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NÚM. 01/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 27 DE GENER DE 2022.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del vint-i-set de gener 
de dos mil vint-i-dos, 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. 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.

Excusa la seva absència el regidor Sr. Jordi Enseñat García.

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 01/2022 de data 21 de gener de 2022.

En aquest moment consta absent de la sessió el regidor Sr. Carles Corro Campos.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i 
amics de les dones assassinades, aquest 2022, 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.  

*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de gener de 2022:
- 04/01/2022. Nom i cognoms no coneguts. Guaza (Arona) (Santa Cruz de Tenerife, 

Canàries). No es xifra oficial.
- 08/01/2022. Sara Pina Yeregui. Tudela (Navarra, Navarra). Xifra oficial
- 20/01/2022.Yana Rose. Sotogrande (Cádiz, Andalusia). No es xifra oficial.
- 25/01/2022. Mónica. Fuentes de Cesna (Granada, Andalusia). Xifra oficial
- 25/01/2022. Nom i cognoms no coneguts. Malagón (Ciutat Real, Castella-La Manxa)”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, ara sí que començaríem el Ple Ordinari del mes de gener del 2022 ja. Donar la 
benvinguda i bona tarda a tots els companys i companyes regidores i regidors; 
evidentment, a tothom que ens estigui seguint pel canal de YouTube, i pels mitjans de 
comunicació. Abans de començar, per això, evidentment, doncs, Secretària, prengui 
prendre nota que hi ha el company Jordi Enseñat que s’excusa per raons mèdiques, i per 
qui ho estigui veient i no el vegi incorporat encara, a mesura que s’avanci el Ple, 
s’incorporarà també el company Carles Corro. En aquest sentit, malauradament i l’any nou 
no porta qüestions noves. Malauradament, aquest Ple i aquest any l’hem de començar de 
la mateixa manera, que és llegint una nova vegada la Declaració Institucional de Rebuig 
als Atemptats Masclistes, perquè ni tan sols a l’inici d’any s’han aturat aquesta xacra i 
aquesta violència del tot injustificable.
Per raó de l’acord de Portaveus, avui seria el torn del Sr. Pep Puiggarí, que és qui llegiria 
evidentment aquesta Declaració avui. Per tant, endavant, Regidor.
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Sr. Puiggarí:
Gràcies, Alcalde. Bon vespre o bona tarda a tots.
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 esforç 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. 
Llegeixo els noms de les persones assassinades durant aquest mes de gener de 2022: el 4 
de gener del 2022, nom i cognoms no coneguts, a Guaza (Arona, Santa Cruz de Tenerife); 
8 de gener del 2022, Sara Pina Yeregui, Tudela (Navarra); 20 de gener de 2022, Yana 
Rose, Sotogrande (Cadis, Andalusia); 25 de gener del 2022, Mónica Fuentes de Cesna, 
Granada (Andalusia); 25 de gener del 2022, nom i cognoms no coneguts, Maragón 
(Ciudad Real).

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  14/2021 de data 25 de 
novembre de 2021.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Regidor. Esperem que, si més, no algun mes no haguem de començar 
d’aquesta manera.
Passaríem ara al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal, amb el punt 2 de l’ordre... 
Perdó, perdó, començaríem dels punts formals del Ple, que seria el primer punt, 
l’”Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 14/2021 de data 25 de novembre de 
2021”.
Alguna observació? Alguna consideració? Doncs quedaria aprovat per unanimitat.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 3/2022/DCADC)

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2021
DESEMBRE

Decret Data Concepte
1917 01/12/2021 Regularització fiscal
1918 01/12/2021 Situacions del personal
1919 01/12/2021 Modificacions de pressupost
1920 01/12/2021 Ajuts socials
1921 01/12/2021 Danys a béns municipals
1922 02/12/2021 Encàrrec de gestió
1923 02/12/2021 Llicència d'obra menor
1924 02/12/2021 Modificacions de pressupost
1925 02/12/2021 Convenis interadminisratius
1926 02/12/2021 Aprovació Despeses
1927 02/12/2021 Aprovació Despeses
1928 02/12/2021 Sancionador
1929 03/12/2021 Sancionador
1930 09/12/2021 Sancionador
1931 03/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1932 03/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1933 03/12/2021 Modificacions de pressupost
1934 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1935 07/12/2021 Contractació menor de serveis
1936 07/12/2021 Processos de selecció
1937 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1938 07/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1939 07/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1940 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1941 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1942 07/12/2021 Nomenaments
1943 07/12/2021 Ajuts socials
1944 07/12/2021 Contractació laboral
1945 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1946 07/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1947 07/12/2021 Llicències, permisos i excedències
1948 07/12/2021 Contractació laboral
1949 07/12/2021 Contractació menor de serveis
1950 07/12/2021 Modificacions de pressupost
1951 07/12/2021 Contracte Obert simplificat d'obres
1952 07/12/2021 Regularització fiscal
1953 07/12/2021 Llicència d'obra menor
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1954 07/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1955 09/12/2021 Contractes privats
1956 09/12/2021 Contractació laboral
1957 09/12/2021 Contractació negociats s/pub de serveis
1958 09/12/2021 Situacions del personal
1959 10/12/2021 Sancionador
1960 13/12/2021 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
1961 13/12/2021 Aprovació document cobratoris
1962 13/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
1963 13/12/2021 Aprovació document cobratoris
1964 13/12/2021 Llicència d'obra menor
1965 13/12/2021 Llicència d'obra menor
1966 13/12/2021 Llicència d'obra menor
1967 13/12/2021 Contractes de Lloguer
1968 15/12/2021 Sancionador
1969 15/12/2021 Modificacions de pressupost
1970 15/12/2021 Gestió de cementiri
1971 15/12/2021 Gestió de cementiri
1972 15/12/2021 Gestió de cementiri
1973 15/12/2021 Gestió de cementiri
1974 15/12/2021 Gestió de cementiri
1975 15/12/2021 Gestió de cementiri
1976 15/12/2021 Aprovació document cobratoris
1977 15/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
1978 15/12/2021 Nomenaments
1979 16/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1980 16/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1981 16/12/2021 Aprovació document cobratoris
1982 16/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1983 16/12/2021 Nomenaments
1984 16/12/2021 Nomenaments
1985 16/12/2021 Nomenaments
1986 16/12/2021 Llicència d'obra menor
1987 16/12/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
1988 16/12/2021 Aprovació document cobratoris
1989 16/12/2021 Llicència d'obra menor
1990 16/12/2021 Llicència d'obra menor
1991 16/12/2021 Nomenaments
1992 16/12/2021 Contractació laboral
1993 16/12/2021 Contractació laboral
1994 16/12/2021 Contractació laboral
1995 16/12/2021 Contractació laboral
1996 16/12/2021 Llicències, permisos i excedències
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1997 16/12/2021 Modificacions de pressupost
1998 16/12/2021 Contractació menor de serveis
1999 16/12/2021 Contractació laboral
2000 16/12/2021 Contractació laboral
2001 16/12/2021 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2002 16/12/2021 Aprovació Despeses
2003 16/12/2021 Modificacions de pressupost
2004 16/12/2021 Modificacions de pressupost
2005 16/12/2021 Llicència de gual
2006 16/12/2021 Llicència d'obra menor
2007 16/12/2021 Llicència d'obra menor
2008 16/12/2021 Llicència d'obra menor
2009 16/12/2021 Autorització i delegacions
2010 16/12/2021 Processos de selecció
2011 16/12/2021 Modificacions de pressupost
2012 16/12/2021 Processos de selecció
2013 16/12/2021 Situacions del personal
2014 16/12/2021 Situacions del personal
2015 16/12/2021 Contractació laboral
2016 16/12/2021 Petició de dades i informació municipal
2017 16/12/2021 Ajuts socials
2018 16/12/2021 Convenis interadminisratius
2019 16/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
2020 16/12/2021 Contractació oberts de serveis
2021 16/12/2021 Llicència d'obra menor
2022 16/12/2021 Situacions del personal
2023 16/12/2021 Situacions del personal
2024 16/12/2021 Nomenaments
2025 16/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2026 16/12/2021 Modificacions de pressupost
2027 17/12/2021 Contractació menor de serveis
2028 17/12/2021 Contractació menor de serveis
2029 20/12/2021 Sancionador
2030 20/12/2021 Aprovació Despeses
2031 20/12/2021 Sancionador
2032 20/12/2021 Sancionador
2033 20/12/2021 Sancionador
2034 20/12/2021 Sancionador
2035 20/12/2021 Sancionador
2036 20/12/2021 Contractació laboral
2037 20/12/2021 Nomenaments
2038 20/12/2021 Llicència d'obra menor
2039 20/12/2021 Bonificacións Fiscals
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2040 20/12/2021 Aprovació document cobratoris
2041 20/12/2021 Contractació laboral
2042 20/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
2043 20/12/2021 Regularització fiscal
2044 20/12/2021 Bonificacións Fiscals
2045 20/12/2021 Regularització fiscal
2046 20/12/2021 Regularització fiscal
2047 20/12/2021 Regularització fiscal
2048 20/12/2021 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
2049 20/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2050 20/12/2021 Regularització fiscal
2051 20/12/2021 Aprovació document cobratoris
2052 20/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
2053 20/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
2054 20/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
2055 20/12/2021 Modificacions de pressupost
2056 20/12/2021 Llicència d'obra menor
2057 21/12/2021 Reserva d'espai a la via pública
2058 21/12/2021 Llicència d'obra menor
2059 21/12/2021 Autorització i delegacions
2060 21/12/2021 Modificacions de pressupost
2061 21/12/2021 Aprovació Organigrama
2062 22/12/2021 Contractació laboral
2063 22/12/2021 Contractació laboral
2064 22/12/2021 Contractació menor de serveis
2065 22/12/2021 Modificacions de pressupost
2066 22/12/2021 Aprovació del pressupost
2067 22/12/2021 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
2068 22/12/2021 Contractació laboral
2069 22/12/2021 Processos de selecció
2070 22/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2071 22/12/2021 Processos de selecció
2072 23/12/2021 Modificacions de pressupost
2073 23/12/2021 Modificacions de pressupost
2074 23/12/2021 Modificacions de pressupost
2075 23/12/2021 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
2076 23/12/2021 Acord marc per subministrament
2077 23/12/2021 Aprovar conveni de col·laboració
2078 23/12/2021 Aprovació Despeses
2079 23/12/2021 Aprovació Despeses
2080 23/12/2021 Acord marc per subministrament
2081 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2082 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
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2083 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2084 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2085 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2086 23/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2087 24/12/2021 Nomenaments
2088 24/12/2021 Nomenaments
2089 24/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2090 24/12/2021 Subvencions per a l'Ajuntament
2091 27/12/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2092 27/12/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2093 27/12/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2094 27/12/2021 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2095 27/12/2021 Contractes oberts harmonitzats subministraments
2096 27/12/2021 Contractació laboral
2097 27/12/2021 Contractació laboral
2098 27/12/2021 Contractació laboral
2099 27/12/2021 Situacions del personal
2100 27/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
2101 27/12/2021 Retribucions; nómina i seguretat social
2102 27/12/2021 Situacions del personal
2103 27/12/2021 Situacions del personal
2104 28/12/2021 Sancionador
2105 28/12/2021 Processos de selecció
2106 28/12/2021 Ajuts socials
2107 29/12/2021 Comunicació prèvia d'activitats
2108 29/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2109 29/12/2021 Subvencions i convenis amb entitats
2110 30/12/2021 Processos de selecció
2111 30/12/2021 Contractació laboral
2112 30/12/2021 Nomenaments
2113 31/12/2021 Aprovar conveni de col·laboració
2114 31/12/2021 Aprovació document cobratoris

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal, ara sí, amb el punt 2 de l’ordre 
del dia, que és “Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (l’Expedient núm. 3/2022). Alguna 
observació? Alguna consideració?

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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3.- Donar compte del decret d’alcaldia número 2014, de 16 de desembre de 2021, de 
cessament com a personal eventual a un tècnic de comunicació de l’Àrea d’Alcaldia 
(Expedient núm. 62/2021/SITPE)

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 2014, de data 16 de 
desembre de 2021, el text literal del qual és el següent:

“Decret d’Alcaldia número 2014 de data 16/12/2021

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l’expedient 62/2021/SITPE, que 
resulta del procediment tramitat de/d’ RENÚNCIA VOLUNTÀRIA, Alejandro López Garcia, 
Tècnic de comunicació, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les 
consideracions que tot seguit s’exposen:
 
Antecedents de fet:

Per Decret d’Alcaldia número 228, de data 4 de febrer de 2020, es va nomenar al senyor 
Alejandro López Garcia, per ocupar el lloc de treball 1020.02 – Tècnic/a de comunicació, 
reservat a personal eventual de confiança o assessorament especial, amb efectes 
econòmics i administratius el dia 29 de gener de 2020.

El dia 2 de desembre de 2021, el senyor Alejandro López Garcia va presentar una 
instància amb número de registre d’entrada 2021024618, en la qual expressa la seva 
renúncia voluntària al seu nomenament eventual de confiança,  com a Tècnic de 
Comunicació.

El dia 13 de desembre de 2021, el senyor Alejandro López Garcia comunica per correu 
electrònic, al Negociat de Personal i Organització,  que la data d’efectes de la seva 
renúncia voluntària com a personal eventual serà efectiva el 9 de gener de 2022.

Fonaments jurídics i/o tècnics: 

D’acord amb l’article 12 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), que disposa que és 
personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa 
un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de 
treball de l’entitat local i el seu nomenament correspon a l’Alcalde.

D’acord amb el que estableix l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i faculta a l’Alcalde per 
cessar al personal eventual de confiança.

D’acord amb les atribucions establertes en l’art. 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, del text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC:
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Primer.- Cessar amb efectes del dia 9 de gener de 2022 (últim dia de feina efectiva), com 
a personal eventual, al senyor Alejandro López Garcia, nomenat per Decret d’Alcaldia 
número 228, de data 4 de febrer de 2020, per ocupar el lloc de treball 1020.02 – Tècnic/a 
de comunicació, a l’àrea d’Alcaldia.

Segon.- Donar compte del present Decret d’Alcaldia al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que es celebri.

Tercer.- Publicar aquest Decret d’Alcaldia al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ( 
BOPB ) i al tauler d’anuncis de l’entitat.
 
Quart.- Notificar el present Decret  a l’interessat.

I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l’ancapçalament, la qual 
s’incorporarà al Llibre de Decrets d’Alcaldia.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs si no n’hi ha cap, passaríem al punt 3, que és “Donar compte del decret d’alcaldia 
número 2014, de 16 de desembre de 2021, de cessament com a personal eventual a un 
tècnic de comunicació de l’Àrea d’Alcaldia”. I faria l’explicació d’aquest punt el regidor de 
Recursos Humans, el Sr. Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tots i a totes, i als que ens estan seguint pels diferents 
mitjans de comunicació.

[Presenta el punt ]

Sr. Alcalde:
Alguna qüestió? S’obre el torn d’intervencions. Doncs si no hi ha cap intervenció, ens hem 
donat per assabentats del cessament d’aquesta persona. 

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.

4.- Autoritzar la compatibilitat d’un funcionari per exercir activitat privada 
(1/2022/LIPEE).

DICTAMEN

1. ANTECEDENTS
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Vista la sol·licitud presentada el dia 24 de novembre de 2020, amb número de registre 
d’entrada 2020022112 i reiterada mitjançant instància de 21 de desembre de 2021 amb 
número de registres d’entrada 2021026057, pel  funcionari de carrera, que ocupa el lloc de 
treball d’agent de proximitat, amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit al servei 
de Guàrdia Urbana, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat per desenvolupar tasques 
de docència i peritació judicial en Documentoscopia, Grafologia i  Grafística, en horari que 
no coincideixi amb la jornada laboral i amb estricta subjecció a les limitacions que la Llei 
d’incomptabilitats estableixi per a la seva concessió.

Atès que l’art. 329.1.a del Reglament de personal al servei de les entitats locals determina 
que es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració local 
en règim de jornada ordinària amb l’exercici d’activitat privades sempre que les jornades de 
l’activitat pública i de la privada no superin la jornada ordinària de l’administració, 
incrementada en un 50%, en consonància amb l’art. 12 de la Llei 21/87, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya i l’art. 14 
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes d’incompatibilitat 
determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats 
locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 
de la Llei 53/84.

Atès que les activitats les exerciria serien per compte propi i per compte aliena, en aquest 
darrer cas l’empresa per la qual exercicis l’activitat no hauria d’estar contractada ni prestar 
cap tipus de servei a l’Ajuntament.

Atès els articles 11, 12 i 13  de la Llei 53/84, de 26 de desembre i els articles 11,12,13 i 14 
de la Llei 21/87, de 26 de novembre, es considera que es compleixen els requisits per 
autoritzar la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades sol.licitada pel 
funcionari de carrera, que ocupa el lloc de treball d’agent de proximitat, amb una dedicació 
del 100 % de la jornada, adscrit al servei de Guàrdia Urbana, per no concórrer cap causa 
de prohibició i condicionant aquesta compatibilitat a que la jornada a l’activitat privada mai 
podrà superar el 50% de la jornada ordinària de l’Ajuntament, i en cas d’exercir-ho per 
compte aliena l’empresa per la qual exercicis l’activitat no hauria d’estar contractada ni 
prestar cap tipus de servei a l’Ajuntament.

2. PROPOSTES

Per tot el que ha estat exposat i d’acord amb el que determina l’art. 333 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, s’informa que es procedent presentar davant el Ple 
de l’Ajuntament la següent proposta:

Declarar la compatibilitat de l’empleat, funcionari de carrera per realitzar activitat privada 
per compte pròpia i aliena consistent en desenvolupar tasques de docència i peritació 
judicial en Documentoscopia, Grafologia i  Grafística, fora de l’horari laboral i sense que en 
cap es pugui superar el 50% de jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i 
en cas d’exercir-ho per compte aliena l’empresa per la qual exercicis l’activitat no hauria 
d’estar contractada ni prestar cap tipus de servei a l’Ajuntament  i sota el compliment d’allò 
disposat als articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en 
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relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 
53/84.

Vist l’informe proposta a la comissió informativa signat pel Cap de Personal i Organització 
en funcions el dia 14 de gener de 2022.

