs com
aquesta reforma va comportar un abaratiment dels acomiadaments i fins i tot una certa
debilitació de la negociació col·lectiva. En definitiva, recordant que ens trobem davant d’un
altre supòsit en el qual el PSOE aplanava el camí al PP pel que fa a l’atac frontal dels
interessos de la majoria. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Zaragoza, endavant.
No el sentim, Sr. Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Al final no sabem quan està bé presentar una moció i quan no, no? És a dir, jo crec que els
companys de Podemos tenen tant de dret com nosaltres, que en presentarem després
una, o com vostès, que habitualment ens presenten mocions que sembla que quan les
presenten vostès aquí sí que es poden debatre perquè són de política general, però si la
presenten uns companys que governen a l’Estat i és política general, doncs, no toca. Miri,
si cal que aquí tots ens puguem manifestar si hi estem d’acord o no, doncs es fa. Aquest
debat ja l’hem tingut moltes vegades, però bé...
Mirin, l’acord entre el PSOE i Unidas Podemos ja reflecteix la derogació de la norma. És
que aquí després tothom pot dir no... Hi ha hagut molts debats interessats, jo crec que
segurament de la resta de forces polítiques, de posar en dubte, però és que a més a més
no només està reflectit en aquest acord, si és que, a més, enmig de la negociació que va
haver-hi durant la pandèmia s’hi va sumar Bildu, en aquesta reclamació, en una negociació
si se’n recorden per la pròrroga de l’estat d’alarma que Bildu va demanar que miri, que
escolti, que això és una condició indispensable, i hi havia dos socis de govern que això ja
ho havien signat en un paper, que no van tenir cap problema en rectificar-lo. I, miri, també
els diré, doncs és clar que estem d’acord en què hi ha coses que la moció, la reforma
laboral que va aprovar el Govern del PSOE el 2010, en un context de crisi econòmica i que
li va valer perdre les eleccions generals després, doncs s’ha de modificar. Evidentment. És
clar. I quan un s’equivoca el que ha de fer és reconèixer-ho. I suposo que saben, perquè
els que estan, els que volen que els seus vots valguin per a alguna cosa, saben que
aquesta negociació tant Podemos com el PSOE la tenen damunt de la taula, i ho estan
debatent. Però aquesta modificació no és tan fàcil, no serà derogar-la i deixar-la en un
calaix. L’esforç que està fent aquest govern per intentar arribar a acords amb totes les
forces socials és molt important, que és en allò bàsic, que és en intentar arribar als acords
quan tu fas una nova norma. Perquè hi ha agents socials, els empresaris, els sindicats...
Aquí no depèn que un govern agafi una norma i la deixi i no tingui una alternativa perquè
aquest país tiri endavant. Jo crec que aquí hem de ser una mica seriosos. No és només
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“vinga, va, la traiem i ja està, no passa res”. Hi ha un procés de molt de temps, de molta
feina que fa aquest govern, i que està fent, i que ho estan demostrant amb coordinació.
Que jo crec que, moltes vegades, ens venen més flautes la premsa del que és la realitat, i
tindrem, jo crec que veurem un resultat important. I ve a col·lació del que hem estat parlant
fins ara, del que li preocupa a la gent, i això és el que hem de modificar. I per això,
independentment dels matisos, que potser en algunes coses algú podria pensar que no
estem d’acord, nosaltres hi donarem recolzament, sense cap mena de dubte. Que una de
les coses no es fa bé, s’ha de canviar i s’ha de modificar, i no hi ha més discussió. Amb
això no ha d’haver-hi discussió, perquè els partits quan estem i assumim responsabilitats
hem de ser útils a la societat. I donar la cara. I ser útils ser a la societat és fer això, no
amagar la seva responsabilitat.
Sr. Alcalde:
Doncs ara seria el torn del Sr. Ramon Sánchez. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Com s’ha dit abans també, al final estem aquí per fer política, cadascú des del
seu lloc. Sí que és cert, ho comparteixo amb el Carles, que aquesta moció [Inintel·ligible,
3:37:26] pot semblar una miqueta d’aquells partits més amb representació espanyola que
tenen més les opcions no només de governar, sinó també ja d’entrar en aquest projecte.
Però, escolti’m, nosaltres, en canvi, votarem a favor, més que res perquè entenem que la
llei anterior tenia mancances evidents, i per tant és el moment de donar un nou
enfocament, i possiblement d’aquí a 10 anys algú criticarà aquesta llei, segur, segur que
ens deixarem algunes coses, segur, però en tot cas és evident que a la vida s’ha de fer un
repàs, s’ha de mirar endavant per veure com es poden millorar les coses per continuar
avançant. [Inintel·ligible, 3:38:06] de 2012 no és la que tenim avui en dia, per tant hem de
continuar treballant després d’haver tingut dues crisis, la de 2007-2008 i també la que hem
tingut ara amb la COVID. Per tant, hem de fer, hem de prendre decisions, s’han de prendre
decisions, i en aquest sentit nosaltres tot el que sigui parlar per millorar els serveis de les
persones que treballen és evident que sempre ens hi trobaran. I aquí és un element que
nosaltres també volem posar sobre la taula. Aquesta moció al final tracta d’això, veure com
les persones guanyen més drets i guanyen uns serveis que siguin més dignes per tenir el
que s’ha dit abans: una vida més digna. Vull dir que al final ens estem oblidant de després
tot el que veiem per la tele, estem mirant desnonaments i quan estem veient els
[Inintel·ligible, 3:38:55] que hi ha és evident que això és el que hem de continuar, estem
aquí per fer política, i cadascú des del seu àmbit. Per tant, nosaltres [Inintel·ligible,
3:39:07].
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap paraula més. Per tant, seria el torn del tancament
de l’explicació. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Primer de tot, agrair tots els companys i companyes que votaran a favor d’aquesta
moció. Mai no hagués pensat que en aquesta moció la meva resposta aniria centrada en
els companys de la CUP, sincerament. Em sembla molt i molt trist i molt i molt lamentable,
però sí ho faré així.