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

Primer.- Declarar la compatibilitat del funcionari de carrera  per realitzar activitat privada 
per compte pròpia i aliena consistent en desenvolupar tasques de docència i peritació 
judicial en Documentoscopia, Grafologia i  Grafística, fora de l’horari laboral i sense que en 
cap es pugui superar el 50% de jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i 
en cas d’exercir-ho per compte aliena l’empresa per la qual exercicis l’activitat no hauria 
d’estar contractada ni prestar cap tipus de servei a l’Ajuntament  i sota el compliment d’allò 
disposat als articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en 
relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 
53/84

Segon.- Condicionar la vigència d’aquestes autoritzacions de compatibilitat al compliment 
dels requisits de la normativa vigent i a mantenir informada a la present Corporació davant 
de qualsevol canvi o modificació de les condicions en què es presenten les activitats que 
es desenvolupen addicionalment a la principal.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.
 
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem als Assumptes Dictaminats per les diferents Comissions Informatives. En primer 
lloc, la Comissió Informació de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia, 
amb el punt 4 de l’ordre del dia, que és “Autoritzar la compatibilitat d’un funcionari per 
exercir activitat privada”. I, Sr. Zaragoza, si volgués fer l’explicació d’aquest punt també. 
Endavant.

Sr. Zaragoza:
[Presenta el punt 4]

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Doncs si no hi ha cap intervenció, passaríem a la votació.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Carles Corro Campos

5.- Renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES) i 
redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). (Expedient 
núm. 4/2021/APPAB)

DICTAMEN

Atès que el canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils en són la causa 
principal. Les conseqüències que tot just comencem a percebre ens afecten en tots els 
àmbits i és urgent actuar, tant per reduir les emissions i evitar augments de temperatura 
superiors a 1,5ºC com per adaptar-nos als impactes que ja hi ha i als que es preveuen.

Atès que bona part d’aquestes emissions estan associades a l’ús de l’energia i és per això 
que per reduir les emissions cal actuar i transformar el sistema energètic. Per això parlem 
de fer una transició energètica, que no és només un canvi en les fonts energètiques, per 
passar de fonts contaminants a fonts renovables de menor impacte, sinó que també 
representa un canvi de model, amb la implicació i acció directa de tothom. Els consumidors 
han d’esdevenir una part central de la transició energètica, i els governs locals hi juguen un 
paper rellevant.
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Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei té la voluntat d’implicar-se activament en aquest 
canvi de model. Aquesta iniciativa europea que ara ha esdevingut mundial (el Pacte 
Global) comporta l’assumpció dels compromisos següents:

· Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle més d’un 55% per a l’any 2030 i 
assolir les emissions zero al 2050. L’Acord Verd europeu (2019) i la Llei europea de 
Canvi Climàtic ja plantegen objectius més ambiciosos, que seran els que 
s’acabaran assumint. Una reducció de més del 55% de les emissions per a l’any 
2030 i la neutralitat climàtica  en emissions al 2050.

· Enfortir la capacitat per adaptar el municipi als impactes inevitables del canvi climàtic 
i esdevenir més resilient.

· Garantir l’accés a una energia segura i sostenible a tota la ciutadania.

Atès que la transició energètica és clau per a l’assoliment de dos dels tres compromisos a 
més de permetre l’avenç cap a un municipi més resilient, atès que la transició energètica 
redueix la dependència energètica exterior i permet l’aprofitament de recursos locals, com 
la biomassa forestal i les plaques solars fotovoltaiques.

Atès que tant la Generalitat de Catalunya com el Govern d’Espanya també han assumit el 
repte de lluita contra el canvi climàtic mitjançant la planificació estratègica i el 
desenvolupament normatiu. La Generalitat ha estat pionera a l’estat amb la Llei de Canvi 
climàtic. El Govern espanyol disposa d’un Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 
ambiciós. El Pla de Transició energètica, cap a un 2050 amb zero emissions (PTE), s’ha 
d’alinear amb aquestes planificacions i normatives. 

Atès que un dels objectius del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
és que no hi hagi llars sense accés a una energia neta i segura al 2030 i garantir que les 
llars en situació vulnerable puguin comptar amb l’energia necessària per viure dignament.

Atès que Molins de Rei ja es va adherir al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia 
(PAES) en versions anteriors l’any 2009 mitjançant acord número 17 del Ple del 2 de 
desembre on s’assumia el compromís de reduir emissions en més d’un 20% l’any 2020. 

Atès que el PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica 
local, que conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius 
establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 55% de les 
emissions de CO2 al seu terme. 

Atès que el PAESC, ha de tenir una visió ambiciosa i incloure mesures d’adaptació als 
impactes del canvi climàtic, aquest ha de recollir els documents estratègics i estudis fets al 
municipi com ara: l’Agenda 21 / Auditoria ambiental, plans de mobilitat local, plans directors 
i d’adequació de l’enllumenat públic, PAES etc. És a dir, s’integra en la planificació 
estratègica local.

Atès que el PAESC inclou:

· Un inventari base de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi per 
fer el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació. 

· Un Pla de Transició energètica local que recull els objectius associats a la 
mitigació, especialment els centrats en la part energètica, i a la transició justa. En 
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aquest pla es plantejaran mesures per assolir una reducció d’emissions de mínim el 
55% per a l’any 2030 i el compromís de fer-ne actualitzacions periòdiques per 
avançar cap a la neutralitat climàtica al 2050, i  actuacions per fer front a la 
vulnerabilitat energètica i promoure una transició justa.

· Una Avaluació de riscos i vulnerabilitats climàtiques a escala supramunicipal.
· Un Pla d'acció local d’adaptació al canvi climàtic amb perspectiva 

supramunicipal. Des de la Diputació de Barcelona estan redactant els Plans 
supramunicipals d’adaptació al canvi climàtic. Els Plans d'adaptació canviaran 
d'escala i passen d'una escala d'anàlisi local a una escala d'anàlisi 
supramunicipal, amb accions locals. Els plans d’adaptació contenen fitxes resum 
de cada municipi on se n’indiquen les vulnerabilitats. Els plans plategen accions a 
diferents escales de treball (supramunicipal  i municipals) i els municipis 
assumeixen aquelles que consideren més oportunes. 

Atès que per elaborar aquests estudis i documents comptarem amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei haurà d’aprovar el Pla de transició energètica local 
per Ple.

Atès que el primer compromís concret consistirà en l'elaboració del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que s'ha de redactar, tramitar i aprovar en el 
termini de dos anys.

Atès que, un cop aprovat i notificat el compromís, la preparació del PAESC tindrà les 
següents fases:

· Recollida d’informació

Aquesta fase inclourà la centralització en suport informàtic de tota la informació energètica 
de l’Ajuntament, i les visites d’avaluació energètica i aigua (VAE).
Per sol·licitar el recurs tècnic de redacció del PAESC l’Ajuntament haurà d’aportar 
informació relativa als consums energètics del nostre ens, així com la informació sobre la 
gestió energètica que fem al nostre Ajuntament. Aquesta informació és la que es farà servir 
per redactar la descripció i diagnosi del Pla de transició energètica local vinculat al PAESC.

· Redacció dels documents del PAESC

Inclourà l’elaboració dels documents de treball (inventari d’emissions, diagnosi, 
Plans d’acció), els càlculs necessaris i les modificacions pertinents.

· Elaboració dels documents de participació i difusió del PAESC
Presentació dels documents definitius. Inclou la presentació de l'arxiu SECAP template per 
a la Comissió Europea. Ompliment en línia de la plantilla del PAESC.

Des de la Diputació de Barcelona s’oferirà un paquet comunicatiu als municipis per donar a 
conèixer la lluita contra el canvi climàtic, les causes i les conseqüències i el potencial de 
les accions col·lectives i individuals, per d’aquesta manera avançar cap a un compromís 
municipal compartit amb la ciutadania i amb els agents socioeconòmics del municipi.
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· Aprovació del Pla pel Ple Municipal i enviament i a la Diputació de Barcelona.
Un cop lliurat el Pla de transició energètica local a l'Ajuntament, aquest establirà el 
procediment d'aprovació corresponent, habitualment a través d'un acord del Ple municipal.

Quan el Pla d’adaptació supramunicipal d’adaptació estigui enllestit es lliurarà la fitxa 
municipal de vulnerabilitats als impactes del canvi climàtic i la proposta d’accions 
d’adaptació del Pla. 

Posteriorment, caldrà notificar a l'Oficina del Pacte (CoMo) l'aprovació del PAESC i enviar 
digitalment el document mitjançant l'actualització al perfil del municipi de la web europea 
del Pacte (des de Diputació de Barcelona ens donaran suport per fer-ho).
Atenent a la situació d’emergència climàtica actual i la necessitat d’assumir reptes més 
ambiciosos, l’Ajuntament de Molins de Rei renovi el seu compromís amb la iniciativa  
europea del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES) i formalitzi el seu 
compromís d’elaboració d’un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
en el termini de dos anys, des de la renovació del Pacte de les Alcaldies pel Clima i 
l’Energia (PAES).

Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori 
signada pel tècnic d’instal·lacions tècniques en data 12 de gener de 2022.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SIT signada pel  president d’àrea en data 13 
de gener de 2022.

Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a com a òrgan competent , la següent 
PROPOSTA: 

PRIMER.-  RENOVAR el seu compromís d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i 
l’Energia (PAES) aprovat pel Ple del 2 de desembre de 2009 on s’assumia el compromís 
de reduir emissions en més d’un 20% l’any 2020.

SEGON.- L’Ajuntament de Molins de Rei fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2050 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 
55 per cent pel 2030 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energia 
renovables.

TERCER.- L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini de dos anys des de la data de la 
renovació de l’adhesió al Pacte. El document inclourà una proposta de les accions a seguir 
per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es comptarà 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

QUART.-  TRASLLADAR el present acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona i a l’Oficina Europea del Pacte (CoMo).

CINQUÈ.- DONAR difusió d’aquest acord al web municipal.

SISÈ.- FACULTAR  a l’Alcalde per la signatura dels convenis o altres fórmules adients que 
siguin necessaris per al desenvolupament del present acord. 
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La transcrita proposta ha estat formulada en el marc de la normativa vigent interpretada 
d’acord amb els precedents i criteris generalment observats per aquesta Corporació. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem i canviaríem de Comissió Informativa a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, amb el punt 5 de l’ordre del dia, que és la “Renovació de l’adhesió 
al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES) i redacció del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)”, i faria l’explicació d’aquest punt el regidor de 
Medi Ambient, el Sr. Àlex Herrero.

Sr. Herrero:
Gràcies, Alcalde, i bona tarda a tothom.
[Presenta el punt 5]

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, Sr. Herrero. Hi ha hagut dos regidors que han demanat la paraula ja. 
En primer lloc, el Sr. Quim Llort, en representació d’Esquerra Republicana. Endavant.

Sr. Llort:
Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Des d’Esquerra Republicana ja vam votar a favor 
d’aquest compromís el 2009, i ho tornarem a fer, però ens agradaria demanar, tal com va 
fer un company des de l’oposició a la sessió informativa, que ens facilitéssiu l’informe 
d’avaluació del PAES per poder disposar de les dades d’emissions fins al 2020. I també 
comentar que estem que el govern tingui en consideració la prioritat d’aquesta qüestió, de 
cara a la redacció del nou pla també a la resta de forces polítiques i esperem i demanem 
que el cicle electoral no afecti el procés de realització del nou PAESC. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Llort. Ara té la paraula el Sr. Marc Vives, en representació de la CUP. 
Endavant.

Sr. Vives:
Hola, què tal? Bona tarda a tots i a totes, i a tots i totes que ens escolten pels diferents 
mitjans. Primer un apunt, ja que ho has comentat, el tema de la falta de neu al Pirineu i que 
hem declarat emergència climàtica no només a Molins, sinó també a Catalunya, doncs, a 
veure si també lluitem perquè no es facin els Jocs Olímpic d’Hivern en un Pirineu que no té 
neu. Però bé, dit això, el nostre vot en aquest punt serà favorable, però aquest vot a favor 
no és gratuït. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, que es va signar el desembre del 
2019 i va tenir una durada de deu anys, entre el 2020 i el 2020, el podríem anomenar 
l’antecessor del PLAC. Va ser el primer pla que es va fer a la vila per posar la qüestió de 
l’energia a la primera plana de la política. Allò que el 2009 podia semblar innovador, tot i 
que ja anàvem tard, es va convertir amb el pas dels anys en un pla més que es quedava 
als calaixos i que la majoria d’accions que proposava no es van executar. Aquell pla anava 
enfocat a la reducció d’emissions en equipaments municipals, i malgrat encara no tenir a 
dia d’avui un informe que revisi l’estat de compliment i els resultats d’aquell PAES, se’ns 
assegura que aquest objectiu s’ha complert en escreix. Aquest informe de resultats 
segurament ja contempla accions que eren pròpies del PLAC i no del PAES; per tant, no 
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podem dir, o no ara mateix sense haver llegit l’informe com a mínim, que el PAES va ser 
un èxit, ans al contrari. 

Quan nosaltres estàvem al govern, una de les línies que vam voler iniciar i que no vam 
poder arribar a fructificar per manca de temps era la redacció d’un nou PAES. Aquest nou 
PAES havia d’anar enfocar en la reducció d’emissions d’edificis particulars i d’indústries, 
que és l’origen en un 90 llarg per cent d’emissions de CO2 a d’edificis del municipi. Aquest 
nou PAESC; és a dir, aquest del qual avui estem votant per començar-ne a tramitar la 
redacció, només tindrà sentit si aquest és el seu objectiu primordial. És a dir, anar enfocat 
a mitigar emissions a particulars i indústries. Tampoc no podem deslligar l’aspecte social 
d’aquest nou PAESC: la pobresa energètica acostuma a ser indicador de habitatges amb 
més necessitats d’actuació i és aquí on cal posar el focus. No ens deixa de sorprendre que 
a juliol de 2020 la posició del govern a la proposta de fer un nou PAES fos que no, i ara 
sigui que sí. Ja entenem que ara és un context on imaginem que haurà vingut d’Europa 
aquest nou pla i, doncs, ho tiren endavant. Ja m’està bé en aquest cas. Celebrem aquest 
canvi d’opinió i de perspectiva. Esperem que aquest nou PAESC ens el fem nostre, que 
sigui participatiu de tots els partits de l’oposició i també de la vila, i sigui un pla realment útil 
i que s’apliqui, no com el seu antecessor. Gràcies.

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

Sr. Corredera:
Bé, bona tarda a tots i a totes, a la gent que ens escolta. Jo volia fer una intervenció 
centrada únicament en el PAESC, però el regidor ha fet una introducció del pla anterior i, 
com que a les comissions informatives, el que va demanar l’informe explícitament vaig ser 
jo, perquè sorprenia una mica que algú que plantejava un pla de reducció de 10 anys de 
reduir un 20 % doncs ens expliqués que reduïa un 60 %, sense implementar totes les 
accions que hi havia en aquest PAESC. Com que no he vist l’informe, tampoc no el puc 
avaluar ni puc determinar com s’han fet les dades i com s’analitzen. Si les dades és una 
comparativa merament d’una foto del 2010 a una foto del 2020, a les dades del 2020, em 
preocupa perquè el 2020 els equipaments municipals estaven, molts, aturats. I, per tant, si 
la dada comparativa és del 2020, evidentment, allò que no està obert no emet emissions. I 
espero, espero... Parlo sense coneixement, evidentment, perquè no tinc l’informe, però 
espero que no sigui la comparativa amb les dades del 2020, sinó l’acumulatiu de tots els 
anys. Dit això, quan tinguem l’informe ja parlarem d’aquest tema. M’afegeixo una mica a 
les paraules que ha fet el meu company de la CUP i d’Esquerra Republicana, que ens 
agradaria que els plans es complissin. 

Bé, en relació amb aquest punt que portem a dictaminar, m’agradaria recordar que va ser 
una moció per entrar per Molins en Comú el maig del 2021 i aprovada per unanimitat per 
totes les forces polítiques del Consistori, on ens vam comprometre com a Ajuntament a 
iniciar l’expedient d’aquesta adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies pel Clima i 
l’Energia. D’aquella moció també vam assumir els compromisos que contempla el propi 
punt a dictaminar: reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle amb un mínim d’un 
55 % el 2030, augmentar la resiliència amb l’impuls de les accions del Pla Local 
d’Adaptació al Canvi Climàtic, redactar i aprovar en un termini màxim de 2 anys un nou Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, que contingui un inventari homologat de les 
emissions del municipi de Molins de Rei i de l’Ajuntament. Ara formalitzem la tramitació 
d’un nou Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, que ha de contemplar reptes 
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importants per a la nostra vila en matèria d’estalvi energètic, multiplicar l’expansió de les 
energies renovables a Molins de Rei, tant en edificis públics com en l’àmbit privat, 
fomentant la sobirania energètica, la transició ecològica, l’economia circular i la mobilitat 
del transport sostenible. 

L’objectiu de Molins en Comú és tornar a situar Molins de Rei com a referent de polítiques 
ambientals innovadores i encaminar el camí imprescindible cap a la neutralitat de carboni. 
Esperem que aquesta adhesió no sigui només una acció de cara a la galeria i que malgrat 
els 8 mesos que hem trigat en renovar la nova adhesió celebrem que finalment es porti 
aquest punt al Ple. Convidem el govern que ens informi de la marxa dels treballs de 
preparació del nou Pla d’Acció i també, i aprofitant aquesta adhesió, volem demanar la 
creació d’un òrgan de participació ciutadana en els temes ambientals a la nostra vila, com 
podria ser un consell ciutadà de medi ambient. Actualment,  no es pot contemplar fer 
polítiques ambientals des de les administracions sense la participació ciutadana, les 
organitzacions ambientals, els ecologistes i les activitats econòmiques. Volem recordar 
que, al Ple de setembre de 2021, també vam aprovar per unanimitat una moció presentada 
conjuntament pels grups municipals de Molins Camina-Podem i Molins en Comú per 
promoure una comunitat energètica local a Molins de Rei i avançar cap a la sobirania 
energètica i l’empoderament energètic de la societat. Restem a l’espera que ens informin 
de l’estat dels compromisos adquirits i que, en vista a la capacitat econòmica que té 
l’Ajuntament per desenvolupar algunes actuacions aquest darrer tram de mandat, també 
contempli dotacions pressupostàries àmplies per fer front a la crisi climàtica. Així, doncs, 
instem l’equip de govern que el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de Molins 
de Rei contempli una major proximitat de la gestió energètica i climàtica a la societat 
molinenca. 

Per acabar la meva intervenció, volem expressar als molinencs i molinenques el 
compromís nostre per seguir pressionant i insistint a l’actual govern municipal perquè 
implementi mesures actives i sostenibles per minimitzar el nostre impacte mediambiental. 
Ens hi juguem molt perquè aquestes accions es quedin només en declaracions 
d’intencions i/o en adaptacions de plans passats, canviant-ne el relat i les paraules per 
aconseguir una majoria acceptable per a la societat. Hi votarem a favor, però els demanem 
que actuïn i facin un pla adequat a les necessitats dels molinencs i les molinenques. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada, per tant, Sr. Regidor Herrero, si 
volgués tancar el torn d’intervencions. Endavant.

Sr. Herrero:
Sí, gràcies, Alcalde. Gràcies a totes les intervencions i, especialment, als grups que heu dit 
que votareu a favor. Començo pel final. Gerard, si us plau, sí, és cert, també em refereixo 
al Marc i al Quim. És cert, aquest treball que hem fet, tot aquest [Inintel·ligible, 22:24] del 
PAESC que és veure totes les emissions, consums elèctrics, consums de gas, des del 
2010 fins al 2020, i tal com jo havia dit a la comissió, és un treball que s’estava acabant de 
realitzar, encara no l’havien tancat els tècnics, i per això està pendent de tancar. I quan 
estigui tancat, evidentment, es podrà presentar i enviar a tothom i, si cal, s’explicarà. Però 
sí que és cert que amb aquesta data que jo he donat aproximada de gairebé un 64 % de 
reducció d’emissions de CO2, evidentment, es contempla, es fa una estimació del 2020, 
dades del 2019 i estimem un consum per al 2020. També tenim i s’està preparant el 
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consum real. És a dir, tindrem les dues versions. Serà el consum real que hi ha hagut el 
2020 i una estimació del 2020; per tant, podrem [Inintel·ligible, 23:23] però sí que surten 
aquestes dades i també dades significatives, com les de totes els equipaments municipals 
que hem creat nous, i això s’afegeix també a l’increment del consum. Però en tot això des 
del 2005 fins al 2020 hi hagut aquesta reducció d’emissions. 

Totalment d’acord també amb el que comentàveu. Sabeu ja, teniu informació a nivell 
d’actuacions fotovoltaiques. Estem ja pendents d’executar vàries accions de plaques 
fotovoltaiques a l’escola Alsina, a l’escola Pont de la Cadena i al Mercat Municipal. 
Aquestes ja estan pendents d’executar, i en tenim algunes de pendents de redacció, com 
el Poliesportiu de La Sínia i el [Inintel·ligible, 24:10] . També sabeu que dins el PLACC està 
previst també fer un canvi de LED de l’enllumenat públic, dels carrers de Jacint Verdaguer, 
Ponent, Boters, Sagrada Família i Sant Rafael. Per tant, tot això i molt més que vindrà i 
evidentment el compromís nostre del govern és que totes les accions del PLACC del 2021 
les presentarem el més aviat possible a la comissió que ja es va crear el seu dia. Ho vam 
fer el 2020 i ara aviat també us convocarem per passar comptes de totes les accions del 
PLACC que s’han fet el 2021. I amb això acabaria. Gràcies a tothom.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha peticions de paraules. Entenc que amb el primer torn 
d’intervencions seria suficient. Per tant, passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
VILA

6.- Aprovació Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025. (Expedient 
3/2021/APPAB)

DICTAMEN

El Pla Estratègic Turístic de Molins de Rei vigent és del 2007 i es va impulsar des de 
l’Ajuntament de Molins de Rei amb la voluntat d’aprofitar al màxim els recursos turístics 
existents a la vila i la seva potencialitat com a productes per crear i impulsar nous motors 
turístics adients, conscient que l’activitat turística estava poc identificada amb l’excepció de 
la Fira de la Candelera, i amb la finalitat d’aconseguir una estratègia turística a mig i llarg 
termini a Molins de Rei, amb el convenciment que la incentivació del turisme a Molins de 
Rei porta beneficis, a part de als propis turistes, a les empreses turístiques, a la vila i als 
seus habitants. Els objectius generals que es pretenien assolir amb aquell Pla eren: crear 
una imatge de destinació turística de proximitat i qualitat, posar en valor els recursos 
turístics prioritaris i originar una nova font de riquesa per a la vila; i els objectius específics: 
iniciar propostes de negocis turístics, sensibilitzar la ciutadania de la realitat del sector i 
generar una visió integral de desenvolupament entre turisme i sostenibilitat.

Des del 2007 una de les línies estratègiques que s’ha estat impulsant i continuem treballant 
des de la Regidora Turisme té a veure amb el desenvolupament del potencial turístic de 
Molins de Rei, implementant els seus factors d’atractivitat segons el pla estratègic turístic i, 
alhora, impulsant que aquest turisme afavoreix a l’activitat comercial de la vila. Durant 
aquests anys s'han anat fent accions, entre d’altres, com per exemple:

- Creació de nous esdeveniments: Mostra Gastronòmica de Molins de Rei, Concurs 
de Balcons florits.

- Hem entrat a formar part del Camí de Sant Jaume.
- Promoció de la Coradella, plat tradicional de la Candelera de Molins de Rei.
- Elaboració d’un receptari de la Coradella amb els bars i restaurants del municipi.
- Creació d’un nou producte: la botifarra de coradella amb elaboradors de la vila.
- Desenvolupament i implementació d’un Pla de senyalització turística del patrimoni 

cultural de Molins de Rei.
- Promoció de rutes saludables, itineraris de natura i de patrimoni cultural.
- Blog de turisme (actualment en procés d’incorporació a la web municipal).
- Organització i desenvolupament de Fires: Estocs, de Nadal, de Col·leccionisme i 

brocanters, de la Cervesa.
- Elaboració i execució del Pla Estratègic de la Fira de la Candelera, principal pol 

d’atracció turística de la vila. Pla elaborat al 2018 i actualitzat al 2021 en el seu Eix 
Tecnològic.

Al 2021 l’Ajuntament de Molins de Rei ha considerat necessària l’actualització del Pla 
Estratègic Turístic per tal d’adaptar-lo a les noves oportunitats i nous recursos que es volen 
posar en valor turístic. En aquest sentit, es pot parlar de 4 grans eixos per a la valoració 
dels recursos endògens de Molins que ja emanen de les actuacions dels darrers anys i que 
s’han anat consolidant o generant de nou com a principals punts d’interès turístic:

- El patrimoni històric-artístic, a partir sobretot de la rehabilitació del Palau         



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 27/01/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 22/65

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

Requesens i la seva posada en valor com a Centre d’Art i Cultura
del Renaixement.

- El patrimoni industrial i hidrològic, amb la fàbrica Ferrer i Mora, El Molí, 
com el node més rellevant.

- El patrimoni natural, a partir dels dos grans elements que emmarquen el 
territori de Molins a est i oest: el riu Llobregat i la serra de Collserola.

- El patrimoni etnològic: les fires i festes, com a element d’identitat del 
municipi, amb la Candelera com a principal esdeveniment, i la restauració 
i la gastronomia com a recurs rellevant a considerar.

Per tot això, l’Ajuntament de Molins de Rei, creu oportú disposar d’un pla que identifiqui les 
potencialitats turístiques del municipi i prevegi els reptes de caràcter estratègic que ha 
d’afrontar per al seu posicionament territorial. L’objectiu del pla de turIsme és obtenir un 
document de caràcter estratègic que aporti les orientacions necessàries per a facilitar a 
l’Ajuntament el procés de presa de decisions en les actuacions a desenvolupar en el sector 
del turisme. En aquest sentit, el Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025 recull:

1) Anàlisi del context turístic del municipi:
- El municipi i l’entorn territorial.
- La identificació i la valoració dels recursos endògens amb potencial turístic:

Entorn natural
Rutes i senderisme
Patrimoni històric i arquitectònic
Patrimoni industrial/hidrològic
Patrimoni intangible

- L’oferta i la promoció turístiques:
Estructura i oferta turística
Comerç
Allotjament i restauració
Serveis i equipaments

- La Fira de la Candelera
- L’entorn turístic

2) Orientacions estratègiques:

- La identificació dels determinants estratègics i els objectius per al posicionament 
turístic del municipi: posicionar-se i promoure.
- L’aposta turística per Molins de Rei.

3) Proposta d’actuació a desenvolupar per a cadascun dels eixos estratègics:
a) Molins de Rei és riu:

- Molins a la Via Blava
- Del Llobregat a Collserola

b) Molins de Rei és força:
- La fàbrica del Molí
- Una vila d’aigua

c) Molins de Rei és Palau:
- Centre d’art i cultura
- La Ruta i la Xarxa del Renaixement
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d) Molins de Rei és vila:
- Història i patrimoni
- Fira de la Candelera, Comerç i dinamització

4)Proposta de desenvolupament del Pla:
a) Actuació quant a la comunicació i la promoció de l’aposta turística.
b) El sistema de governança de la política municipal de turisme.

Atès l’informe de la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme, elaborat el dia 7 de 
desembre de 2021 i signat el dia 9 de desembre de 2021, amb el vist i plau de la regidora 
de turisme de data 9 de desembre de 2021

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

ACORDS

Primer.- Aprovar el Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025, adjunt en ANNEX 1.

Segon.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i 
alConsorci de Turisme del Baix Llobregat.

Tercer.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal.

Quart.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara de nou tornem a canviar d’informativa, passem a la Comissió Informativa de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila, amb el punt 6 de l’ordre del dia, que és l’”Aprovació 
del Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025”. I faria l’explicació del punt la regidora 
de Turisme, la Sra. Carme Madorell. Endavant.

Sra. Madorell:
Bon vespre a tothom. 

[Presenta el punt 6]

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Carles Corro, endavant, en 
representació de la CUP.

Sr. Corro:
Gràcies, Alcalde. Bé, bona tarda a tots i a totes, regidores, regidores. També a tots aquells 
que ens seguiu des dels diferents canals de comunicació. 
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Des de la CUP, podem entendre la importància d’un pla municipal en matèria de turisme a 
la nostra vila, un pla que com s’indica a la seva introducció identifiqui les potencialitats 
turístiques del municipi (cito) i prevegi els reptes de caràcter estratègic que ha d’afrontar el 
seu posicionament territorial. Ara bé, també entenem que amb aquest pla no estem davant 
d’un pla que sigui urgent o prioritari. Això és així. Que hi ha altres plans, com un Pla 
Integral d’Abordatge de les Drogodependències, un Pla de Recuperació de Serveis 
Privatitzats, o un Pla Local d’Habitatge, així com també la ja demanada renovació del pla 
de mobilitat urbana, que són realment prioritaris i que no s’estan elaborant. Imaginem això 
perquè de cara a la galeria doncs no queda tan bé ni dona tants vots, que sembla que és 
l’únic que ens preocupa aquí, que preocupa el govern de Xavi Paz. Que, vaja, que sembla 
que... Em fa tota la sensació que es treballa en una campanya electoral permanent, però 
bé. Dit això, molt em temo que això que diem no preocuparà en excés el govern, perquè té 
el seu model de vila i si ens agrada bé i si no doncs també. En el cas d’aquest Pla Director 
que avui se’ns demana aprovar, no és una excepció d’això que he dit. Per què? Perquè ja 
en publicitaven gairebé dos mesos abans de la seva aprovació pel Ple municipal. I, per 
últim, sí que he de destacar que en cap cas estem veient clar ni entenem la centralitat que 
se li pretén donar al Museu-Centre d’Art del Renaixement del Palau de Requesens, 
entenent-lo en paraules del primer tinent d’alcalde, com a eix vertebrador de turisme de 
Molins de Rei. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs segur que d’aquest tema en parlarem més abastament al llarg del Ple. 
També ha demanat la paraula el Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Bé, gràcies. Em sentiu bé, oi?

Sr. Alcalde:
Sí.

Sr. Corredera:
Sí? Molt bé. Bé, quan la ciutadania pugui llegir aquest pla, se n’adonarà que segueix un 
relat coherent, que és capaç de ressaltar llocs destacats de Molins de Rei, estableix un 
correlació entre les diferents propostes que s’expliquen i que, com a document de lectura, 
és agradable de tenir entre les mans. Jo em sento orgullós de ser molinenc, estimo la 
meva vila, i aquest document em fa sentir que tinc un poble meravellós. En definitiva, un 
bon treball tècnic en la identificació, el desenvolupament d’allò que més ens enorgulleix als 
molinencs i molinenques. El document comença amb la descripció del municipi —municipi, 
l’entorn, el riu, Collserola, les rutes, la ciutat verda, els dos parcs ja redactats i explicats als 
molinencs i molinenques—, el patrimoni històric i arquitectònic —Ca n’Ametller, el Foment, 
la Federació Obrera, les esglésies, les masies...(és ben curiós que en aquest apartat no hi 
aparegui el Palau de Requesens)—, les restes arquitectòniques —plaça de les Bruixes—, 
el sistema museístic de Molins de Rei —aquí ja sí que hi apareix el Palau, ca n’Ametller, el 
Museu Municipal—, el patrimoni industrial, el patrimoni intangible que també coneixem els 
molinencs i molinenques —les festes i les tradicions pròpies—. S’esmenten també els 
recursos disponibles, l’estructura del personal de l’Ajuntament, l’oferta gastronòmica del 
municipi, els establiments de comerç, els equipaments esportius i de lleure, etc. En 
definitiva, un bon treball tècnic en la identificació i el desenvolupament d’allò que més ens 
enorgulleix als molinencs i molinenques
.
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A partir d’aquí, el document continua amb les orientacions estratègiques, els determinants i 
els objectius. Evidentment, com no podia ser d’una altra manera, quan un fa una anàlisi 
tècnica el més objectiva possible, comença amb una afirmació real i que és significativa: 
Molins de Rei no és un municipi turístic, no ha estat mai i potser tampoc no li interessa ser-
ho. Sorprenentment, i a la següent pàgina, finalitza aquesta exposició amb una sentència 
totalment contrària a la inicial: No té prou identitat i singularitat turística a priori per ser 
atractiu per ell sol; Molins de Rei no pot ser un atractiu turístic només amb els seus 
recursos andrògens; només tindrà un interès turístic si forma part del context comarcal; 
només podrà ser un referent i posicionar-se en el context museístic i artístic a partir de 
l’aparició d’un element de primer nivell com el Palau de Requesens. En què quedem? 
Volem ser municipi turístic? Podem ser-ho. Bé. A partir d’aquí comença l’exposició de les 
propostes, les tasques que cal fer, que bàsicament se centren en endreçar i ressaltar el 
que tenim una mica abandonat, i noves accions i actuacions en què s’espera la 
col·laboració d’organitzacions supramunicipals, però sobretot s’engrandeix la necessitat 
d’apostar pel museu del Palau de Requesens, detallant les accions i motivacions 
exclusivament d’aquesta part durant 14 pàgines. Finalment acaba el document amb la 
definició de les necessitats comunicatives de governança des del propi Ajuntament i la 
creació d’un òrgan de participació extern compost pels diferents actors turístics de la vila. 
El que un pot sentir com a molinenc està molt bé, però la nostra responsabilitat és fer-ne 
l’anàlisi i la valoració política, i aquí ja no és tot tan meravellós. De fet, als antecedents ja 
comença amb una afirmació que sobta: que el pla estratègic vigent és del 2007, i això ja de 
per si ens hauria de fer replantejar de com, de la manera en què ha canviat el món a partir 
de la crisi de final de 2008, cap dels darrers governs municipals hagi portar un nou pla fins 
l’any 2022. Just a continuació de la primera afirmació ve la nota que cal destacar del 
document: el Palau de Requesens, no com a edifici d’entitat pròpia, sinó com a Centre 
d’Art i Cultura del Renaixement. No aprofundiré gaire més al respecte —ja hi ha una moció 
per parlar-ne—, però cal destacar el canvi semàntic que durant aquests mesos s’ha produït 
entorn a aquest tema, considerem que de manera intencionada, passant del Museu del 
Renaixement Català a la seva nova definició com a Centre d’Art i Cultura. Aquesta 
coincidència en la primera plana esperem que sigui una mera casualitat, perquè no ens 
agradaria pensar que el pla turístic es fa per justificar el que s’està invertint en les obres 
projectades, i la despesa que posteriorment suposarà el seu funcionament. El sentit comú i 
l’ordre de les coses és a la inversa: un fa un pla de futur i executa les accions per arribar-
hi. És més, amb l’envergadura del que es planteja, fins i tot projectat a nivell europeu, i 
com a exercici de qualitat democràtica, hagués estat convenient elaborar-lo conjuntament 
amb totes les forces polítiques del Consistori i els diferents agents socials i grups d’interès 
de Molins. Lamentablement no ha estat així; el pla estava tancat al moment de presentar-lo 
a les forces polítiques de l’oposició.

Però tornem al pla de turisme que, com he esmentat anteriorment, gira significament al 
voltant del Palau de Requesens i això podria generar un risc en sobredimensionament 
d’estructura de recursos humans i despeses econòmiques si s’aposta tot sobre un 
producte del qual encara no se sap el resultat que s’obtindrà. Us demano als grups polítics 
del govern que reflexioneu cap a on estem dirigint els esforços i recursos municipals i 
recalco “els grups polítics”, perquè després no s’hi val dir que era una cosa de l’Alcalde del 
moment i/o del pacte del govern d’aquell mandat. Tot això afectarà pressupostos futurs i ja 
hem viscut també quan es va decidir construir equipaments i instal·lacions públiques que 
acaben estant tancades al cap d’un temps, i amb un deute per retornar que limita les 
accions necessàries en el moment present.
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Dit això, i retornant al document, creiem que el pla de turisme ha d’anar acompanyat d’un 
pla d’implementació. Almenys per la nostra part trobem a faltar una calendarització de les 
accions que cal fer per poder donar compliment a allò que es pretén obtenir. També, i en 
aquest mateix sentit, ens hagués agradat tenir definits indicadors d’anàlisi i/o de seguiment 
que ens aportin la informació adequada per veure si les accions implementades donen el 
fruit esperat. Finalment, i el més important, és quin resultat s’espera obtenir amb 
cadascuna de les accions que s’han d’implementar. Un pla ha de definir clarament quin és 
el seu objectiu en termes qualitatius i quantitatius, i trobem a faltar una estimació de cost-
benefici: jo faig això i espero obtenir allò. Per tancar la nostra argumentació, creiem que 
aquest document és una declaració de voluntats, uns desitjos que després de la lectura no 
som capaços de saber si serà capaç de complir l’Ajuntament ni de com se n’avaluarà el 
resultat si s’apliquen totes i cadascuna de les accions exposades. En aquest punt, no els 
votarem en contra, perquè sempre és millor fer alguna cosa que no fer res per tal de 
dinamitzar la vila, però sobretot perquè creiem inadmissible tenir un pla vigent aprovat l’any 
2007. Això sí, demanem al govern municipal que es posi el més aviat possible en 
l’elaboració d’un pla executiu que desenvolupi aquest pla de turisme, que es determinin les 
expectatives que es pretenen assolir i la cronologia de les accions amb el cost que 
suposarà implementar-les. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn del Sr. Arnau Pedrol. Endavant.