Avui em tenen molt despistada els companys de la CUP. No només per aquest punt, per
d’altres també, però ara estem en aquest punt i... Saben vostès el que no fem nosaltres? El
que no fem nosaltres és amagar-nos quan les mocions porten punts d’instar coses on
nosaltres governem i votar en contra o abstenir-nos només pel fet que és perquè nosaltres
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governem allà. Que és el que fa la majoria dels grups municipals que hi ha en aquest
plenari. El fet que, si estem governant a la Generalitat i algú demana alguna cosa a la
Generalitat, automàticament votem en contra o ens abstenim. Perquè, oh, no, no tocarem
la Generalitat. Saben vostès el que estem fent aquí avui? Hi som. Fixin-se si ens creiem
nosaltres la qüestió de la reforma laboral que, no només era un punt dels principals de
l’acord amb el PSOE a l’hora de governar a Madrid, sinó que a més estem buscant
pressionar més fins i tot aconseguir que els municipis enviïn el seu suport a aquesta
qüestió, a derogar la reforma laboral. De veritat pensen vostès que no és un lloc per
discutir això? Que no és rellevant el que s’està discutint a Madrid i el que estem intentant
fer a Madrid com perquè l’Ajuntament de Molins de Rei no hi doni suport? Per a un altre dia
em prepararé totes les mocions que no són de vila que vostès han presentat, han
copresentat o han donat suport i podem una anàlisi de quines mocions es poden discutir o
no es poden discutir al plenari de Molins de Rei.
Dit això, i sortint ja d’aquest debat, doncs, em sembla molt bé que tothom estigui d’acord
que s’ha de derogar la reforma del 2012 i que s’ha de derogar probablement una part
important de la reforma del 2010, i que fins i tots els companys del PSC ho estan
reconeixent. I, per tant, doncs, res, molt satisfeta pel resultat, excepte lamentar la part dels
companys de la CUP, que de veritat avui em tenen molt i molt despistada. Esperem que
aquesta derogació sigui una realitat i que tot el que demanem en aquesta moció, que és
tenir en compte una sèrie de coses creiem que molt importants per a una nova llei que
pugui donar-nos un mercat laboral digne, no només pels salaris, a què es referia el
company Sánchez, sinó també tota la resta de condicions laborals, començant pels
acomiadaments, que déu n’hi do, avui en dia gairebé és de franc fer fora la gent sense
parar-nos a pensar si aquesta gent té una vida, té unes boques per alimentar i té uns pisos
per pagar. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Passaríem, entenc jo, a la votació d’aquesta moció.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

Vots en contra

Abstencions

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

3
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 18 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1), 3
abstencions de la CUP (3).
22.- Moció del grup municipal del PSC Molins de Rei en motiu dels 90 anys del vot de
les dones. (expedient núm. 52/2021/MOCIO)
MOCIÓ
MOCIÓ DEL PSC MOLINS DE REI EN MOTIU DELS 90 ANYS DEL VOT DE LES
DONES.
“Fa 90 anys, l'1 d'octubre de 1931, es va aprovar el sufragi de totes les dones a Espanya,
una fita en la història de la lluita per la igualtat i els drets de les dones. I, sobretot, un
esdeveniment decisiu en la memòria de la nostra democràcia. El primer d'octubre celebrem
la conquesta de la democràcia plena al nostre país i l'adopció del sufragi universal, el fet
històric més important de la nostra memòria democràtica recent.
La igualtat en el vot, que avui considerem part indiscutible dels principis democràtics i del
consens constitucional, no va ser una decisió fàcil i unànime. Es va construir des de la
discrepància amb intensos i valerosos debats, amb convicció i amb molta feina, esforç i
sacrificis personals.
Fa 90 anys en les Corts Generals s'estava forjant la Constitució de 1931 i la qüestió del vot
femení suscitava, cada vegada més: preocupació, dubtes i sospites. Amb prou feines i
després d'un ardu i intens debat parlamentari, que va començar el dia 30 de setembre, la
raó es va imposar al prejudici i es va conquistar aquest dret, de la mà de Clara
Campoamor. Ella va ser, sens dubte, la protagonista d'aquella victòria fonamental que es
va adoptar per 161 vots contra 121 i que havia trigat dècades a forjar-se.
Aquest combat ens dignifica en la història comuna i el seu assoliment representa un
altíssim honor per a totes les dones d'aquest país.
L'1 d'octubre de 1931 s’alinea la nostra història amb l'esdevenir de la majoria de les
democràcies occidentals, que només podien ser enteses des del reconeixement ple dels
drets polítics de les dones. I va anar sota l'impuls decisiu de la diputada Clara Campoamor.
La rellevància de la seva figura per a la memòria democràtica del nostre país i la
conquesta dels drets de les dones és inqüestionable.
Clara Campoamor va ser una fèrria defensora del vot femení i, amb això, de la conquesta
de la democràcia plena al nostre país. En aquest sentit, Clara Campoamor va contribuir a
millorar la nostra democràcia, a ampliar-la, a fer-la més digna i justa, situant a Espanya
entre les democràcies més avançades del món, sent Espanya el primer país llatí en què es
va aprovar el sufragi femení.
El seu discurs en defensa de la igualtat de vot és un text imprescindible de la democràcia,
en el qual es condensa el treball i el pensament sostingut al llarg de tota la seva vida
política. El seu treball va abastar la defensa dels drets de les dones advocant pel divorci, a
favor de l'educació sexual i per l'abolició de la prostitució.
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Donar visibilitat i reconeixement a les aportacions de les dones en la conquesta i
consolidació de la democràcia a Espanya és una de les tasques pendents que encara
tenim com a societat. Conèixer quina és la nostra història i als qui la van protagonitzar
contribueixen a enfortir la nostra identitat col·lectiva i la nostra cultura democràtica entorn
dels actuals valors i drets constitucionals.
La memòria de les dones és capital per a la memòria comuna i estem a les portes de tres
esdeveniments transcendentals que hem de visibilitzar i reconèixer: la commemoració l’1
d'octubre del 90 aniversari del vot de les dones; el 50 aniversari de la defunció en l'exili de
Clara Campoamor el 30 d'abril de 2022 i la celebració en 2023 del 90 aniversari de les
primeres eleccions democràtiques que van comptar amb el vot femení.
Són tres moments històrics que simbolitzen la igualtat entre dones i homes i encarnen els
valors constitucionals que com a democràcia plena hem d'aclamar i celebrar per sobre de
les lluites partidistes.
Atès que Molins de Rei, és un municipi feminista, compromès en la visibilització de la dona
en els diferents àmbits i moments de la societat.
El Grup Municipal Socialista per tal de honrar la seva memòria i lluita en la igualtat entre
dones i homes i en la reivindicació dels drets de les dones, proposa al Ple Municipal,
l’adopció dels següents acords:

1. Assignar el nom de Clara Campoamor a un espai rellevant de la vila o en el seu
defecte, dedicar-li un espai commemoratiu.
2. Organitzar cada any, a l’entorn del dia 1 d’octubre, un acte institucional recordant
aquesta fita.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt número 22 de l’ordre del dia, que seria la “Moció del grup municipal
del PSC Molins de Rei en motiu dels 90 anys del vot de les dones”. I fa l’explicació i
defensa d’aquesta moció la Sra. Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Hola, bon vespre. Bona nit ja.
Presenta el punt 22.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Entenc que la primera paraula és la de la Sra. Estefania Castillo.
Endavant.
Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor de la moció. Està clar que la Clara Campoamor
és una referent per a moltes dones, i sobretot per la història de la lluita feminista a
Espanya. Sobretot perquè va aconseguir el dret al vot, el divorci... Com hem dit abans,
amb el punt de la Sonia Rescalvo, crec que a Molins està bé i és necessari que hi hagi
més espais, més carrers i més places amb noms de dona, o persones que han lluitat pels
drets socials. I sí que és veritat que feia la reflexió, que anava pensant quan a 2n de
Batxillerat ens van explicar la Segona República i la Guerra Civil que quina llàstima que els
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llibres i els professors en aquell moment no ens expliquessin que hi ha dones que van
lluitar per aconseguir els drets, i Clara Campoamor no ens la van anomenar.
Posteriorment, sí que hem sabut el que ha fet. I, res, per últim és com una paradoxa: l’1
d’octubre de fa 90 anys es van aconseguir uns drets per a les dones pel fet de votar
democràticament i 86 anys després, per voler votar per decidir si Catalunya esdevé un país
o no, ens envien la Guàrdia Civil i ens peguen, bàsicament, a les escoles, als col·legis
electorals. Bé, en tot cas, és molt paradoxal. Ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Cristina Rodríguez, endavant.
Sra. Rodríguez:
Sí, gràcies, Alcalde. Bé, dir que òbviament, i com no podria d’una altra manera, nosaltres,
Esquerra Republicana, votarem a favor d’aquesta moció. També hem de dir, una mica com
ha dit l’Estefania, que ens alegrem, nosaltres ens alegrem molt que sigui aquesta data, en
què tindrem més per celebrar. No obstant això, voldríem fer una puntualització: ens
agradaria que a partir d’ara es fos més conscient en la tria del nom de la dona a qui volem
dedicar un espai públic, perquè per a nosaltres la Clara Campoamor és una dona molt
important històricament parlant, però n’hi ha moltes més. Al Ple de l’octubre de 2019 vam
presentar una moció pel reconeixement de les dones deportades als camps de
concentració que també poden ser dignes candidates a tenir un espai a la nostra vila. Així,
doncs, des d’Esquerra Republicana de Catalunya demanem que d’ara en endavant es
consensuï d’alguna manera la presa d’aquesta decisió. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la Sra. Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres també per descomptat votarem a favor. La Clara Campoamor, ho ha dit
la regidora Castillo, és una clara referent per a moltes dones, jo crec que especialment per
a les dones que ens dediquem a la política, perquè fins fa no tant teníem molts pocs
referents. Pensem que fa 90 anys que es va aprovar el vot de les dones, i hi ha gent que
és viva que va viure el fet que no podien votar les dones, obviant tot el període del
franquisme, ens remuntem a períodes anteriors, és bastant recent. És cert que han passat
moltes coses, no només a Espanya, a tot el món, durant aquests últims 100 anys, però tot i
així ens ho mirem de molt a prop, no ha passat ni un segle des que això va passar. Per mi
també és una clara referent; és tan referent que la meva filla de 3 mesos es diu Clara i,
òbviament, és un dels motius d’haver-li posat aquest nom i, per tant, molt contenta que
Molins de Rei tingui aquest espai i que jo crec que avui podem dir i podem resumir que en
aquest Ple surt una vila més amable amb les dones, amb els col·lectius més castigats i
més marginats. També amb el tema de la Sonia Rescalvo, jo crec que malgrat el que pugui
semblar crec que el resum més important del Ple d’avui és que tenim una vila més, de la
qual ens podem sentir una mica més orgullosos avui.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Carme Madorell. Endavant.