Sr. Pedrol:
Gràcies. Bona a tarda a tots i a totes. Bé, jo faré una intervenció una mica en la línia de la 
que feia el Gerard. Nosaltres estem d’acord amb la idea d’impulsar el turisme a Molins, i 
millorar aquells punts que tenim, els punts forts que tenim com a municipi i agrupar-los en 
un pla director per impulsar-los. Però tenim algunes discrepàncies en l’enfocament i 
l’estructura d’aquest pla.

Des del nostre punt de vist, aquest pla presenta contradiccions importants i un enfocament 
que no acabem de compartir. Em referiré també a la frase que ha citat el Gerard, a l’apartat 
de Diagnosi es reconeix que Molins de Rei no és una vila turística, no ho ha estat mai i 
potser no li interessa ser-ho. De fet, en el document, concretament a la pàgina 24 i a la 
pàgina 42, es fa referència a aquesta idea. I en canvi el pla es basa en la creació de tota 
una infraestructura turística i de personal amb l’edifici del Palau com a epicentre que ens 
suscita grans dubtes a nivell pressupostari, sobretot. Ja hem comentat en el passat que 
ens preocupa tant el cost de creació com el manteniment d’aquest projecte en concret, 
però independentment d’això aquest pla tracta la qüestió pressupostària d’una manera més 
aviat pobra, apropant els projectes de la diagnosi en només tres categories, on la màxima 
categoria és per als projectes de 15.000 a 50.000 euros o majors, i en el propi pla un 
annex d’inversions, algunes d’elles essencials per al pla, sense cap mena de previsió de 
cost, i això és clarament insuficient. Entrant en la matèria, en els apartats de Patrimoni, 
aquest pla es centra en impulsar únicament dos edificis de la vila: el Palau i el Molí, deixant 
de banda una gran part del nostre patrimoni històric, com per exemple Can Malvehy, que 
celebrarà el seu seixantè aniversari, Torra Balari, Ca n’Iborra, Can Samaranch... Tampoc 
es parla ni s’explota el passat agrícola de Molins, més enllà d’aquells projectes que ja hi 
estan indirectament lligats. I alguns dels projectes creiem que no estan realment aprofitats, 
com per exemple el de les Viles Flores. També hi ha un gran apartat del pla director, i són 
els punts relacionats amb Collserola, els aiguamolls, etc, que no entenem com encara no 
s’han iniciat les propostes o algunes de les propostes que es recullen, i més quan alguns 
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portem ja temps denunciant l’estat en què es troben els nostres entorns d’oci natural, i això 
ens fa preguntar si realment calia fer un pla director de turisme per dur a terme aquestes 
actuacions.
 
En definitiva, creiem que és positiu impulsar els elements turístics de Molins i, agafant una 
frase de la diagnosi del propi pla, nosaltres creiem (i cito textualment) que “fer polítiques a 
Molins de Rei és valorar el patrimoni i fer un entorn de qualitat, també és identitat i 
autoestima, i és promoció i posicionament”, però creiem que aquest pla no acaba d’anar en 
consonància amb aquesta idea i es centra en promoure grans projectes d’atracció turística 
que no s’adeqüen a Molins, deixant de banda molts dels altres elements que ens fan únics. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és la paraula de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Hola. Bona tarda a tothom. Bon any a tothom que ens sent per primera vegada, que ens 
n’hem oblidat perquè ja hem parlat molt des del dia u de gener, però al final de cara als 
vilatans i a les vilatanes és la primera vegada que ens poden sentir.

Bé, jo comparteixo molt del que han dit els meus companys. En primer lloc, voldria agrair a 
la regidora que deixés el pla que portava al Plenari al desembre que el deixés per a aquest 
mes, perquè poguéssim tenir més temps per poder-nos-el mirar. I dit això, tot i que hi ha 
moltes coses del pla que no comparteixo, sempre dic el mateix comentari quan parlem d’un 
pla d’aquest tipus, i és que la qüestió pressupostària sempre es deixa de costat, suposo 
que perquè ningú no vol enganxar-se els dits i després van apareixent o no al llarg dels 
pressupostos posteriors les accions que es desenvolupen al pla, i en això ja hi estem 
acostumats. Jo crec que un pla sense una cronologia d’activitats i una dotació 
pressupostària més acurada és un pla que flaqueja. Dit això, la regidora ha dit que 
posteriorment hi haurà un pla d’accions concretes, doncs, entenc que aquí ja sí que podria 
venir tot això especificat i que ens faria tenir més clares les accions i com les vol 
desenvolupar el govern. Hi ha coses de les accions que jo no he acabat d’entendre, com 
quan parla dels agents, sempre parla d’agents externs, i em costa veure de quina manera 
participaran els agents externs, si serà una qüestió pressupostària, si serà algun tipus de 
pressupost... Nosaltres desenvolupem part d’aquestes accions o només pengen dels 
agents externs? Però, bé, tampoc no crec que sigui el més rellevant del pla. 

Comparteixo amb els meus companys que és un pla que gira molt entorn al Centre d’Art 
del Renaixement, que encara no tenim entre nosaltres i al final és com una mica parlar del 
futur. Un pla la idoneïtat del qual em sembla que cal recordar que encara no s’ha debatut al 
Plenari i, per tant, doncs, un cop més sembla que comencem la casa per la teulada. Dit 
això, sí que és cert que el pla ofereix accions que fan que moltes de les coses més 
maques que té la nostra vila puguin millorar i siguin potser millor ateses del que estan ara 
mateix, i en aquest sentit jo crec que tenir aquest pla, sobretot si es desenvolupa i es 
desenvolupa bé, doncs, ajudarà a donar visibilitat a molts dels nostres béns i dels nostres 
recursos més importants. Per tant, en aquest sentit, nosaltres anunciem que ens 
abstindrem en aquesta votació.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Ara seria el torn de tancar aquest primer torn d’intervencions. Sra. 
Madorell, endavant.

Sra. Madorell:
Sí, jo voldria donar les gràcies a tots aquests que esteu donant aquest feedback positiu, 
però també voldria dir que, bé, m’heu tret un pes de sobre, ja que jo creia que aquest pla 
de turisme no interessava ningú, que ningú no se l’havia llegit, o que ningú no se l’havia 
pres seriosament, perquè hem passat dues comissions informatives i un mes pel mig, en 
què vaig oferir que si algú tenia alguna cosa a dir que me la podia dir. Han passat dues 
comissions informatives i ningú no ha preguntat, ni ha dit, ni ha comentat, la qual cosa jo 
pensava “soc invisible, el pla és invisible i no serveix per a res”. O sigui que gràcies, 
gràcies, gràcies per aquests comentaris que esteu fent avui, que almenys em fa l’efecte 
que tota la feina que hem estat fent ha servit per a alguna cosa. O sigui que amb això 
almenys em sento molt reconfortada. També em sento molt reconfortada pels comentaris 
positius. El Gerard, has estat molt didàctic, realment t’ho has llegit “de pe a pa”. Ana, 
també moltes gràcies pel que esteu dient. L’únic que, torno a repetir, és la primera part 
d’un pla estratègic. Ara ha de venir, el 2022 posarem en marxa la segona part, que és tot 
això que esteu demanant, però també tingueu en compte que aquest pla és exactament 
igual que, per exemple, el Pla de Salut. La regidoria de Salut no porta totes les accions que 
entren al Pla de Salut com la regidoria de Turisme, o Turisme, no portarà totes les accions 
que hi ha dins aquest Pla de Turisme. Perquè la Fira és una regidoria important que va pel 
seu compte, Cultura; és a dir, que pensant en el paraigües que arriba a ser Turisme. 
[Inintel·ligible, 45:53] Tocava que ho impulséssim des de Turisme i perquè realment 
tinguem tots aquests elements que vosaltres dieu que a Molins de Rei els hem de posar en 
valor, els hem de posar a lloc.

Aleshores, el comentari que han fet els companys de la CUP, doncs, em sembla molt bé, 
però també ha dit algú que si no comencem a fer alguna cosa, mai no farem res. 
Segurament que hi ha plans que us deuen agradar més que altres i hi ha plans que van 
més avançats que altres. Doncs, s’està treballant en aquests àmbits; sé pels meus 
companys de govern que s’està treballant en aquests àmbits. Que uns plans surtin més de 
pressa que els altres, val, però no es pot dir sempre que quan fem una cosa que per què 
no hem fet l’altra? Llavors no tindrem mai res. Mai no ens agrada l’ordre en què surten les 
coses. Doncs, mira, ha sortit aquest abans que algun altres. Doncs, benvingut. Benvingut, 
perquè ja tenim com a mínim amb aquest eix un element per treballar. I ens agraden molt 
els plans, ens agrada tenir-ho tot endreçat, doncs ja en tenim un. Ja ho dic: és el 50 %. De 
tot el que parleu de pressupostos, de calendaritzacions, d’estratègies... ja vindran dins del 
segon. I també us vaig dir a la primera comissió informativa que, com que ja estava 
destinat d’una altra manera, en podríem parlar abastament, i tot el que heu dit del Palau 
del Renaixement, doncs, com que sé que hi ha una moció després, que hi ha gent que 
està molt més capacitada que jo a dins del govern per parlar del Palau del Renaixement, 
doncs deixaré que totes aquestes qüestions surtin després també per no repetir-les.

Sr. Alcalde:
Doncs, moltíssimes gràcies. Si no hi ha cap paraula més, passaríem a la votació d’aquest 
Pla de Turisme.

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 9

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

7.- Qüestions sobrevingudes.

7.-a) Qüestió Sobrevinguda. Proposta creació d’una Comissió d’Estudi sobre les 
diferents modalitats de prestació dels  serveis municipals

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

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió d’aquest punt.  

PROPOSTA

1. Antecedents

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019 va adoptar, entre 
d’altres acords, aprovar la proposició d’Alcaldia per a la creació de Comissions 
Informatives especials relacionades amb diferents objectius i finalitats.

D’entre les diferents Comissions informatives especials, i depenent de l’àrea d’ASP, es 
crea la Comissió de gestió de llars d’infants que te com a objectiu fer el seguiment dels 
actuals models de gestió de les llars d’infants públiques a Molins de Rei, proposar accions 
en l’àmbit i altres temes relacionats.

Es disposa que la durada d’aquestes Comissions informatives especials serà per tot el 
mandat.

Atès que és voluntat del Govern municipal, compartida amb tota la resta de forces 
polítiques municipals, donar impuls a la Governança trobant espais per tractar temes 
específics de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

Atès que és d’interès de tots els grups municipals constituir una comissió informativa 
especial per estudiar les diferents modalitats de gestió i prestació dels serveis públics 
municipals.

2. Fonaments jurídics

L’article 48.2 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat.) preveu que poden 
complementar l’organització municipal, entre d’altres, “les comissions d’estudi, informe o 
consulta”.

El funcionament de la Comissió s’adequarà al que estableixen els arts. 123 i ss. i 134 i ss. 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

Pel que fa a la composició de la Comissió, els arts. 123.1 i 125 ROF disposen que aquesta 
estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació, que hauran de representar 
els diferents grups polítics existents en proporcionalitat a la seva representació en la 
Corporació. La presidència de la Comissió recau en l’alcalde, sense perjudici de les 
delegacions que pugui realitzar. Així mateix, l’art. 137.1 ROF estableix que el president de 
la Comissió podrà requerir la presencia, en les seves sessions, de personal o membres de 
la Corporació a efectes informatius.  

3. Règim de la Comissió d’Estudi 
3.a. Composició: la Comissió estarà formada pels membres següents:
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- President/a: el president de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia ESC o regidor/a 
en qui delegui. 

- Vocals: regidors/es membres de la Comissió Informativa de Serveis Central i 
Economia ESC o regidor/a en qui deleguin, amb l’assistència d’un representant per 
cada grup municipal.

- Secretari/a: persona que exerceixi les funcions de la secretaria de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals i Economia ESC o persona en qui delegui.

Així mateix, podran assistir a les sessions de la comissió, experts i tècnics de les diverses 
àrees de l’Ajuntament vinculats als aspectes a tractar en cada sessió; que tindran veu, 
però no vot.

3.b. Organització: la comissió determinarà la regularitat de la convocatòria de les reunions, 
com a mínim aquesta haurà ser bimestral.

Vist tot allò exposat, es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Deixar sense efecte la creació de la Comissió de gestió de llars d’infants, 
depenent de l’Àrea d’ASP, aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 
de 26 de setembre de 2019.

Segon.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial per l’estudi de les diferents 
modalitats de gestió i prestació dels serveis públics municipals.

Tercer.- Nomenar els membres de la Comissió següents:

- President/a:  el president de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia ESC o regidor/a 
en qui delegui

- Vocals: regidors/es membres de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i 
Economia ESC o regidor/a en qui deleguin, amb l’assistència d’un representant per 
cada grup municipal.

- Secretari/a: persona que exerceixi les funcions de la secretaria de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals i Economia ESC o persona en qui delegui.

La Presidència podrà convidar, amb veu i sense vot, a experts i tècnics de les diverses 
àrees de l’Ajuntament que consideri necessaris pel bon desenvolupament de les 
sessions de la Comissió.

Quart.- La comissió determinarà la regularitat de la convocatòria de les reunions, com a 
mínim aquesta haurà ser bimestral (reunió cada dos mesos), sempre que hi hagi 
assumptes a tractar.

Les sessions d’aquesta comissió podran ser convocades bé a iniciativa pròpia, bé a 
sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la Corporació.

En aquest últim cas la sol·licitud s’ha de realitzar per escrit, signat personalment pels 
regidors i regidores que la promoguin, en el que es motivarà la necessitat de la sessió, els 
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assumptes a incloure a l’ordre del dia, i el text de les propostes dels acords que es 
pretenen adoptar. 

Cinquè.-  Notificar aquest acord als seus membres.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb aquest punt, i avui acabaríem els aspectes dictaminats per les comissions 
informatives, passaríem a les qüestions sobrevingudes, que sí que n’hi ha una, com saben. 
És la proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre les diferents modalitats de 
prestació dels serveis municipals. En aquest sentit, primer de tot, hauríem de votar la seva 
incorporació, que és el que proposo ara, i a partir d’aquí faria menció de l’explicació del 
perquè d’aquesta comissió actualment.

[Votació]

I, per tant, l’explicació és ben senzilla. Com saben, al Ple de desembre vam tenir un debat 
ampli al respecte del que seria la demanda d’una comissió per estudiar la concessió 
concreta de l’Ajuntament de Molins de Rei en la prestació del servei a la piscina municipal. 
Com saben, de part nostra, la contraproposta a aquella proposta de part de l’oposició va 
ser reformular la comissió que ja teníem constituïda per estudiar la prestació de servei de 
les llars d’infants. I, per tant, el que en bé del compliment de la proposta del govern del 
passat Ple de desembre, el que portem a terme ara és aquesta proposta, que és 
reformular i, per tant, deixar sense efecte la comissió que teníem constituïda a l’inici 
d’aquest mandat de llars d’infants i passar a crear aquesta comissió que tindria aquest 
caràcter més ampli d’estudiar les diferents modalitats de prestació del serveis municipals.

Com saben, i a partir d’aquí, s’ha enviat avui el document, ja que hi ha pocs serveis a fer. 
S’ha establert una periodicitat de reunir aquesta comissió sempre i quan hi hagi temes que 
creiem oportú que en comportin la convocatòria, i l’única diferència és que en comptes 
d’aquesta comissió penjada a la presidència de l’Àrea de Serveis a les Persones, que és 
on penjava la Comissió de Llars d’Infants amb tota lògica, perquè el servei s’ofereix des de 
la regidoria d’Educació, doncs, que està a la Comissió de Serveis a les Persones, en 
aquesta ocasió la presidència recauria en l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, o en el 
regidor que delegui, però en principi, sota principi, proposem convocar-la aquí. Per tant, 
aquest seria el motiu, això és el que proposem. 

Obriríem el torn d’intervencions. Endavant. Doncs, no veig cap paraula. El Sr. Carles Corro 
és el que ha demanat i, per gestos, veig que el Sr. Gerard Corredera també vol parlar. 
Perfecte, doncs. I l’Ana Aroca també. Si volen establir aquest mateix ordre, com vostès 
mateixos, endavant.

Sr. Corro:
Val, doncs, si us sembla començo. Bé, seré breu. Des de la CUP del que ara es creï 
aquesta comissió, i també estem contents del fet que ja no es parli, com es pretenia a 
l’inici, d’una comissió de gestió de les concessions, que vam demanar canviar-ne el nom i 
que no fos aquell per evitar pressuposar el model de gestió de serveis que es diuen 
públics. Perquè, bé, entenem que aquesta comissió ha de servir, ha de ser efectiva, entre 
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altres coses, per posar en relleu els avantatges i la necessitat de municipalitzar els serveis 
públics municipals, així com avançar conjuntament cap a aquesta fita. Gràcies.

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

Sr. Corredera:
Gràcies, Alcalde. Jo una mica en la línia del que comentava el company de la CUP, el 
mateix. Que siguin comissions efectives i recordar que fa em sembla un mes i mig o dos 
vaig demanar una relació de comissions que teníem convocades i les dates de les últimes 
convocatòries i crec que és important per tenir clar per què es creen aquestes comissiones 
i per què la necessitat de fer-les útils i que avancin cap a un model de gestió dels serveis 
municipals. Gràcies.

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

Sra. Aroca:
Gràcies. Tenia el micro obert, ho sento, pensava que... No n’era conscient.
Bé, el mes passat no ens en vam sortir de fer la comissió que demanàvem, però ja el 
govern es va comprometre a fer aquesta modificació i ho agraïm. L’únic és que no 
compartim gaire el tema de la periodicitat. Per tant, demanaríem incloure o matisar on diu 
que la periodicitat serà mínim un cop l’any que digui també, perquè entenc que deixa al 
president la facultat de convocar quan vulgui, si té temes, entenc...

Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, Sra. Aroca. Potser li han passat la versió anterior, perquè això estava 
modificat.

Sra. Aroca:
La versió signada, que és l’última que he vist.

Sr. Alcalde:
Doncs, a partir de la conversa que hem tingut, segurament, i no sé amb qui l’he tingut avui, 
perquè avui he tingut moltes trucades, però la que jo tinc sobre la taula, i potser hi ha hagut 
un error aquí, el punt 4rt —i per això l’he tallada, perdoni, però li especifico perquè té 
referència al que diu— diu: “L comissió determinarà la regularitat de la convocatòria de les 
reunions. Com a mínim, aquesta haurà de ser bimensual, cada dos mesos, sempre que hi 
hagi assumptes per tractar”. Ho dic perquè el fons de l’argument que plantejava és molt 
diferent, quan...

Sra. Aroca:
Ah! És radicalment diferent. Tot i així, seria bo, i agraeixo el canvi, perquè a la versió que jo 
tinc, l’última que he llegit, que no fa tant que l’han passat, posava “anual”, mínim un cop 
l’any. Si pot ser, establir o deixar que la petició d’un cert nombre de regidors també es 
pogués convocar si el president ho estimés convenient. Com ja vam fer a la Comissió de 
Les Llicorelles. No sé si a proposta de dos grups, o de cinc regidors, o alguna cosa així, 
alguna fórmula d’aquest tipus, que quedés que es pogués convocar. Perquè, és clar, el fet 
que sigui mensual està molt bé i fins i tot està millor del que m’esperava en un principi, 
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però igual ens trobem que aquestes convocatòries no es produeixen perquè estan només 
en decisió o la capacitat de fer-ho és només del president i, per tant...

Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, li comento on estava l’error inicial, que acabo de detectar ara. És que potser si 
s’ha llegit només la part expositiva es manté el punt 3.8, b, que no s’ha corregit i que diu 
que la reunió seria com a mínim anual. Però, després, al punt dispositiu, en el punt 4rt, hi 
hauria aquesta correcció, per tant aquesta incoherència que matisarem i corregirem, 
perquè hi hagi coherència entre la part expositiva i la dispositiva. I, per tant, Sra. 
Secretària, demano que això es tingui en consideració i també, si li sembla bé la proposta, 
és que faríem que se sotmetria igual que la resta de comissions al que digui el ROM. El 
ROM ja estableix a partir de quan i de quin nombre de regidors una comissió qualsevol es 
pot convocar. Si li sembla, afegirem aquest matís, Sra. Secretària, per deixar clar també 
que aquesta comissió també se sotmetrà, no podia ser de cap altra manera, al que estipuli 
el ROM, d’acord? Que a partir del nombre determinat que fixi el ROM aquesta comissió 
podrà ser convocada.

Sra. Aroca:
Val, perfecte. Llavors, un últim aclariment, perquè m’ha semblat entendre que tu deies que 
era mensual i....
Bi. Bimensual. Bimensual. Bimensual.

Sra. Aroca:
Bimensual. Val, val, aclarit. Perfecte, doncs ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, jo per la meva part, aclarit aquest punt i trobant el punt de consens de títols i de 
disposició, si els sembla passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

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

D – MOCIONS

8.- Moció del Grup Municipal de Molins Camina-Podem per entrar a formar part de 
l’operador energètic metropolità i per iniciar l’expedient per a l’exercici per part 
d’aquest Ajuntament de l’activitat econòmica de comercialització d’energia i la 
gestió integral d’instal·lacions solars per mitjà de l’empresa pública tractament i 
selecció de residus, SA (Tersa), en règim de lliure concurrència. (Expedient 
1/2022/MOCIÓ)

MOCIÓ

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

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

Actualment el model energètic vigent basat preferentment en els combustibles fòssils té 
uns límits evidents de tipus econòmic (alts preus de l’energia, limitació existent dels 
recursos), social (desigualtat i pobresa energètica) i ambiental (contaminació de l’aire i 
emissió de gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi climàtic). 

És en aquest context que parlem de transició energètica, cal un canvi estructural a mig 
termini que permeti fomentar encara mes les fonts d’energia netes i renovables i amb un 
increment de l’eficiència energètica. 

El Consell Metropolità va aprovar el setembre del 2018 en consonància amb els 
compromisos derivats de l’anomenat Covenant of Mayors (o Pacte d’alcaldies), aquest 
acord, derivat  de  l’Acord de París sobre el canvi climàtic del 2015, la seva ratificació per 
part de la Unió Europea l’any 2016 i l’aprovació del Parlament de Catalunya de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, recull les diferents polítiques europees, catalanes 
i metropolitanes en matèria de reducció d’emissions, energies renovables, eficiència 
energètica i en aquest sentit també esmentar la concordança  d’objectius de nou model 
energètic d’acord amb el Programa Marc d’Energia i Clima aprovat per l’AMB l’any 2020.

En el context d’alt preu de l’electricitat, un gran canvi també passa per repensar les 
solucions de models de gestió pública de l’energia, això pot permetrà influir en el fluxos 
econòmics en el sistema elèctric, dissenyar nous models de governança adequats, i 
entendre la planificació energètica com a eina per avançar cap a un futur sostenible i baix 
en carboni.

L’eficiència energètica i la generació a partir de l’aprofitament dels recursos renovables i 
locals han de ser mitjans valuosos per a superar aquests reptes. El canvi a una economia 
més eficient en el consum d’energia també ha d’accelerar la difusió de solucions 
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tecnològiques innovadores i millorar la competitivitat a l’àmbit Metropolità, impulsant un 
mercat entorn a l’energia i creant llocs de treball de qualitat en aquests sectors amb un 
major control públic.

En aquest procés, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament amb  altres 
ajuntaments metropolitans, ha iniciat un procés cap a un model energètic més sostenible, 
treballant per maximitzar la generació d’energia per mitjà de recursos renovables locals i 
propers, alhora que reduint el consum d’energia final amb l’aplicació de mesures d’estalvi i 
fen un ús més intel·ligent dels recursos renovables locals en totes les activitats i serveis 
que desenvolupa. Amb aquest propòsit ha apostat per desenvolupar polítiques 
energètiques de manera integral, eficient i coordinada.

Aquesta aposta d’actuacions estructurals sobre totes les fases del sistema elèctric 
comporta que pugui existir una millora en la gestió en l’àmbit de la generació, en la 
distribució i en la comercialització.

Dins aquest procés, el 2016 es va aprovar la posada en marxa d’una comercialitzadora 
d’energia elèctrica, Barcelona Energia, la qual està gestionada per  TERSA (òrgan de 
gestió directa de l’AMB pel servei de tractament de residus i mitjà propi de l’AMB per 
subministrar energia a les seves pròpies dependències i complementàriament a tercers, 
com la ciutadania i empreses a l’àmbit metropolita.

Tanmateix la comercialitzadora en una primera fase ha gestionat la capacitat generadora 
d’energia que actualment existeix i a futur la que pugui tenir l’AMB i els seus serveis, amb 
independència de la seva forma de prestació, i el subministrament als ajuntaments 
metropolitans i els seus ens dependents.

Dins d’aquest nou model, l’AMB té previst obtenir la màxima rendibilitat social en la gestió 
energètica conjunta i en el subministrament d’energia als edificis i serveis, així com 
realitzar conjuntament serveis i actuacions energètiques.

Els serveis energètics que TERSA pot prestar als Ajuntaments metropolitans  en una 
primera fase de caràcter immediat, son:

a) Comercialització d’energia – Barcelona Energia:-Subministrament d’energia a edificis i 
equipaments públics, energia 100% renovable, optimització de facturació: Assessorament 
personalitzat i transparent, representació d’instal·lacions de generació.

b) Gestió integral d’Instal·lacions d’Energia Solar, gestió facturació assessorament tècnic 
davant tècnics municipals, administració i empresa distribuïdora, gestió energètica i 
eficiència, explotació, monitorització i manteniment de parcs solars municipals agregats, 
projectes i construcció d’instal·lacions de renovables,

c) Gestió i promoció  d’instal·lacions generadores d’altres fonts d’energia renovable.

En una segona fase, avançant en paral·lel amb la definició de l’estratègia de transició 
energètica de l’AMB, es pot ampliar aquest Catàleg de serveis d’acord a l’evolució futura 
de serveis energètics que pugui prestar TERSA, al voltant de qüestions com el suport a la 
implantació de la mobilitat elèctrica: instal·lació i gestió de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics, i agregació de demanda i gestor de càrrega.
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Existeix doncs un gran conjunt de prestacions amb un gran potencial de millora de la gestió 
energètica sota criteris de màxima aposta pel canvi de model energètic aprofitant sinergies 
entre administracions, major transparència de la gestió energètica, amb eficiència, amb 
noves possibilitats d’aplicació de solucions innovadores, de transició energètica i de 
socialització en la gestió.

Igualment com ja han fet diversos ajuntaments metropolitans, caldrà formar part de 
l’accionariat de TERSA i per tant adquirir un paquets d’accions.

Per tot això es proposa:

PRIMER-. Iniciar l'expedient per a l'exercici per part de l’Ajuntament de Molins de Rei de 
l'activitat econòmica de comercialització d’energia i la gestió integral d’instal·lacions solars 
per mitjà de l’empresa pública Tractament i selecció de Residus, SA (TERSA), en règim de 
lliure concurrència.

SEGON-. Demanar a l’AMB i a TERSA tota documentació necessària per tramitar aquest 
expedient.

TERCER-. Establir una partida pressupostaria al capítol d’inversions 2022 de 10.000 € per 
que una vegada avanci la tramitació d’aquest expedient d’activitat econòmica, l’Ajuntament 
de Molins de Rei passi a formar part de l’accionariat de TERSA.

QUART-. Notificar els presents acords a l’AMB i als mitjans de comunicació locals.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que ja no hi hauria cap punt més sobrevingut. Saben que hi ha un compromís de 
portar a terme dos punts, però que esperem i s’ha parlat amb el grup municipal de la CUP 
per mirar de portar-lo, de manera ja inajornable, el mes de febrer.
El Sr. Interventor s’acomiada. Per tant, bona nit, Sr. Interventor, Eusebi.
I passem ara ja al punt de les mocions, amb el punt núm. 8, que és la “Moció del Grup 
Municipal de Molins Camina-Podem per entrar a formar part de l’operador energètic 
metropolità i per iniciar l’expedient per a l’exercici per part d’aquest Ajuntament de l’activitat 
econòmica de comercialització d’energia i la gestió integral d’instal·lacions solars per mitjà 
de l’empresa pública Tractament i selecció de residus, SA (Tersa), en règim de lliure 
concurrència”. Endavant.

Ara t’has silenciat, Ana, perdona.

Sra. Aroca:
Ara que havia agafat “carrerilla”. Vale. Gràcies.
[Presenta el punt 8]

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula diria que l’Arnau Pedrol, és el primer de tot. 
Endavant.
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Sr. Pedrol:
Sí, gràcies. Bé, aquesta moció planteja una qüestió de futur molt important pel que fa a 
l’energia, i sincerament espero que puguem aprovar-la i animo tots els grups a votar-hi a 
favor si és que encara no n’estan convençuts. Nosaltres creiem fermament que aquest és 
el camí que cal seguir, i aquest és treballar per assolir una producció d’energia 100 % 
renovable, lliure d’emissions, reduir el consum d’energia i impulsar l’autoconsum i l’estalvi 
econòmic. Però no només pels enormes beneficis mediambientals i de salut que tot això 
ens aporta com a societat, el fet que és avançar cap a la descarbonització, sinó que 
aquesta també és una eina molt important per construir un model energètic democràtic i 
d’autoconsum que ens permet fugir del control de les grans empreses energètiques, dels 
abusos de l’especulació que hi ha amb els bons de carboni, i superar d’una vegada per 
totes la dependència que tenim del gas natural, que tot junt està afectant greument el preu 
de l’energia, encarint-lo fins a nivells històrics. El compromís d’Esquerra és tal que en 
aquest tipus de projectes que ja fa uns anys vam estar en l’impuls de Barcelona Energia, i 
fa uns mesos, a finals del 2021, el president Aragonès va anunciar l’aprovació del 
programa temporal per al disseny i la creació d’una empresa energètica pública impulsat 
per la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, per poder treballar en aquest camí des de l’àmbit nacional. Gràcies.

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

Sr. Vives:
Disculpeu. Bé, dos apunts, ja que heu intervingut. Arnau, els canons de neu gasten molta 
energia, i més si fa calor; per tant, us animeu també que expresseu això en relació amb els 
Jocs i ja que comentaves el tema de l’energia pública, com a CUP, també crec que us vam 
pressionar bastant perquè això fos així al pacte de la investidura.

Un altre punt que crec que l’Ana ha comentat que és de l’Ajuntament de Barcelona, 
TERSA, AMB també participa; a l’accionariat són els dos. Sobretot perquè he treballat uns 
quants anys allà com a educador ambiental i és un espai que em conec força aquell. Ja 
anant a la moció en concret, des de la CUP la veritat és que hem tingut bastant debat en 
aquest punt. És una qüestió que, evidentment, la gestió de l’energia i la gestió pública de 
l’energia ens suscita molt debat intern, i també hem consultat a persones externes, experts 
de la CUP en energia en relació pròpiament dit a TERSA i a la gestió de l’energia pública.
Ja avancem que votarem a favor d’aquesta moció, però que ens agradaria fer algunes 
apreciacions. Compartim totalment l’interès que sigui una empresa pública la que 
subministra energia als equipaments municipals, així com poder certificar que el 100 % 
d’aquesta energia és d’origen renovable. Tanmateix, ens falten elements al debat per 
valorar si és TERSA l’empresa que ha d’oferir aquest servei i gestionar l’energia a Molins. 
Aprovar aquesta moció implica un canvi molt gros a la vila. És un canvi que cal pair i mirar 
amb lupa. És sabut que TERSA és una empresa que gestiona una planta incineradora molt 
qüestionada per plataformes i veïnes que incinera 350.000 tones anuals i les converteix en 
energia elèctrica. És cert que la comercialitzadora de TERSA, en aquest cas Barcelona 
Energia, no ven aquesta energia com a renovable, però sí que ho feia fa uns anys. De fet, 
va ser el govern de Barcelona que va haver de rectificar després d’intentar, no d’intentar, 
després de vendre com a energia verda aquesta energia provinent de la incineració de 
residus no reciclables. Llavors, això també ens fa ser més prudents al respecte i que si 
aquesta moció tira endavant, tant de bo, ens agradaria mirar-ho amb més detall i temps, ja 
que amb els pocs dies que hem tingut per debatre-la és complicat. En tot cas, ens oferim a 
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fer front comú per cercar la manera que la gestió de l’energia a Molins de Rei sigui pública i 
renovable, i aquí parlem d’anar més enllà d’una comercialitzadora pública, parlem també 
d’una sobirania energètica; és a dir, autoproducció d’energia, compartir excedents, generar 
comunitats energètiques locals, qüestions que ja han sortit a Plenaris més d’una vegada, a 
més a més per part de diversos grups municipals i que nosaltres també hem proposat al 
govern en el tema dels pressupostos. Gràcies.

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

Sr. Corredera:
Bé, gràcies. Evidentment, des de Molins en Comú votarem a favor, perquè també és una 
moció que podríem presentar perfectament nosaltres i felicitem els companys de Molins 
Camina que la presentin. Per a nosaltres, recuperar la gestió pública de l’energia, perquè 
és un servei bàsic en què no poden prevaler els interessos d’uns quants per sobre de 
l’interès general, dotar-nos d’eines per augmentar el lideratge públic, independitzar-nos de 
l’oligopoli elèctric, desenvolupar un paper actiu al mercat energètic, per ser més verds i 
omplir la ciutat d’energies renovables, per ser més eficients, amb el màxim possible produir 
localment, com comentava el company de la CUP, per facilitar l’autoconsum, per garantir el 
dret energètic i per fer per partícip a la ciutadania, que aquesta tingui un paper actiu. Ha de 
ser un prioritat de qualsevol govern municipal intentar que la comercialitzadora elèctrica 
sigui pública, com a instrument de promoció i d’estímul de la generació energètica local i 
renovable, tant a nivell d’equipaments municipals com també per a la ciutadania. Per tant, 
amb tot el nostre suport, hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, Alcalde. Em sumo, igual que l’Ana, que ho ha començat dient, desitjant un feliç 
any a totes les persones del nostre municipi que avui ens poden escoltar per primera 
vegada.

Bé, moltes vegades l’oposició acusa el govern que estem en campanyes local. Jo, amb 
aquesta moció, és una moció de promoció d’un grup metropolità que en tot cas té la 
presidència, igual que a l’Ajuntament de Barcelona, i que per tant té la voluntat de 
continuar amb aquesta promoció i fent-se amos de l’ecologisme i de el tot el que té a veure 
amb les energies verdes. Llavors, per començar, dir que els equipaments municipals ja 
estan subministrats amb energia verda. Ja ho estan. De moment, cap novetat. Ho estan a 
través d’un contracte marc que tenim amb l’Associació Catalana de Municipis, l’ACM, en 
què tota l’energia que nosaltres comprem és energia verda. I ho fem a un preu assequible, 
millor que el que ens pot oferir TERSA. Per tant, estem mirant també el que és el resultat 
econòmic de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Jo crec que hi ha hagut altres mocions, i algú altre també ho ha explicat, en què aquest és 
un tema, o aquesta moció possiblement és una moció que jo crec que arriba massa d’hora. 
No dic que no sigui una moció que puguem tornar a debatre els propers anys, però crec 
que arriba massa d’hora. Fa pocs mesos es presentaven mocions en les quals també 
parlaven de les comunitats energètiques. Hi ha un projecte també aquí al darrere a través 
de la regidoria d’Empresa, amb el Jordi Pradell, pel qual s’està intentant fer una implicació 
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en aquest tema. Sí, estem al darrere de poder treballar les comunitats energètiques, de 
poder veure com podem fer realment aquesta implantació. També fins i tot amb totes les 
empreses que tenim al nostre municipi. També amb els nostres equipaments municipals. 
Ho ha dit abans el regidor Àlex Herrero. Per tant, estem en una campanya en la qual ens 
creiem que tenim un gran problema i que intentem solucionar-los des d’un punt de vista de 
gestió de vila. Una visió de municipi. I, a partir d’aquí, després ja veurem quines accions 
podem emprendre. Per tant, aquesta moció possiblement jo crec que és prematura en 
aquests moments; crec que possiblement ara no ens toca afegir-nos a aquesta empresa 
pública, que és accionarada per l’Ajuntament de Barcelona a través de BMS i també de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I, per tant, nosaltres, com a institució que hi és 
representada, és evident que en el moment en què ens hi vulguem afegir, doncs, en 
tindrem l’oportunitat. Però crec que encara estem en una etapa massa prematura per tal de 
fer aquest pas d’accedir a TERSA, sent conscients que TERSA pràcticament l’ajuntament 
més gran que té és l’Ajuntament de Barcelona, l’ajuntament amb pes més gran que té és el 
de Barcelona, que té només al voltant de 30.000 socis. Per tant, jo crec que encara li 
queda un gran recorregut per continuar en aquest sentit.