Sra. Madorell:
Sí, bona nit a tothom. Bé, la meva intervenció és molt curta i una mica anava en la línia del
que ha dit l’Ana, que és veritat que estem parlant de, si mirem la història de la humanitat i
de les dones, de fa cinc segons; és a dir, el 1931 és fa una estona. Vull dir que realment ho
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trobem normal i no hauria de ser normal, que només des de l’any 1931 poden votar les
dones i encara acusant-nos, qüestionant-nos i realment és un plantejament realment
bastant increïble, que hauríem de reflexionar la nostra humanitat i la nostra història, que
curiosa entre cometes podria ser. I, a més, curiosa també ho podria ser, perquè justament
estem parlant d’un 1 d’octubre, un 1 d’octubre en què les dones van aconseguir votar i un 1
d’octubre en què ens volien no deixar votar a la majoria de població. O sigui que realment
la història, allò que diuen que va fent les seves corbes i les seves esses, sembla que per
bé o per malament no hi ha un camí recte. I, bé, sigui com sigui, celebrem que sí que les
dones a dia d’avui podem parlar, podem manifestar, podem reivindicar els nostres drets,
però potser encara estem molt endarrerits, molt endarrerits. Hem anat a la lluna, no sé
quantes coses més fem, tenim tecnologia, ho tenim tot ja, i encara ens estem barallant
perquè les dones puguem tenir segons quins drets, puguem dir segons quines coses, en
puguem fer segons quines altres i puguem anar a segons quins llocs, Realment, és bastant
sorprenent, o sigui que molt bé que reivindiquem aquests noms amagats, aquesta potser
és de les més conegudes, però quants en tenim de noms que potser ens cal rescatar, i que
cal posar en evidència que han anat posant el seu granet de sorra fins arribar on estem
gràcies a elles.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de tancar la intervenció. Sra. Revestido, endavant.
Sra. Revestido:
Sí, no, només volia afegir i donar les gràcies pel suport a aquest moció i afegir una frase de
Clara Campoamor, que va dir que el vot femení a partir del 1933 va ser el millor lleixiu per
rentar les matusseria polítiques masculines. Vull dir, això de la malaurada i ben recordada
Clara Campoamor diu molt d’ella i de la seva figura, així que en aquesta línia seguirem
treballant. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat
dels membres presents.
18.- a) Moció sobrevinguda. Moció del Grup Municipal ERC-AM sobre la sentència
del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT. (expedient
núm. 55/2021/MOCIO)
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:

VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat del membres
presents la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
MOCIÓ
Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de
SOMESCOLA.CAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia
de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en
l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de
l’ensenyament en tots els nivells educatius.
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Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el règim
lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat
la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim
lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del
català i també de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, que és la llengua pròpia
d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’Estatut, la Llei
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la llei de política lingüística.
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de
desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació)
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la
ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una
cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena
normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la
lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i el
consens al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de mares i
pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb l’objectiu
d’estendre el coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions i garantir així
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema educatiu
universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que estigui
orientat al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística que converteix el
català en llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per l’aplicació efectiva dels
programes d’immersió lingüística en tots els nivells de l’ensenyament i per atendre les
mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi pugui haver en el
futur.
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat
de les dues llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que ha estat avalat
pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els estudis existents posen de
manifest que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat comunicativa de
l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha
mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un
context de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la
seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre procés
educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies
sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta manera
la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua estrangera,
de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la llengua, el
català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d’erosió i
exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, plataformes digitals,
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judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit del recurs
presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència del TSJC
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de
manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant
que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat amb el
Departament d‘Ensenyament per garantir un sistema educatiu de qualitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Molins de Rei
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de
prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació
lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes
consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés d’aprenentatge de
l’alumnat.
Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant
en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els
documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en
les processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres infants i
joves.
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua fet des
del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa percentatges
d’hores lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació
educativa i de competències transversals. Un discurs anacrònic, que només busca
perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur sigui la llengua de
trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones d’orígens diversos,
amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur
d’aquest país.
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el
suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta
representa i, en particular a
· fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el
model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i
millorar-lo.
· contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el
Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti els
grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i
d’educació de Catalunya.
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Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la
professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.
Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i
des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per l’Estatut,
la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.
Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a l’Associació Catalana
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara sí que hi hauria, com saben, una moció d’urgència, presentada, que és la moció
d’Esquerra Republicana sobre la sentència del 25 % del TSJ i donar suport i adhesió al
manifest Somescola.cat. Recordo que, primer de tot, s’hauria d’explicar la urgència que
motivaria la votació per debatre la moció avui mateix. Per tant, Sra. Espona, entenc jo,
endavant.
Sra. Espona:
Sí, gràcies. Bona nit. Bé, la urgència és perquè és un (creiem nosaltres com a mínim) és
un tema candent de total actualitat. La sentència és recent, la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i per tant que cal d’alguna manera que fem visible les
repercussions que està tenint aquesta sentència. Per altra banda, creiem que cal recordar
que aquesta sentència va en contra d’un model que ha treballat per la igualtat d’oportunitat
per a tothom i l’acollida de tothom, i que la comunitat educativa necessita també el suport
de tothom com el govern de la Generalitat per defensar aquest model educatiu que ha
estat funcionant durant pràcticament 40 anys i fins que no ha aparegut la queixa de 80
famílies no ens l’hem replantejat. Per tant, ens semblava que era adient de plantejar-lo
avui. Lamento que siguin les 11 de la nit. Si la podem debatre, prometo ser el més lleugera
possible a l’hora d’exposar-la.
Sr. Alcalde:
Molt bé. No sé si algú vol afegir alguna consideració al debat sobre la incorporació de la
moció. Si no hi ha cap cosa, passaríem a la votació.
[Votació]
Endavant, Sra. Espona.
Sra. Espona:
Perfecte, doncs, molt agraïda en tot cas per aquesta primera part, que ja hem salvat.
Presenta el punt.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Gerard Corredera, endavant.
No et sentim, Gerard.
Sr. Corredera:
Em sentiu? Ara em sentiu? Sí? Ara sí, no? Gràcies.
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Bé, la Marta és una experta en això. Nosaltres, des de Molins en Comú, doncs,
evidentment, la immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens, ha estat
una aposta pedagògica i no pas ideològica, producte d’una voluntat política i del treball de
molts i moltes professionals de l’ensenyament, el compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna
d’aprenentatge dins els centre educatius del nostre país, i una eina de cohesió social i
cultural. Atacar la immersió lingüística és atacar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Aquesta decisió judicial és una pèssima notícia, una nova agressió al model d’escola
catalana, que ens situa en la inseguretat jurídica. Diu la Llei d’educació de Catalunya:
“Assoleix els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües en finalitzar
l’ensenyament obligatori”.