Nosaltres jo crec que estem o tenim clar que aquest és un problema que ens preocupa i 
ens ocupa, que hi estem treballant i, per tant, crec que ens cal aquesta visió més global i 
quan haguem seguit o haguem acabat totes les accions que tenim o en què estem 
treballant doncs serà llavors possiblement el moment de prendre alguna decisió de cap a 
on ha de tirar l’Ajuntament de Molins de Rei. Però crec que en aquest moment no és 
encara el moment; per tant, des de Junts per Molins votarem en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Álex, no, perdó, Sra. Laia Cassauba primer de tot.

Sra. Cassauba:
Gracias, Alcalde. Buenas tardes a todos mis compañeros y a toda la gente que nos está 
escuchando. Creo que la moción trata unos temas muy complejos e interesantes que, sin 
que la expresión suene mal, están muy a la orden del día. No lo hablo porque se esté 
preparando una campaña política, ni mucho menos, sino que son temas que preocupan 
mucho a todo el mundo y a todos los políticos y que hay muchos debates entorno a todo 
esto. Como ya he dicho, es un tema muy complejo en el que creo que hay que hacer un 
análisis bastante específico en el que poner de lado pros y contras, y es una moción en la 
que sí que podemos compartir muchas de las preocupaciones y de lo que se dice y el 
objetivo al que se quiere llegar con esta moción, pero con la que no nos sentimos cómodos 
votando ahora hoy a favor, pero tampoco votaremos en contra. Entonces, nosotros en este 
caso nos abstendremos porque creemos que el estudio y todo lo que hay que analizar 
previamente es demasiado grande como para votar ahora mismo que sí a favor de esta 
moción. Gracias.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, ara sí que seria el torn del Sr. Álex Herrero. Endavant.

Sr. Herrero:
Gràcies, Alcalde. Bé, doncs, com ja ha dit el regidor Ramon Sánchez, és cert: el contracte 
que tenim actualment amb l’AMC, a Molins de Rei, que vam signar fa poc temps i 
finalitzarà el proper 30 de juny —i us recordo que l’AMC compta amb l’adhesió de 934 
entitats locals—, aquest contracte d’electricitat que, com bé ha dit el regidor Ramon 
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Sánchez, té actualment un preu de l’electricitat més econòmic que el que ens pot donar 
Barcelona Energia, TERSA, aquest contracte garanteix que el subministrament d’energia 
elèctrica sigui 100 % renovable. 

També, com ha dit el regidor Ramon Sánchez, estem treballant amb l’Àrea Metropolitana i 
amb municipis del voltant per fer la comunitat energètica local. Evidentment, amb el nivell 
d’energia, també ho ha dit el Marc Vives, el regidor de la CUP, hem de mirar tot el tema de 
la vulnerabilitat; hem d’estar al costat dels més, dels que realment estan patint. Hem 
d’aconseguir aquest empoderament energètic, però creiem que aquesta moció no es pot 
adoptar, o sigui aquest acord no es pot adoptar per mitjà d’una moció. I, evidentment, 
creiem que cal haver preparat un informe de conveniència i oportunitat, i quan parlo 
d’aquest informe em refereixo potser a una memòria on puguem elaborar, on s’elaboren 
per una comissió tècnica i política els avantatges reals i si realment a l’Ajuntament de 
Molins ens interessa o no entrar dins de TERSA. Per tant, el grup municipal socialista 
votarà en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs ara seria el torn de tancar el torn i passar a la votació. Sra. Aroca, 
endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies, Alcalde. Bé, en primer lloc, agrair els grups que han expressat la seva intenció de 
votar a favor de la moció i que han entès que això es tracta de control públic de l’energia o 
d’estar a favor a l’oligopoli. És que no hi ha més. És això. I del Sr. Sánchez no em sorprèn, 
perquè ve d’on ve i el seu partit és el que és. Però dels companys socialistes sí que em 
sorprèn, sobretot perquè els seus companys de l’Hospitalet, de Sant Just, de Sant Boi ja 
han iniciat aquest expedient. Ja ho han fet. Igual també podríem parlar amb ells per veure 
quins són els motius que sí que els han arrossegat a fer-ho. Igual és que es creuen que 
s’ha d’anar amb l’operador públic versus l’oligopoli. Aquest exercici el podríem fer. 

Dit això, la moció, o sigui, entrar a TERSA no s’aprova en aquesta moció. En aquesta 
moció s’aprova instar a començar l’expedient. Un expedient que vostès, que el Sr. Herrero 
demana que hi hagi un informe d’idoneïtat, una memòria justificativa, un pla de viabilitat... 
Vaja, justament el que demanem nosaltres amb el museu, però que el govern no considera 
oportú. No sé si és que per a unes coses sí i per a d’altres, no. Per 10.000 euros sí, però 
per 4 milions d’euros, no. Té nassos també el govern en aquest sentit. Bé, doncs, hagués 
estat bé que el govern votés a favor, o sobretot el Partit Socialista votés a favor, com fan 
altres companys seus, d’aquests que suposo que si estan treballant amb els ajuntaments 
del voltant, suposo que Hospitalet, Sant Boi i Sant Just no els queden molt lluny i, per tant, 
sabran que estan iniciant aquest expedient. 

És probable que el preu de l’energia del contracte que tenim amb l’AMC ara mateix estigui 
bé, perquè és un preu antic, que no ha patit aquestes pujades. Com ha dit el Sr. Herrero, 
aquest contracte venç el 30 de juny del 2022, veurem a quin preu contractarem l’energia a 
partir de l’1 de juliol del 2022 amb el contracte marc de l’AMC, que recordo si no recordo 
malament que és amb Endesa. Jo crec que la moció ni cap persona que ha intervingut en 
aquesta moció ha posat en cap moment en dubte que l’energia que estem fent servir ara 
mateix no sigui verda. La moció diu que, a més, que una de les característiques de 
Barcelona Energia és que l’energia verda, però no diu en cap moment que el servei que 
ofereix l’AMC no ho sigui. Per tant, no ho trobo un argument vàlid. No ho trobo un 
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argument vàlid. El que al final busca la moció és que, com a mínim, des de l’Ajuntament 
donem suport perquè l’energia estigui en mans públiques. Però sembla que... Bé, ja he dit 
que dels companys de Junt no em sorprèn, però dels companys socialistes sí que em 
sorprèn, sincerament, i és que no sé si és que no saben què fan els seus companys dels 
pobles del costat... Perquè no sé què han dit que l’únic ajuntament important és Barcelona, 
déu n’hi do, l’Hospitalet, fins on jo arribo, és l’únic municipi de Catalunya, i compto amb les 
capitals de província Tarragona, Lleida i Girona, considerat gran municipi a Catalunya, 
segons les [Inintel·ligible, 1:21:19] de règim local. Per tant, jo crec que són municipis també 
importants que han decidit donar aquest pas, i aquesta és la primera tanda, que després 
en vindran segurament molts més, i nosaltres ens quedarem enrere, com passa sempre. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sra. Aroca. Un parell de matisos: un sempre emet de forma irònica, no crec 
que haguem d’arribar a l’extrem de dir que el govern aquest té molts nassos, no? Si ho diu 
pel meu nas, és evident, però li agrairia que aquestes expressions no cal que les... Que les 
evités. No hi ha cap problema, ho assumeixo plenament. 

La segona consideració crec que és més important i és més política; potser hauria 
d’explicar-ho tot. L’Hospital, quan va decretar estar a TERSA, encara no era membre de 
l’Associació Catalana de Municipis. Veurem què passa quan sigui membre de l’Associació 
Catalana de Municipis i què acaba passant amb aquest funcionament de TERSA, del qual 
cal recordar que si fos tan excel·lent a hores d’ara només té i presta servei a 30.000 veïns 
de tota la ciutat de Barcelona. De tota. Segurament si fos tan excel·lent tindria molts més 
clients, però en qualsevol cas serà un debat que segur que començarem. Passem a la 
votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 10 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 10 
vots en contra del PSC (7), JxM (3), 9  vots a favor d’ ERC (4), MEC (1), Molins 
Camina-Podem (1) i la CUP (3), i 1 abstenció de  C’s (1).
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9.- Moció d’ ERC Molins de Rei per l’augment de català en el fons de la Biblioteca el 
Molí. (Expedient 2/2022/MOCIÓ)

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem a la moció número 10, punt núm. 9, que és la “Moció d’ERC Molins de Rei per 
l’augment de català en el fons de la Biblioteca el Molí”. Tindria, entenc, la paraula la 
portaveu, la Sra. Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom que ens escolta i ens segueix.
[Presenta el punt 9]

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, per tant, no prosperaria, no faríem el debat i per tant la votació, i 
restem en espera de la propera presentació.

Aquest punt es retira.

10.- Moció del grup municipal de Molins en Comú sobre la necessitat d’actuacions 
urgents en la mobilitat de la vila respecte a les bicicletes i els Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP). (Expedient 3/2022/MOCIÓ)

MOCIÓ

“Atès que a tota l’Àrea Metropolitana en pocs anys la mobilitat urbana s’ha vist 
transformada, per motius mediambientals, la pandèmia i canvi sociològics que 
especialment afecten a la gent jove.   

Atesa la necessitat de la reducció de la circulació de vehicles privats, les mesures de 
pacificació del trànsit  i la creació de zones de vianants als carrers, per lluitar contra la 
contaminació i el canvi climàtic, i que moltes d’aquestes mesures estan impulsant la 
utilització de mitjans de transport alternatius i ecològics com les bicicletes i els VMP 
(vehicles de mobilitat personal).  

Atès que de fet, el patinet s’està convertint en la primera elecció de moltes persones i 
especialment els joves.  I que Molins de Rei no és una excepció doncs podem veure com 
esta creixent en els nostres carrers i voreres l’ús d’aquests enginys.
La realitat del seu ús, estan portant molts problemes de convivència amb la resta d’usuaris 
de la via, especialment amb els vianants a les voreres i a les zones de vianants.  

Atès que les causes dels problemes es poden situar en diferents aspectes, especialment 
pels seu ús indiscriminat per espais no adequats, la manca d’itineraris segregats i 
alternatius, la inexistència d’una regulació especifica a la Vila  i també del desconeixement 
de la poca normativa existent, s’estan provocant no pocs problemes de convivència, 
accidents  i especialment la por de molts vianants i en especial de les persones grans en 
caminar pels carrers.



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 27/01/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 44/65

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

Atès que la manca de realització del Pla Director de la Bicicleta de Molins de Rei prevista 
al Pla de Mobilitat Urbana (2015-2020) (ja caducat el 2021) i les inversions corresponents 
que haurien d’haver-se realitzat.  Han comportat la crua realitat de la mancança evident de 
carrils bici i d’itineraris segurs segregats, que permetin las circulació compartida de 
bicicletes i els VMP. Fent que actualment Molins de Rei sigui un municipi, a on els 
problemes de convivència siguin mes freqüents, a causa de la mancança de vials 
específics alternatius per aquests nous mitjans de mobilitat.

Atès que els objectius ambientals del ja caduc Pla de Mobilitat Urbana de Molins de Rei 
(2015-2020), indicava com una necessitat fomentar l’ús de la bicicleta a la Vila, com un 
element molt important de millora de la mobilitat.
Atès que el Pla Metropolità de Mobilitat de l’AMB preveu la promoció i extensió de l’ús de la 
bicicleta i concretament s’estan realitzant connexions en els itineraris entre els municipis 
creant una xarxa metropolitana i s’ha desplegat el BiciBox  i molt recentment s’ha anunciat 
la propera posta en funcionament del Bicing Metropolità basat en bicicletes elèctriques, per 
a finals d’aquest any 2022. Preveient 6 aparcaments i 60 bicicletes elèctriques per la nostra 
Vila.

Atès que la preocupació de l’AMB pel nou fenomen dels VMP, també ha motivat la 
redacció d’una ordenança tipus per afavorir el canvi de normativa en tots els municipis 
metropolitans.  

Atès que és una evidència el desconeixement generalitzat dels usuaris dels VMP de la 
recent normativa existent de la Direcció General de Trànsit : Real Decret 970/2020, de 10 
de novembre, on s’estableix una nova regulació pel que fa a la circulació dels Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP).

Atès que molts municipis ja han adaptat les seves ordenances a aquesta nova regulació 
fent normatives pròpies municipals que regulen l’ús d’aquest enginys. Molins de Rei no pot 
ser una excepció, doncs aquest regulació és del tot necessària i també la difusió del seu 
coneixement, especialment entre la població més jove, usuraris potencials d’aquets 
enginys.

Atès que un recent estudi del RACC presentat al 27é Fòrum de Seguretat Viària de 
Barcelona, situa a les bicicletes i els VMP com una nova tendència de mobilitat dels joves i 
que tindrà una forat expansió en el futur proper.  L’estudi indica que els VMP han 
esdevingut una alternativa a les modalitats de transport més convencionals perquès són 
mitjans de transport eficients, còmodes, ràpids, fàcils de transportar i respectuosos amb el 
medi ambient. Cada cop guanyen més usuaris, i aquest increment obliga a regular -ne l'ús. 

Atès que l’estudi indica que la proliferació de VMP ha comportat un augment del nombre 
de sinistres en què estan involucrats. El 2020 es van produir més de 100 sinistres en què 
van morir sis persones. El 98% van ocórrer a ciutat. També  ens indica que el 12% dels 
usuaris ha tingut alguna vegada un accident amb danys personals mentre circulava en 
VMP, tot senyalant l’excés de velocitat i el desconeixement de les prioritats i normes a les 
cruïlles, com la causa de la majoria d’accidents en que estan involucrats.

Atès que l’estudi ens indica també la urgent necessitat de fer campanyes informatives de 
conscienciació i accions efectives, per minimitzar els hàbits incorrectes de comportament 
dels usuaris dels VMP i establir una senyalització, elements de control de velocitat 
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específics per a VMP  i fer carrils bici en calçada, per a evitar el seu us en vorera tot el que 
sigui raonablement possible, millorar la continuïtat de la xarxa d’itineraris de bicicleta-VMP, 
millorar la seguretat a les cruïlles i instal·lar punts segurs d’estacionament i de recarrega.

Per tots aquests raonaments el Grup Municipal de Molins en Comú proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords:
1 – Realització urgent del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) previst  i incorporació de l’estudi 
específic de l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal  (VMP) a la nostra Vila.

2 – Davant de la situació actual respecte a les bicicletes i els VMP, iniciar la realització 
prioritària del Pla Director de la Bicicleta previst en el Pla de Mobilitat Urbana i no realitzat, 
incorporant la problemàtica dels VMP. Tot garantint la participació ciutadana.

3 – Garantir la ràpida execució de les accions i les infraestructures que emanin del nou Pla 
Director de la Bicicleta i els VMP.    Fent la corresponent previsió pressupostària  
d’inversions en el pressupost de 2022-2023,  que faci possible la seva realització en el 
menor temps possible. 

4 – Modificació de les ordenances municipals incorporant la nova realitat que comporten 
els Vehicles de Mobilitat Personal  (VMP).

5-  Establir un pla de formació urgent als usuaris i als potencials usuaris dels VMP, en 
instituts, centres laborals, etc. I la seva continuïtat en el futur.

6 – Creació d’un registre municipal gratuït dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), per 
obtenir dades sobre aquests vehicles i afavorir la seva identificació en casos d’accidents i 
la seva recuperació en cas de robatoris.

7 – Promoure la creació d’un sharing metropolità de VMP, per a evitar la implantació futura 
de serveis de lloguer privats.

8 -  Traslladar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  a totes les 
Associacions de Veïns i veïnes, a les Entitats Ciclistes, a totes les escoles i instituts  de la 
vila, a les entitats empresarials de la Vila, a l’Associació d’Usuaris per a la Mobilitat 
Personal (AUMP) al Bicicleta Club de Catalunya (BACC), a l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic (PTP) a l’entitat Catalunya Camina i als mitjans de Comunicació Local 
i Comarcals.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt 10, la “Moció del grup municipal de Molins en Comú sobre la necessitat 
d’actuacions urgents en la mobilitat de la vila respecte a les bicicletes i els Vehicles de 
Mobilitat Personal”. I faria l’explicació, entenc jo, el Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies, Alcalde.
[Presenta el punt 10]

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 27/01/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 46/65

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

Moltes gràcies. Ha demanat la paraula la Sra. Cristina Rodríguez. I Sr. Sánchez, 
m’absento un moment, en cas que acabés ràpidament la Cristina, donaria la paraula al 
següent regidor? Gràcies.

Sra. Rodríguez:
Sí, gràcies. Bé, bona nit a tothom. Bé, jo avanço que votarem a favor i, com apuntava la 
moció del [Inintel·ligible, 1:30:39] de setembre del 2019, l’Ajuntament de Molins de Rei va 
aprovar la Declaració d’Emergència Climàtica i el novembre va aprovar el Pla Local 
d’Adaptació al Canvi Climàtic. Des d’Esquerra de Molins de Rei creiem que és important 
anar més enllà de les declaracions d’intencions i impulsar aquelles polítiques que tinguin 
un impacte significatiu per lluitar contra el canvi climàtic. Per això, donarem suport a 
aquesta moció i sumant-nos a instar el govern a la reacció i execució del Pla Local de 
Mobilitat i de la Bicicleta. Sabem que l’actual govern ha fet coses, però creiem que cal fer 
un replantejament seriós de les polítiques locals de mobilitat i mobilitat sostenible, i 
treballar per un impuls real de l’ús de la bicicleta i dels mitjans de transports sostenibles. 
Per posar un exemple, és positiu subvencionar la compra de bicicletes elèctriques urbanes, 
és clar, però també invertir en una xarxa de circulació segura i respectuosa amb la bicicleta 
per fomentar-ne l’ús, xarxa que poden aprofitar els vehicles de mobilitat personal per 
circular i així evitar la circulació per les voreres. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Ja m’incorporo. Si no m’equivoco, és el Sr. Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Hola, què tal? Bon vespre. Bé, abans de res, ja que avui molts grups municipals estan 
recordant mocions que vam portar al seu moment, i avui estem nombrant molt la 
d’emergència climàtica, doncs, també aquí vinc a vendre la nostra posició, que és que la 
vam portar la CUP a Ple de l’emergència climàtica. I també m’agrada molt que es parli de 
la bicicleta, perquè com sabeu alguns jo soc un gran aficionat i em moc molt amb bicicleta 
per la vila i animo que tots i totes que ho facin i també la gent que tenen al seu voltant.