Jo, per dir-ho en resum, i per fer-ho curt i ras: la immersió lingüística no obliga ningú a
parlar en català, i la prova que no obliga és que l’ús del català baixa a les aules, per no dir
el que passa al carrer. No hi ha conflicte lingüístic; hi ha conflicte de classe i oportunisme
polític. La immersió lingüística permet que tothom l’entengui i el pugui parlar, i hi hagi
igualtat d’oportunitats, i en això el meu grup municipal i jo en concret lluitarem per defensar
la meva llengua, perquè tothom tingui les mateixes oportunitats d’aprendre-la i d’utilitzar-la.
Sr. Alcalde:
Sr. Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Sí, hola. Bé, disculpeu, això.
El català està en perill: només un 23,6 % de baixllobregatencs tenen el català com a
llengua habitual, malgrat que més d’un 80 % el sap parlar. Aquests darrers 15 anys el
català ha perdut mig milió de parlants habituals i només l’usen el 32 % dels que el saben
parlar, fet que el converteix en una llengua amenaçada. Aquesta sentència no és un fet
aïllat: ahir, per exemple, se’n reien del català a la Radio Nacional Española. Parlem d’una
qüestió estructural: la ministra d’Educació va dir que de moment no mouria fitxa. D’acord,
però la sentència és ferma i en dos mesos es pot aplicar. El futur del català depèn del
tarannà del ministre o la ministra de torn del govern espanyol? Nosaltres creiem que no.
Creiem que el català ha d’estat protegit i garantit per llei. I la resposta ha de ser ferma:
desobediència davant de sentències injustes. El català no es toca, i menys a l’educació,
perquè com diria l’Ovidi Montllor, que el tenim de vacances, per cert,: “Hi ha massa gent a
l’Estat espanyol a qui no li agrade que es parle, s’escriga o es pense en català; és la
mateixa gent a qui no li agrade que es parle, s’escriga o es pense”. Gràcies.
Sr. Alcalde:
La Sra. Aroca entenc que ens explica que, després del debat, marxarà, però no ha
demanat la paraula, no?
Bé, si els sembla jo mateix parlaré en nom del grup municipal socialista, i molt breument,
perquè jo crec que segurament estarem tots d’acord que aquest país s’ha construït sovint
sobre consensos que han estat transversals i que ens han implicat a moltes opcions
polítiques i a molta herència, insisteixo, de forma transversal i conjuntament. I un d’ells ha
estat el model d’immersió lingüística i, per tant, la defensa del català a les escoles, i per
tant el que s’ha construït per afavorir la cohesió social, jo diria que també la igualtat
d’oportunitats, perquè sabem que no hi ha cap problema ni cap impediment en ser més rics
des d’un punt de vista idiomàtic. Que és veritat que els temps no són els mateixos ara que
fa 40 anys, que hi ha reptes nous, que hi ha amenaces noves, però que en qualsevol cas
és indubtable fins fa uns anys, quan no s’utilitzava la llengua des d’un sentit polític, i
diguem-ho clarament també, quan es parlava de cohesió social, quan es parlava
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d’integració, d’igualtat d’oportunitats, saben que allà nosaltres sempre hi hem sigut. I hi
hem estat fins i tot als pitjors moments darrerament que hi ha hagut de divisió de país. Ens
vam trobar el 2017 també a la plaça de l’Ajuntament defensant aquest model. Per tant,
nosaltres des d’aquest punt de vista no hi ha cap mena de dubte que votarem a favor de la
moció. Ara bé, sí que és veritat que alguna reflexió s’hi pot fer. Jo crec que [Inintel·ligible,
4:08:32] en alguna altra moció i jo vull posar de relleu també, volem posar de relleu la
reacció que han tingut els governs, que ha tingut també el govern de l’Estat en aquest cas,
que ara per ara no ha aixecat la veu més enllà de les valoracions, però amb calma i
serenor, com s’ha d’afrontar aquesta situació. Per contra, quan algú pretén fer veure que a
Madrid sempre hi ha un posicionament que és unitari al respecte, hi ha hagut
pronunciaments que ja parlaven d’un 155 lingüístic, i ha estat gravíssima aquesta acusació
des d’aquest punt de vista, i per tant nosaltres és en aquests moments on també veiem
que és molt diferent qui govern o com es governa a Madrid en la recerca de disminuir
evidentment els conflictes i resoldre aquestes situacions. I estem esperançats en un
aspecte, que ho comentàvem prèviament amb la companya i portaveu d’Esquerra
Republicana també: és evident que ens hem de posicionar una vegada més, però també
hem de ser molt conscients que tot això ve d’una llei, que és la Llei Wert, que va quedar
superada per la Llei Celáa. La Llei Wert sí que va donar lloc a tota aquesta situació, però
ha quedat superada per una llei que es va fer després, amb més consens i que sí que
deixava molt clar el respecte cap a la normalització lingüística.
Creiem, des del nostre punt de vista, i amb això acabo, que és bo que parlem de model, de
llengua, d’amenaces i de virtuts i de lluites que hem de tenir, de la defensa que ha de
mantenir aquest model que també és veritat que nosaltres també valoraríem positivament
que es pogués abordar amb serenor el que hauria de ser la defensa que, a vegades, és la
flexibilitat d’aquest model. Però defensar-la per afavorir evidentment el català com a eina
cohesionadora de la nostra societat. Per tant, des d’aquest punt de vista, insistim,
totalment a favor d’aquesta moció. Esperem que no n’hagin de venir gaires més pel que
representa d’amenaces com la que ha vingut ara i endavant.
I ara diria que ha demanat la paraula el Sr. Ramon Sánchez. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. El ministre Wert va dir, amb l’aprovació de la LOMCE: “Cal espanyolitzar els nens
a Catalunya”. I, com diuen en castellà, “de aquellas tierras, estos lodos”. Abans la Sra.