Dit això, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Moltes de les demandes que proposa 
són compartides per la CUP i les hem demanat d’aplicar també d’altres vegades. Ens 
agradaria destacar tota la part de la moció que reclama una regulació de la circulació de la 
bicicleta i del VMP, el vehicle de mobilitat privat, a la vila. Personal, perdó. Hem 
d’aconseguir, i això ho hem de fer entre tots i totes, que el debat no sigui vianant contra 
bicicleta o VMP, sinó mobilitat sostenible, i aquí incloem vianant, bicicleta, incloem VMP, és 
a dir, patinets, incloem transport públic, incloem mecanismes de transport compartit, etc. 
davant del vehicle privat, i especialment dins el nucli urbà. La responsabilitat que tenim 
com a Ajuntament és facilitar la vida d’aquest primer sector, d’aquest sector de la mobilitat 
sostenible. Per això és essencial actualitzar les ordenances en relació amb la circulació de 
bicicletes i patinets al centre de la vida, amb especial atenció a les zones especificades. I 
poso un exemple: bicicletes i patinets han de poder circular en els dos sentits de la marxa, 
com si fossin vianants, en vies massificades, sempre que ho facin, evidentment, complint 
les normes corresponents de la DGT i altres estaments. Parlem d’il·luminació, velocitat 
adequada, etc. Perquè si assimilem aquests vehicles als cotxes privats, llavors no estem 
afavorint l’ús de la mobilitat sostenible i no estem fent que el debat aquest tan important 
[Inintel·ligible, 1:34:29] de mobilitat sostenible front a vehicle privat existeixi, i estem 
permetent que el debat veí-bicicleta o patinet contra vianant sigui el que guanyi. I això no 
ens ho podem permetre, tenint en compte tot el futur que tenim a sobre, totes les qüestions 
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ambientals i d’emergència climàtica de què tant hem parlat en aquest Ple. I, bé, 
simplement reiterar el missatge aquest que la disjuntiva ha de ser mobilitat sostenible front 
al vehicle privat.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que és el torn del Sr. Àlex Herrero. Endavant.

Sr. Herrero:
Gràcies, Alcalde. Bé, no sé de què s’ha estat parlant. Teniu tots la proposta de pressupost 
del 2022 on hi ha una partida de 40.000 euros per a l’actualització del Pla de Mobilitat 
Urbana de Molins de Rei. Molins de Rei sí que té un Pla Director de Bicicletes. Sí que el 
tenim. Es va realitzar el desembre de 2015. És un document que ja té l’oposició, no calia 
aprovar-lo. Evidentment, segurament s’haurà de revisar dins el nou Pla de Mobilitat, però ja 
existeix un Pla Director de Bicicletes a Molins de Rei. I, si no recordo malament, Molins de 
Rei va perdre una subvenció per fer un carril bici entre la carretera i el Lluís Requesens 
quan ens van fer fora del govern el mandat anterior. Es va perdre aquesta subvenció i no 
es va fer. Us de comunicar, o us he de dir, que ja estem treballant internament en una 
proposta d’ordenança de circulació. Ja s’està treballant internament. L’actualització del Pla 
de Mobilitat Urbana de Molins de Rei haurà d’abordar l’ús de bicicletes i patinets elèctrics, 
el reforç del transport públic, la creació de zones de baixes emissions, la pacificació del 
centre vila, i la millora dels itineraris de tots els vianants, especialment les persones amb 
discapacitat, entre d’altres qüestions. Evidentment que el Pla Metropolità de Mobilitat 
Urbana, com s’ha dit, també permet desplaçaments amb mitjans de mobilitat compartida, 
que seran un element clau en el model de mobilitat sostenible, entre ells, com heu apuntat, 
el motosharing i el bicing, però nosaltres no produirem cap servei de lloguer privat. En tot 
cas, el regularem amb les llicències. Per aquest motiu, per aquests motius i raons, el 
govern de Molins de Rei votarà en contra d’aquesta moció. Gràcies, Alcalde.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. No hi ha cap paraula més demanada. Sr. Corredera, si volgués tancar el 
debat d’aquesta moció.

Sr. Corredera:
Començaré amb ordre de participació dels grups, donant les gràcies als que la votaran a 
favor i una mica en la línia que anava el company Marc, a veure, nosaltres també apostem 
per les prioritats inverses que hi ha hagut fins ara, donant prioritat a la persona-vianant, 
després vehicles personals sostenibles, transport públic, amb el pes de major a menor i 
després, en tot cas, el vehicle personal o privat de combustió. 

Nosaltres també pensàvem en el fet que no hem de pensar en vianant, perquè el vianant 
és una persona que transita, i més amb usuaris de la via pública, i per tant la convivència 
no només ha de ser amb els vianants, sinó amb els usuaris de via pública, i llavors una 
mica evidentment allò que deia de no enfrontar, totalment d’acord, de no enfrontar els 
vehicles de mobilitat personal amb els usuaris, sinó fer un entorn de convivència d’ambdós 
transports de mobilitat sostenible.

Bé, sorprèn que l’equip de govern, entenc que parla en nom de l’equip de govern el Sr. 
Àlex Herrero, voti en contra d’una cosa que diu que està fent. Si ho està fent, és tan fàcil 
com votar a favor. És que no entenc com algú pot donar l’argument de “no votaré a favor 
perquè ja ho estem fent”. Bé, doncs, si ho estan fent, l’únic que estem intentant és que 
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vagin una mica més de pressa. Perquè sí que tenim un Pla Director de Bicicletes del 2015, 
caducat, que hauríem de mirar en quin estat està d’execució. I jo no sé si és per culpa de 
no tenir aquell estat d’execució que s’ha perdut una subvenció no sé en quina època del 
mandat anterior. Aquells dos anys van ser terribles, eh. Vull dir que, bé, no ho sé. El que sí 
que tinc clar és que el que hem perdut és un finançament per no tenir el Pla de Mobilitat 
actualitat, i això sí que ho saben perquè ho vam estar parlant, i per tant en tot cas la 
responsabilitat seva és d’haver perdut algun finançament per no tenir aquests documents 
actualitzats. 

Després, amb el tema de les bici, diguem, amb les implementacions de l’Àrea 
Metropolitana, bé, hi havia un mapa que era molt característic, que hi havia el tema de 
promoció de la bicicleta elèctrica, que era amb tots els ajuntaments de l’Àrea 
Metropolitana, excepte Molins de Rei, i incloïa Sant Cugat. I era curiós perquè el mapa era 
molt significatiu del que havia passat al mandat anterior. Bé, lamento profundament que 
votin en contra d’aquesta moció, i bé intentarem insistir en la necessitat de a part de posar-
se un pin dels ODS a la jaqueta que implementin realment mesures de sostenibilitat i de 
promoció dels ODS. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 10 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 10 
vots en contra del PSC (7), JxM (3), 9  vots a favor d’ ERC (4), MEC (1), Molins 
Camina-Podem (1) i la CUP (3), i 1 abstenció de  C’s (1).

11.- Moció conjunta dels grups municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya, 
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista, Molins en Comú,  Molins 
Camina-Podem i Ciutadans, al ple de l’Ajuntament del dia 27 de gener de 2022 
relativa a la implementació del servei de competència municipal Museu-Centre d’Art i 
Cultura del Renaixement de Molins de Rei. (Expedient 4/2022/MOCIÓ)
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MOCIÓ:

“Els sotasignats, portaveus dels Grups Municipals de l’oposició:

Marta Espona Burgués (ERC),  Estefania Castillo Márquez  (CUP),  Ana M. Aroca de Maya 
(MC-P), Gerard Corredera Rebulà (MeC) i Laia Cassauba-Tircazot Rosiña (Ciudatans), de 
conformitat amb el que s’estableix als articles 15.2, 22.1, 23.4 I 28 del ROM, formulem al 
Ple la següent 

MOCIÓ

Projecte executiu Museogràfic del Palau de Requesens

1.- QUESTIÓ PRÈVIA: EL SENTIT COMÚ COM A PUNT DE PARTIDA

Quan un petit empresari, un emprenedor, un comerciant, vol posar en marxa un negoci, 
una empresa, una activitat, el senti comú li diu que ha de tenir en compte algunes 
qüestions prèvies: definir l’objecte del projecte, calcular mínimament l’import de les 
inversions i la seva disponibilitat, tenir coneixement de les necessitats del mercat, un 
principi d’oportunitat, un mínim estudi de la seva viabilitat econòmica, és a dir, que el 
compte de resultats previst tingui beneficis.

A més, si es tracta d’un ajuntament, ha tenir en compte:
- la competència per poder exercir el servei o la activitat
- coneixement i existència d’una mínima demanda de la ciutadania
- seguir el procediment legal per a la seva implementació.

2.- EL PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRAFIC DEL PALAU DE REQUESENS

El projecte executiu i la seva licitació que s’ha aprovat per la JGL del dia 21/12/2021 té un 
nivell de desenvolupament, un nivell de definició i un detall en la seva descripció realment 
immillorable i difícil de superar. Podem dir que una vegada estigui executat el projecte, el 
Museu es trobarà a “punt de ser inaugurat”; només mancarà definir l’horari i els dies 
d’obertura al públic, per dir-ho de manera col·loquial.
Per posar alguns exemples del seu desenvolupament:

- S’han aprovat els 80 objectes que restaran exposat al públic, les institucions 
que els cediran.
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- Els itineraris de les seves 3 plantes d’exposició 
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- Els continguts de les explicacions de cada objecte exposat

- La ubicació de cada objecte per planta i paret
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- S’ha previst el perfil dels visitants.

- La quantitat i el preu de cada eina per restaurar les peces del museu de Molins

- Quantitat i cost de cada un dels elements informàtics
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- Implementació del sistema informàtic de gestió

- Nombre de paraules a traduir i el seu idioma

- Nombre i idiomes dels fullets

Com hem dit anteriorment: A PUNT D’INAGURAR.
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3.- EL CARRO DAVANT DELS BOUS

Podem intuir que l’elaboració del document final del projecte ha requerit un munt de feina, 
un munt de consultes, un munt de documents preparatoris i provisionals.
Hagués estat elegant que s’hagués informat l’oposició de l’acord d’adjudicació per a la 
redacció del projecte (encara desconeixem el dia que es va fer).

Creiem que hagués estat millor, més adequat, més elegant que tots els regidors i regidores 
(inclosos els de l’oposició) haguessin tingut coneixement del projecte executiu i que 
hagués estat aprovat pel Ple.

Però, sobretot, hagués estat millor que abans de l’aprovació del projecte executiu (atès que 
en la seva execució posa “a punt d’inauguració el Museu”), l’equip de govern hagués 
proposat que el Ple de l’Ajuntament APROVÉS LA IMPLANTACIÓ DEL MUSEU, tant per 
sentit comú com per compliment de les normes que regulen i estan recollides en el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, i molt especialment al capítol 2 (establiment, prestació i supressió dels serveis 
locals), articles 158 a 163, per tal que el servei tingui la solidesa necessària i el Ple de 
l’Ajuntament adopti en última instància l’acord definitiu.

Molt especialment també haurien d’haver estat aprovats pel Ple els següents documents: 
una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que estableixi el règim 
jurídic de la prestació.

El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:

a) Les característiques del servei

b) La forma de gestió

c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la 
indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista

d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.

e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha 
de percebre l’ens local i la compensació econòmica que, si s’escau, l'ens mateix 
hagi de satisfer.

f) El règim estatutari dels usuaris.

A més, l’article 159.4 del reglament estableix:

“Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local (...) compta amb 
l’assistència tècnica i jurídica del Consell Comarcal, de la Diputació i de 
l’Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis d’assistència 
local”.

Per tot l’exposat proposem al PLE els següents 

ACORDS:
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1.- Instar l’equip de govern que, de manera urgent i immediata, iniciï l’expedient 
d’implantació del MUSEU-CENTRE D’ART I CULTURA DEL REINAXEMENT DE MOLINS 
DE REI, d’acord amb la normativa esmentada.

2- De conformitat amb l’article 159.4 del Reglament, sol·licitar l'assistència tècnica i jurídica 
a la Diputació de Barcelona i/o al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

3.- Establir singularment per a aquest projecte que la Comissió Informativa d’ASP faci un 
seguiment periòdic del seu desenvolupament.

4.- Finalitzada l’elaboració de l’expedient i abans de l’exposició pública, donar trasllat al Ple 
de l’Ajuntament per a la seva conformitat.

5.- Posteriorment a l’exposició pública, sotmetre’l a l’aprovació del Ple, un cop feta la 
resolució de les al·legacions i observacions prèvies, si s'escau.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passem a la darrera moció, la moció núm. 11, punt núm. 11, perdó: la “Moció conjunta 
dels grups municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular 
– Alternativa Municipalista, Molins en Comú, Molins Camina-Podem i Ciutadans, al ple de 
l’Ajuntament del dia 27 de gener de 2022 relativa a la implementació del servei de 
competència municipal Museu-Centre d’Art i Cultura del Renaixement de Molins de Rei”.
Prèviament, recordo que és una moció presentada per tothom. Per tant, hi ha una part 
expositiva dels ponents, que són tots els grups; la resta, que tindrem ocasió de parlar-ne, i 
tancar els grups ponents. Per tant, demano una certa concreció en el tema per tal de 
complir la normativa que estableix el Reglament Orgànic Municipal. Endavant.

Sra. Espona:
Començaria jo mateixa.
[Presenta el punt 11]

Sr. Vives:
[Continua la presentació del punt 11.]

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs.

Sra. Aroca:
Perdona, Xavi, com que encara tenim temps perquè hem abreviat la moció per poder 
parlar tots una mica, em sembla que el Carles i la Laia també volien dir alguna cosa. 
[Inintel·ligible, 1:48:10]... abans de fer el debat, ho agrairia.

Sr. Alcalde:
Jo, poden dir el que vulguin, però ja porten sis minuts d’intervenció, quan saben que per 
defensar una moció són cinc minuts.

Sra. Aroca:
Serem ràpids. Espero que [Inintel·ligible, 1:48:23] perquè som molts grups. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Bé, ja, però aquesta és la seva opció. Perdó, eh? Però en qualsevol cas, un minut per a 
cada persona i no s’entra més al debat.

Sr. Corro:
Sí, jo seré molt breu, Sr. Alcalde. Des de la CUP, molt ràpid, entenem necessari que 
aquesta moció conjunta tiri endavant per aquestes raons. Les raons de fons jurídiques i 
tècniques han quedat més que clares al propi text de la moció. Per tant, jo prefereixo posar 
en relleu les formes, perquè pretendre aquest secretisme a l’hora de licitar i posar en 
marxa un projecte com és el del Museu-Centre d’Art i Cultura del Renaixement, amb la 
seva envergadura, és de tot menys encertat. No es pot pretendre dur a terme projectes 
com aquest amb la inversió que comporta i amb la incidència que tindrà a la nostra vila 
sense abordar de forma conjunta amb l’oposició o sense el corresponent pla de viabilitat 
econòmica financera. La nostra sensació, una vegada més, és que es tracta d’una actuació 
electoralista, que es deixen de banda el diàleg i el consens entre totes les forces polítiques 
del Ple per poder-ho tenir tot llest durant aquest any i estrenar-lo abans de les properes 
eleccions municipals. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sra. Cassauba:
Yo seré muy rápida. Solo quería decir que es verdad que desde este gobierno se nos pidió 
que esta moción se quedara sobre la mesa y que al final nosotros es verdad que por 
nuestra parte, nuestro partido, la hubiésemos podido dejar en la mesa sabiendo que iba a 
pasar este mes hasta el próximo Pleno y si al final no acabábamos teniendo lo que se 
pedía en la moción o no se llegaba a un consenso, a un diálogo entre todos presentarla el 
mes que viene. Al final presentarla este mes o presentarla el que viene, el debate lo 
queríamos tener, queríamos que esto saliera, se hablara y al final espero que el debate 
aquí en el Pleno sea lo más adecuado posible y lo más tranquilo posible sin que podamos 
perder ni las formas ni que seamos agresivos. Es verdad que quizás el discurso de Carles 
ha sido un poco animado, pero espero que se quede aquí y podamos tener un diálogo de 
políticos adultos que consensuan las cosas. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Laia. Ara sí que entenc que s’ha tancat la presentació per part dels grups 
ponents; per tant, Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, Laia. Em sembla que és la més jove i és la que està demanant que tinguem seny. 
Per tant, hi ha futur, hi ha esperança
. 
Bé, nosaltres, evidentment, votarem en contra d’aquesta moció, ja ho saben, no és res nou 
i per tant ja els ho hem explicat. I ho fem bàsicament per nosaltres diem un error de forma. 
Vostès presenten un escrit, demanen el que estan demanant i dotze hores més tard, o no 
sé si hi arriba, ens entra una moció. Mirin, no tenim ni temps de respondre l’escrit que 
vostès ens entren que ja ens entren una moció per dir que ho hem de fer. Home, primer 
responguem. Per això els hem dit que ho aturem, i que ho portéssim al proper Ple del mes 
de febrer. Per això els ho vam demanar. Deixin que els serveis jurídics facin la seva feina i 
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que, una vegada feta aquesta tasca, que ens reunim, que els expliquem amb absoluta 
transparència. Aquí no fem informes a dit, com algú ha dit a la reunió de Portaveus. Aquí 
els juristes fan els informes. Jo no sé si en altres ajuntaments aquesta és la tècnica que es 
porta. En aquest ajuntament li ben asseguro que no es fa així. Per tant, és evident que 
nosaltres els vam demanar que deixessin aquesta moció sobre la taula esperant aquests 
informes jurídics i, una vegada els tinguéssim, doncs, donar totes les explicacions i, si 
vostès creien oportú continuar amb aquesta moció, portar-la a debatre, que la poguéssim 
debatre, que cadascú llavors amb un informe jurídic que ho justifiqués defensar les seves 
opinions, els seus posicionaments, i si no era així, com també s’ha dit, doncs, anar a altres 
institucions o altre... Sí, altres institucions, bàsicament.