Aroca deia que fer política, i ho compartia plenament, passava per una reforma laboral,
que els partits de Madrid havien impulsat aquesta proposta i que, per tant, des dels
ajuntaments s’havia de tirar endavant aquestes propostes que, per tant, hi havia d’haver
aquesta voluntat des dels ajuntaments per continuar treballant perquè això es produís i
que, per tant, el govern de l’Estat també sentís la pressió. És evident que és important que
aquesta moció també l’aprovem aquí, però també és important que aquelles persones que
transcendeixen l’àmbit català i que van molt vinculats també a l’Estat espanyol facin les
seves reflexions i també facin arribar la seva veu. És important, perquè vostès saben, i no
és menor, que la realitat catalana i la realitat madrilenya no és absolutament igual. Ho
saben, i de fet l’Alcalde ha fet apreciacions en aquest sentit, que avui el Sr. Pablo Casado
ja feia referència precisament a aplicar el 155 lingüístic. Per tant, és evident que aquí hi ha
una estratègia que hauran vostès d’aguantar, de suportar, perquè la pressió els vindrà.
Aquest és un [Inintel·ligible, 4:12:30] que jo crec que aquí hem de remar tots en una línia,
perquè ens hi estem jugant molt. Per tant, jo entenc que l’Executiu no prendrà represàlies
podent aplicar el que té aquesta condició, que és la condició d’administració educativa, per
imposar el bilingüisme als centres educatius. Nosaltres entenem que això el govern de
l’Estat, el govern més progressista de l’Estat, no ho farà. Però tampoc no prendrà
represàlies contra els polítics i responsables dels centres educatius que es neguin també a
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implantar el bilingüisme. I, mirin, el Pacte Constitucional del 78 ja deia ben clarament que
l’ús del català com a llengua vehicular a l’ensenyament no produeix cap lesió del dret a
l’educació. Per tant, uns pactes que ja venen de tant de temps enrere, uns pactes que al
final el que volen és promoure la defensa del català, la normalitat del català i crec que s’ha
exposat molt bé per part del Marc, crec jo, el Marc, em sembla, per part de la CUP, on a la
nostra comarca doncs és evident que el retrocés del català és evident, i per tant hem de
veure com posem entre tots i totes el màxim d’esforços perquè aquesta utilització que cada
vegada està agafant més força malauradament està retrocedint, i per tant aquí també ha
d’haver-hi un diàleg, i hauríem de possiblement fer altres diàlegs [Inintel·ligible, 4:14:10].
Com molt bé s’ha dit: el català no es toca, i menys en l’educació; per tant, aquí és evident
que ens hi trobarem, que estarem sempre al voltant i al costat del català i d’aquesta
expressió que és la nostra llengua, que és com ens sentim i [Inintel·ligible, 4:14.31]. Que
no ens en recordem d’aquell català que abans era perseguit i que els nostres avis i àvies
tampoc no podien parlar? També per ells [Inintel·ligible, 4:14:40].
Sr. Alcalde:
Ara ha demanat la paraula la Sra. Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Bé, jo crec que probablement sigui la única no catalanoparlant d’aquí, d’aquesta
Sala de Plens. I a més el meu català és totalment après, perquè els meus pares són
murcians i he viscut tota la meva vida a Alacant, que és una ciutat on excepte en algun
barri la gent molt gran ja no es parla la llengua, per desgràcia. Hi ha altres pobles de la
província d’Alacant on sí que es parla, però a Alacant ciutat no. Però jo quan vaig venir a
viure aquí tenia claríssim que volia aprendre el català i que volia parlar en català, però no
me n’he sortit gaire bé. I quan vaig tenir filles i les vaig escolaritzar, bé, a la gran, per mi
era un motiu d’orgull la immersió lingüística i que la llengua vehicular per a ella fos el
català. Perquè el castellà ja li ensenyo jo. Però penso que el que li estic proporcionant a la
meva filla és cultura i és respecte per la terra on ha nascut i on viu. No fa gaire, fa un parell
de setmanes, vam tenir una reunió d’inici de curs amb la tutora de la meva filla, l’Emma, i
ens va demanar si us plau que els llibres que els comprem als nens i que els ajudem a
llegir en català, perquè el 99 % dels nens de la classe són castellanoparlants. I la llengua
vehicular és el català. Ho heu dit vosaltres, no sé qui exactament ha dit les xifres sobre el
català a les escoles, crec que ha estat el Gerard. Cada cop hi ha menys nens que fan
servir el català a les escoles. Aquesta va ser una dada que va sortir l’any passat em
sembla que va fer una enquesta a Barcelona. Les dades eres superpreocupants. És a dir,
si tot i tenir aquesta Política d’immersió lingüística no ens en sortim en el fet que la llengua
vagi a més, què serà de la llengua si ens carreguem això també? És terrible. I, per tant, jo
crec que ja està bé de permetre que passin aquestes coses i que al final ho acabin decidint
jutges per denúncies dels partits de sempre, que estan pul·lulant, anava a dir per Madrid,
però no només per Madrid, perquè aquí també estan pul·lulant ja, eh, ja els tenim aquí ben
ficats, ben ficadets a casa i esperem que el 23 no estiguin també ficats a la vila. Ja està bé
d’aquests atacs a la nostra cultura, i l’hem de defensar com sigui, perquè jo crec que ara
és més necessari que mai.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Cassauba, ara és el seu torn.
Sra. Cassauba:
Gràcies. Bueno, nosotros nos abstendremos. No votaremos a favor, porque no estamos a
favor de mociones que quizás ataquen más lo que sea la parte legal y las sentencias y
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todo lo que va rodado con ello, pero no votaremos en contra, porque personalmente, ya
creo que voy a hablar más desde un punto de vista personal. Soy una persona a la que le
encantan los idiomas, creo que hace parte de la cultura del mundo en general, que cada
territorio, cada país, cada lugar tiene su forma de hablar y de comunicarse. Hablo desde un
punto de vista de mi familia: son extremeños y mi abuela es de un pueblo de al lado de
Portugal donde, en casa de mi abuela, siempre se ha hablado “chapurreado”, que ella dice
que hay libros y todo escritos en este idioma, que es una mezcla entre portugués, gallego y
castellano, que no se entiende nada. Pero yo siempre he estado muy orgullosa de ello, mi
abuela nunca me lo ha querido enseñar porque… bueno, por cosas, yo creo que porque ya
no lo hablaba mucho ya, solo lo hablaba con su hermano, pero yo no he ido a un colegio
público catalán ni castellano, yo he ido a un colegio francés en el que hacía las mismas
horas de castellano y de catalán, y aunque aquí siempre hable en castellano, yo hablo un
catalán perfecto. De hecho, creo que hablo más catalán en mi vida diaria que castellano, y
para mí es un orgullo poder hablar diversos idiomas y tener el catalán en mi vida, que es
un idioma precioso y magnífico que de ninguna de las maneras debería perderse y que
forma parte del ADN de cualquier persona que haya nacido, haya emigrado, quiera
instalarse aquí y creo que es importante mantenerlo. Aun así, nosotros nos abstendremos.
Gracias.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, Sra. Espona, si volgués tancar aquest punt.
Sra. Espona:
Bé, jo volia ser molt ràpida, no volia treure xifres, però entre tots hem acabat al final fent
una pintura de la situació. Per tant, ja està bé. Me n’alegro molt que, en tot cas, la majoria
de grups us hàgiu pronunciat a favor d’aquesta moció, fins i tot me n’alegro que la Laia,
com a representant de Ciutadans, s’abstingui i no hi voti en contra. Ja m’està bé. Però
sense atabalar-vos en dades i informacions de més, perquè em passa una mica com a
l’Estefania quan parla de les llars, aquest tema em toca de prop, només diria que és molt
important que blindem el català a l’escola perquè, òbviament, és on podem facilitar aquesta
igualtat d’oportunitats per a tothom, per a aquestes generacions que estan pujant, però que
una llengua no està viva si no la fem servir. I, per tant, que no ens conformem tampoc
només amb l’escola, perquè malauradament l’entorn; és a dir, tot el que és el context de
fora, aquesta pressió tan gran que tenim de diverses llengües, és la que ha fet que la
immersió potser no tingui...; és a dir, hagi anat baixant en xifres d’ús del català dins de les
escoles com tots hauríem imaginat que hagués pogut ser més exitosa encara. Per tant,
fem-la servir, perquè si no se li acaba el trajecte, perquè realment continuï viva. I en tot
cas, gràcies a tots.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passem per tant a la votació d’aquesta moció.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

Abstencions
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ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

1
20

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 20 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), CUP (3), MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i 1
abstenció de C’s (1).
23.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - AMUNT:
Pregunta:
Demanem que es convoqui la Comissió de Seguiment dels Tres Tombs perquè el generfebrer és aquí a la cantonada.
Resposta:
Aquesta petició/prec/pregunta va ser contestada per l’alcalde en el marc del mateix
Ple.
Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC):
Pregunta:
Voldria fer una pregunta relacionada amb la temàtica de la moció aquesta que
malauradament no ha prosperat. M’agradaria que l’alcalde comentés si realment està
satisfet de les seves declaracions. Al final, són unes ofertes de treball que nosaltres creiem
que són...
Resposta:
Aquesta pregunta va ser contestada per l’alcalde en el marc del mateix Ple.
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PREC DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE
QUE L’ALCALDE RESPONGUI LA PREGUNTA QUE LI HA FET EN ANTERIOR
OCASIONS
Sr. Alcalde:
D’aquesta manera arribaríem amb tots els punts debatuts i votats, i ara sí que faríem el
punt 23, que és Precs i preguntes. Endavant. [Inintel·ligible, 4:22:08] Entenc que el primer
que ha demanat la paraula ha estat el Sr. Arnau Pedrol. Endavant.
Sr. Pedrol:
Sí, bé, a mi m’agradaria fer un prec, i és que l’Alcalde respongui la pregunta que li he fet a
la moció anterior i que ja li vaig fer a l’anterior Ple. I que també recordo ja se li va fer a la
ràdio el dia 27 d’octubre.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE LA REPRESENTACIÓ
MUNICIPAL A L’AMAP (ASSOCIACIÓ MUNICIPAL D’AIGUA PÚBLICA)
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Sr. Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Bé, hola, bona nit. Disculpeu perquè és molt tard, però bé, però tenim una pregunta i un
prec que porta la pregunta. Intentaré ser ràpid i ja si de cas les passarem per escrit si així
ho preferiu.
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 mail amb
destinació a l’Alcalde i a la resta de portaveus amb una petició molt clara en relació a la
pertinença de Molins de Rei a l’Associació de Municipis per a l’Aigua Pública, 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 promoure
la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin
encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua. El representant de Molins de la Rei a
l’AMAP era el 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, Ripollet
o Corbera), estan treballant juntament amb l’AMAP per assolir aquest horitzó de gestió
pública municipal, tot i que siguin en part de cara [Inintel·ligible, 4:24:15] 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 passat per Ple, demanem a
l’Alcalde la inclusió d’aquest punt ja al proper Ple municipal, així com obrir les vies de
debats per proposar candidats.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE EL DOCUMENTAL
PROXENETA A LA FEDERACIÓ OBRERA.
I la segona part seria un prec: aquest dimarts 16, emmarcat dins els actes del 25-N, es va
passar el documental 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
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activitats d’interès a la vila. Cal detectar qui pot ser el públic principal receptor i comunicars’hi directament, fent sentir partícip la població. D’aquesta manera segur que s’aconseguirà
una major participació als actes. I relacionat amb 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 mail el dia 10, si cal les torno a
enviar, en relació una mica a la Regidoria de Comunicació, el nombre de treballadores,
partides, etc. etc. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Ja avanço molt ràpidament, Sr. Vives, que estem treballant aquestes respostes.
Com pot entendre, el que demanen és molta informació i, per tant, estem elaborant
aquesta resposta respecte de la darrera pregunta que ha dit, a l’entorn de despeses de
comunicació.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN COMÚ SOBRE LES PANTALLES
ACÚSTIQUES A LA B-23 I A L’A-7
Sr. Alcalde:
Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Jo tinc dues preguntes. Una és sobre les pantalles acústiques a la B-23 i a l’A-7, i
en un Ple vam aprovar per unanimitat una moció respecte d’aquestes pantalles acústiques,
instant el Govern de l’Estat i el de la Generalitat a complir els seus compromisos
[Inintel·ligible, 4:26:26] a la major brevetat possible la construcció d’aquestes pantalles al
tram del pas per les autopistes al tram municipal de Molins. Atès que s’estan aprovant els
Pressupostos Generals de l’Estat i els de la Gene, 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. La pregunta és: té coneixement el govern municipal si als pressupostos
del Govern de l’Estat i de la Generalitat s’han previst partides per executar les pantalles
acústiques previstes a l’A-7 i a la B-23? Aquesta seria una pregunta.
I la segona pregunta seria sobre la futura remodelació de la plaça 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, l’avinguda València, la segona fase del carrer Pi i Margall, i esperem el pas del
tramvia pel carrer 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 aquesta plaça. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap pregunta més. Sr. Sánchez, si volgués respondre aquesta
darrera pregunta, o ja passarem la resposta al proper Ple. Com ho consideri.
Sr. Sánchez:
Ja passarem la resposta. En tot cas, ho podem comentar a la Comissió Informativa i per
tant aquest és un dels elements que nosaltres també volem posar sobre la taula i volem
desenvolupar. Per tant, estigui segur que una plaça que per a nosaltres és
importantíssima, com vostè ha dit la portàvem al programa electoral tots dos partits polítics,
no ho sé, si vostès... [Inintel·ligible, 4:28:27] la reforma d’aquella plaça, nosaltres sí que la
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hi portàvem en tot cas. Doncs és evident que sempre buscarem el millor per al barri i
[Inintel·ligible, 4:28:36] i, en aquest sentit, nosaltres buscarem aquest estudi per veure com
podem encabir, o no, i en tot cas veure quina capacitat també d’aparcament també
[Inintel·ligible, 4:28:50] necessàries per al barri, que com s’ha parlat, i s’ha parlat
reiteradament, és un barri mancat d’aparcament... [Inintel·ligible, 4:29:00] Aquí haurem de
buscar, i de trobar, i de cercar solucions imaginatives que vagin [Inintel·ligible, 4:29:08].
Sr. Alcalde:
Molt bé. Hem tingut algun problema d’audició, perquè s’ha tallat una mica, Sr. Sánchez,
però en qualsevol cas...
Sr. Sánchez:
Disculpin, doncs ja respondrem per escrit.
Sr. Alcalde:
Val, molt bé, doncs. Comencem també amb el tema de [Inintel·ligible, 4:29:30] i la pregunta
que havia fet respecte de l’aigua. Ho debatrem segur abans del proper Ple, Sr. Vives. I al
Sr. Pedrol, només comentar-li que no em queda clar si és que es queixa que vam
respondre a la ràdio o demana la resposta aquí. Per tant, jo crec que és molt conegut...
Sr. Pedrol:
En cap moment no ha respòs, en cap moment no ha respòs. Per tant, li demano que
respongui.
Sr. Alcalde:
Sr. Pedrol, Sr. Pedrol!
Sr. Pedrol, de nou, és que quan parla un regidor, l’altre ha d’escoltar. Jo l’he escoltat quan
ha fet un prec, ara m’ha d’escoltar a mi com responc. És el principi bàsic de l’educació
entre les persones i també entre els regidors i regidores. Jo ja sé que és jove i que entra
amb molt ímpetu al Ple, però el respecte és el mínim, el primer que hem de garantir entre
nosaltres. Per tant, torno a insistir: voldrà i fa un prec que respongui una cosa que no sé si
em queda clar que si es queixa que la vaig respondre a la ràdio o és que respongui ara?
Per tant, vostè té molt clar, ho pot seguir: soc ara el més vell d’aquest Consistori, des de la
pràctica política i posicionament polític, que porto fent els darrers 18 anys, i per tant crec
que el meu pensament és el més clar, més documentat de tots els regidors. No per res, per
experiència i per anys acumulats, no perquè sigui ni millor ni pitjor, però el més documentat
de tots. Per tant, bé, ha fet el prec, jo he respòs...
Sr. Pedrol:
Llavors no respondrà...
Sr. Alcalde:
No, és que el torn de preguntes ja s’ha fet, Sr. Pedrol. Això no és un debat.
Sr. Pedrol:
Entenc que no llavors respondrà, no? Val, val, d’acord, d’acord. Si vostè... No, no.
Sr. Alcalde:
Sr. Pedrol, li torno a dir que..
Sr. Pedrol:
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Simplement això, aclarir-ho...
Sr. Alcalde:
Sr. Pedrol, Sr. Pedrol: jo m’ofereixo a explicar-li el Reglament Orgànic Municipal,
m’ofereixo a explicar-li el Reglament Orgànic Municipal. El torn de Precs i preguntes no és
cap debat; el debat l’hem fet durant 20 punts. Ara hi ha un prec, hi ha una resposta, i aquí
acaba el debat. Per tant, això estaria respòs. No hi ha cap pregunta ni prec més pendent.
Finalitzaríem aquí, que ja són hores avui de finalitzar el Ple municipal. Gràcies a tots i totes
i que, sense.... Sr. Gerard...
Sr. Corredera:
No, el de les pantalles acústiques també me’l contesteu per escrit. És que no...
Sr. Alcalde:
El contestem per escrit, perdó.
24.-Torn obert de paraules.
Sr. Alcalde:
I per últim, sí que jo abans de finalitzar avui el Ple sí que voldria convidar tothom (sé que
fora poca gent m’estarà escoltant ara), però en qualsevol cas també convidar els regidors i
regidores que demà, com saben, a les 7 de la tarda hi ha prevista l’encesa de llums d’un
període que ens ve al davant, que és el període de Nadal. Per tant, tots resten convidant.
Molt bona nit, moltes gràcies i bon cap de setmana.

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