Mirin, jo nosaltres des de Junts ens vam presentar a les eleccions dient que el que volíem 
era la rehabilitació del Palau de Recasens per posar un centre d’art i d’interpretació del 
Renaixement, no vam enganyar ningú. No vam enganyar ningú. I ja recordo que hi havia 
membres en aquell govern que n’eren absolutament coneixedors, d’aquest projecte. Partits 
polítics, que n’eren absolutament coneixedors, d’aquest projecte. Ara potser es fan els 
longuis, o no se’n recorden, o no ho saben, o no els ho van explicar. No ho sé. Però en tot 
cas les tres forces polítiques que estàvem  al govern érem absolutament coneixedores de 
cap a on anàvem. No vam enganyar ningú. I tothom sap, ho poden preguntar, perquè 
algunes persones van entrar al Palau de Recasens, a la part de dalt, i veien com realment 
necessitàvem aquella rehabilitació, que ja vam fer una primera rehabilitació en el seu 
moment, perquè realment l’edifici se’ns queia. Per tant, no hem enganyat ningú. Però és 
que no hem enganyat ningú, quan a sobre hem fet una explicació a la pròpia sala gòtica 
del Palau de Recasens explicant el projecte a la ciutadania. Explicar el projecte a la 
ciutadania. Ho hem enganyat ningú, quan a sobre ens hem cansat de dir i de repetir que 
tenim subvencions per part d’altres administracions, com és la Unió Europea, com són els 
fons FEDER, que tenen diferents línies que van amb les obres i que van també amb la 
museïtzació. Per tant, no hem enganyat ningú. La línia i el projecte està ben clar, ben 
definit, de què volem. Perquè sí. Volem parlar de promoció de vila. Volem parlar de 
turisme. Sí. I ens hem de preparar per a aquesta crisi que ens ve a sobre, i hem de veure 
com realment podem ser capaços que Molins de Rei sigui un poble atractiu. Perquè de 
talent en tenim molt, d’activitat cultura en tenim molta. Tenim elements que ens posicionen 
molt bé arreu del país. Tenim la Fira de la Candelera, que properament, bé, que ja ha 
començat i per tant la propera setmana la podrem gaudir. Animo tots els molinencs i 
molinenques que ens acompanyin. Tenim el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de 
Molins de Rei, un element importantíssim per a la promoció de la vila. I ara tindrem el 
Centre d’Art i Interpretació del Renaixement. Per tant, hem d’anar creant aquestes unitats 
que facin que Molins de Rei pugui tenir aquesta promoció, perquè, en definitiva, cada 
vegada siguem més coneguts. I aquí estem comptant amb la complicitat dels fons FEDER, 
també de l’1,5 % cultural de l’Estat. També tenim aquí una important subvenció per part de 
l’Estat, i també a la Generalitat és evident que s’està treballant per poder acollir una 
subvenció. Per tant, les administracions públiques es creuen el projecte. Les 
administracions públiques estan al darrere d’aquest projecte, un projecte del qual 
evidentment n’haurem de veure la viabilitat. Està clar, però com tot. O és que no hem de 
veure la viabilitat de l’autobús, el servei d’autobús? O no hem de veure la viabilitat de tots 
els demés serveis que presta l’Ajuntament de Molins de Rei? De tots. I, per tant, quan un 
treballa el pressupost també aquesta viabilitat en el marc del pressupost. I aquí és anem 
adequant cadascuna de les necessitats de cadascun dels pressupostos, fent-les el màxim 
d’eficients possibles. Sí, això és el que intentem fer. 
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Per tant, no hem enganyat ningú. Vam fer una explicació, crec que va ser el 3 de 
desembre del 2010, a l’oposició. És veritat que potser a la part final ens ha faltat una 
miqueta de poder-ho explicar millor, no ho negaré, però d’aquí a presentar un escrit i 
presentar una moció jo crec que dista molt. Per tant, des de Junts per Molins i entenc que 
també, l’Alcalde ho explicarà, des del Partit Socialista votarem en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Sánchez. 

Per part nostra, i complementant la informació del govern, evidentment, jo començaria 
lamentant profundament que no hagin tingut en consideració deixar aquesta moció sobre la 
taula, que l’únic que persegueix és situar un lema segurament que els va molt bé a vostès, 
que va en la línia que aquest govern, ja ho expliquen, és igual el que fem, intenta amagar, 
fa dispendi de l’erari públic... Si, si ja han fixat la posició vostès. Però passa una cosa que 
és que els fets no acompanyen el que vostès diuen. Perquè el que aquesta precisament 
moció pretén és que ens situem en un posicionament tècnic quan hem demanat uns 
informes, quan aquests informes els hem dit que encara no hi són a temps perquè encara 
no teníem l’obligació de tenir-los, teníem deu dies, i havíem parlat amb vostès, i l’únic que 
demanàvem no era ni tan sols defugir el debat, sinó mirem de tenir el debat més enriquidor 
possible per tal que, quan el tinguem, el puguem fer i el tinguem sigui el més complet 
possible, i ningú s’hagi de penedir de posicionar-se potser en desconeixement del que està 
dient. Perquè no està escrit enlloc que hi hagi un únic camí que sigui el tema tècnic d’haver 
d’enregistrar un nou servei.

Però, escoltin, jo no entraré en el fons de la qüestió, perquè sí que vull mantenir la 
coherència d’aquest govern i, per tant, ens posicionarem quan tinguem la resposta tècnica 
i els informes que vostès han demanat a l’escrit que van entrar el dimarts. Però aniré a les 
formes, i aniré a la manca de coherència política sobretot de dos grups municipals com 
Esquerra Republicana i la CUP. Mirin, de secretisme, res. Perquè, diguem-ho tot: aquest 
punt apareix i l’escrit apareix quan la voluntat del govern és fer un debat públic al Ple. 
Quan fem un expedient que és un donar compte del que s’ha aprovat per fer el debat al 
Ple. I és quan vostès entren l’escrit. De secretisme, res. Hem fet... Vostès voldran més 
debat, però déu n’hi do el debat que hem fet. Perquè aquest projecte, que ja no és la 
primera vegada que mirem d’explicar, ha tingut lloc ja una explicació del projecte de 
restauració de les obres, hem fet reunions monotemàtiques explicant aquest tema 
precisament també al Museogràfic i Museològic del 3 de desembre del 2020, però és que 
escoltin, ho ha dit el Sr. Sánchez, no enganyem ningú. Les dues forces polítiques que 
configuren el govern, totes dues, portàvem al programa municipal que teníem voluntat de 
fer aquesta obra i aquest objectiu. Totes dues. Potser algú se’n fotia i algú ens feia 
oposició dient que no hi coincidia. Legítim, igual de legítim que quan aquest govern obté 
majoria ciutadana té dret a dur a terme aquest objectiu. Però, mirin, la coherència, que 
també és molt important. No diguin que no han tingut accés a les juntes de govern, perquè 
vostès tenen dret també a les actes de les juntes de govern. Secretisme, saben el que és? 
Del govern anterior, configurat en aquest sentit per als socis de Junts, però per Esquerra i 
la CUP, que mantenen aquest posicionament avui, el desembre del 2018 va aprovar en 
junta de govern l’aprovació de la documentació i la presentació de la sol·licitud de 
l’actuació “Projecte de rehabilitació, museïtzació i creació de valor turístic al palau 
renaixentista de Requesens a Molins de Rei a la convocatòria del cofinançament de les 
entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 del programa FEDER de Catalunya 2014-2020”. 
Algun altre company que estava al mandat anterior se’n recorda que donessin compte 
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d’aquest punt? Poden dir els membres de la CUP que ara diuen “Vam voler fer en aquell 
mandat un pla de nou sobre el PAES”, per tant, s’atribueixen que estaven al govern i ara 
no, ara diran que és que no estaven al govern de llavors formant part de les juntes de 
govern que van aprovar això? Senyors d’Esquerra Republicana, van tenir un 
posicionament com a la Comissió de Les Llicorelles i amb el Pla de les Llicorelles que 
l’aproven al seu punt quan estan al govern i diuen que ara no ho votarien quan estan a 
l’oposició? Mirin, en política sobretot és essencial la coherència, perquè el posicionament i 
el que es pensa dels projectes i del valor dels projectes per al poble no depenen de si 
estem a l’oposició o al govern. I els hi diu qui des de l’oposició fa 18 mesos, en el 18 
mesos entre el 17 i el 19, va salvar alguns punts en el govern quan hi havia altres 
membres del govern de llavors que votaven abstenció i no en permetien l’aprovació. Per 
tant, una miqueta de coherència.

Però ja que han dit tant sobre el turisme: si entrem en les entranyes del punt que ara deien 
“No cal fer un pla de turisme”, “No cal crear res que tingui a veure amb el Renaixement i el 
Palau de Recasens”... És que, escoltin, el document, regidors de la CUP i d’Esquerra que 
van aprovar en aquella junta de govern, a la pàgina 7 del document estableix que el pla 
estratègic de turisme vigent des del 2007 i està prevista la seva revisió i actualització per al 
2019 per tal d’adaptar-ho a les noves oportunitats i nous recursos que es volen posar en 
valor turístic! Van votar a favor d’això! És que la pàgina següent diu que l’estratègia 
turística passa per atreure els visitants que passaran per la Via Blava i que gaudeixen del 
parc, per una banda, i sobretot per l’atracció turística de turistes de Barcelona que poden 
tenir amb Molins una extensió de la seva visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Van 
aprovar un document on posa la paraula “turisme” 72 vegades! I ara diuen que no calia fer 
un pla de turisme, quan vostès van aprovar això?
Però, mirin, tercer aspecte: responsabilitat. Ara acaben de dir que si alguna cosa tindrem a 
veure si hem perdut el finançament per fer un carril bicicleta. La responsabilitat és arribar a 
tenir la oportunitat de ser alcalde el juny del 19 i trobar-se que la bona feina del govern 
anterior, presentant aquesta sol·licitud, va ser valorada positivament i l’Ajuntament de 
Molins de Rei era receptor d’una ajuda de FEDER de 900.000 euros. Què havíem de fer? 
Renunciar-hi? Sol·licitud de diners, insisteixo, no per fer qualsevol altre projecte, sinó per 
convertir el Palau de Recasens en un museu del Renaixement, amb valor turístic. Què 
havíem de fer? Renunciar a això? Doncs, mirin, és legítim qui digui que vol renunciar a 
aquella... Digui-ho, diguin que volen renunciar a aquella aportació econòmica! Perquè hem 
debatut, hem parlat, hem explicat... i en tot moment hem seguit el procediment tècnic 
establert. I, si no, els convido que si troben algun document tècnic que digui fins ara que hi 
ha algun procediment que haguem aprovat a l’entorn d’aquest projecte que tingui un 
informe desfavorable. Els convido que ho presentin, si el troben. I els hem explicat que la 
discussió, el debat i la decisió sobre si ha de ser un servei propi o l’extensió del Museu 
Municipal actual és una decisió que no calia prendre abans, es pot prendre ara, s’ha de 
prendre ara. Igual que ha d’anar acompanyada d’un pla de viabilitat, que els vam dir que 
s’està elaborant, i es presentarà, i es debatrà amb vostès. I es debatrà amb vostès, 
evidentment, però no hi és, perquè encara hi ha alguns aspectes que cal decidir al seu 
entorn i que no era el moment, perquè al final, del que estem parlant, és de què? De 
quants diners haurà d’aportar l’Ajuntament de Molins de Rei per al manteniment d’aquest 
servei? Evidentment, com amb qualsevol servei que es posa. Jo, a hores d’ara, encara no 
he trobat, si em permeten, el pla de viabilitat de l’obertura de la Federació Obrera. Encara 
no l’he trobat. Els convido, als companys d’Esquerra Republicana que el donin, l’entreguin, 
si el troben. Tan cofois a vegades que diuen que són els responsables en aquell moment 
de la recuperació i les obres de la Federació Obrera. Si us plau, els convido que el proper 
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debat el fem complet conjuntament amb el pla de viabilitat de la Federació Obrera. 
Segurament d’aquesta manera podrem dir les coses pel seu nom. 

I, a partir d’aquí, si volen tancar evidentment els grups ponents, tindran dret.

Sra. Aroca:
Sí, tancaré jo el punt, si els companys... Vàries coses s’han dit aquí. Intento, no aniré per 
ordre, però sí que intento respondre a tot. Jo que crec que, no sé amb quina intenció, però 
s’ha desviat el debat del que realment hem presentat. Aquí no estem debatent si museu sí 
o si museu no. Això, com ha dit l’Alcalde, ja ho farem. Pensem que hi ho hauríem d’haver 
fet amb aquest expedient d’establiment de servei. Ja ho hauríem d’haver fet, perquè 
nosaltres creiem que anem tard, però en tot cas ja ho farem. Ara mateix no estem debatent 
si museu o centre d’art sí o si museu o centre d’art no. No, el debat és un altre. Per què 
hem presentat la moció i per què hem presentat els informes? Perquè són coses diferents i 
els objectes són diferents. Jo vull pensar que han entès les dues coses. Els informes 
demanen a la Secretària i a l’Interventor que diguin si l’acord que va prendre la junta de 
govern local implica establiment del servei. Això és el que demanen els informes, la petició 
d’informes. I la moció el que demana és que es faci servir el procediment d’establiment 
d’un servei. Que el govern insti o que el Plenari insti a iniciar aquest expedient, que creiem 
que ha d’estar present. Al contrari del que diu el Sr. Sánchez, sí que hi ha una norma que 
diu que s’ha de fer aquest expedient, i s’ha de fer aquest expedient tant si es fa un nou 
servei o s’estableix un nou servei com si es modifica substancialment un servei ja existent. 
Perquè aquest matí el Sr. Alcalde ja no parlava que no calia fer l’expedient per establir el 
nou servei, ara ja s’apuntava al carro que potser del que estàvem parlant era ampliar un 
servei ja existent. Home, però no és una ampliació de 50.000 euros, Sr. Alcalde. Estem 
parlant d’una ampliació substancial d’un servei existent. Per tant, també s’hauria de fer un 
expedient d’aquest tipus, que inclogués una memòria justificativa i un pla de viabilitat. 
Perquè, sí, potser podem entendre que el motiu al darrere d’aquestes presses és per no 
perdre els fons FEDER. Jo ho puc entendre això. Això no treu que no tenim la 
documentació necessària, i ja no només tècnicament, jo crec que saber o tenir present la 
viabilitat d’un projecte com aquest, que és un projecte important, jo crec que no se li 
escapa a ningú que hauria d’haver estat al principi del camí, no al final de camí, quan ja 
estigui tot fet. Perquè aquí, el que es va aprovar en junta de govern, és una licitació de 
700.000 euros per subministrar i gestionar el museu, per posar en marxa el museu. Primer 
la licitació i després ja farem el pla de viabilitat? De què estem parlant? 
Per descomptat que el govern té tota la legitimitat del món per desenvolupar el seu 
programa electoral. Ja ho hem parlat també aquests dies. S’hagués fet aquest expedient i 
s’hagués aprovat. Està clar, si tenen majoria absoluta. Per què no l’han fet? El podrien 
haver fet. Doncs ho fem, no? Perquè diu el Sr. Sánchez que evidentment votaran en 
contra. Evidentment estan votant en contra vostès de complir la norma que diu el ROAS. 
És això. Evidentment votaran en contra de complir el ROAS. Bé, doncs, molt bé, perquè 
això a l’oposició ens obre un nou camí. Que vostès votin en contra avui ens obre un nou 
camí legal. Que ja farem, ja veurem quin seguim perquè tenim eines i llavors sí que 
esperarem els informes a veure el que diuen. I tot i el que diuen els informes, que serà una 
opinió jurídica molt vàlida i molt respectable, però potser considerem que la nostra també 
continua una opinió jurídica molt respectable. Per tant, el fet que vostès votin en contra 
avui ens obre un nou camí. Diu també el Sr. Sánchez... És que la intervenció del Sr. Paz, 
bé, ja se n’ha anat per “peteneras” i ja se n’ha anat a viure del passat, que li he de recordar 
al Sr. Alcalde que el precedent administratiu no és norma en aquest país. El fet que s’hagi 
fet malament una cosa abans, que no es trobi enlloc el pla de viabilitat de la Federació 
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Obrera, doncs no vol dir que estigui bé fer-ho sempre així. Això ja ho deuen saber vostès 
claríssimament. Però és que diu el Sr. Sánchez que la viabilitat ja s’estudiarà en cada 
pressupost. No, no home, no. No, que vostè és empresari, Sr. Sánchez, que vostè sap què 
s’ha de fer amb un negoci, que nosaltres no mantenim que el servei no pugui ser deficitari. 
Si el pla de viabilitat vindrà i vindrà amb els números que vindrà i seran bons o no seran 
bons. I l’Alcalde ho va dir clarament: és una voluntat política del govern tirar endavant el 
projecte sigui deficitari o no. Em sembla molt bé. Si per això l’han votat a vostè. A vostès. I 
per això estan governant. Però, és clar, també els hauran d’explicar als vilatans de Molins 
de Rei que si el projecte és deficitari d’on rascaran els diners per pagar el dèficit del 
museu? Això també s’ha d’explicar. Per això és important tenir un pla de viabilitat, perquè 
s’ha d’explicar tot, i per això presentem aquesta moció, una moció que podrien haver votat 
perfectament, perquè aquest expedient l’hauran d’iniciar, l’hauran d’iniciar.

Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, vagi acabant.

Sra. Aroca:
Em demana que calli, però vostès s’han passat [Inintel·ligible, 2:12:47] minuts parlant. El 
Sr. Sánchez i el Sr.[Inintel·ligible, 2:12:51] minuts parlant.

Sr. Alcalde:
No, no, jo no la tallo. Sra. Aroca, jo no la tallo, jo li dic si pot anar acabant en la meva tasca 
de moderador del debat.

Sra. Aroca:
Gràcies, sí. Doncs, sí, aniré acabant perquè jo crec que ja més o menys... L’ajuda dels 
FEDER és important i jo crec que va molt amb la qüestió de si la rehabilitació del palau 
s’havia de fer o no. Jo crec aquí no hi va haver molt de debat. Jo crec que tots estàvem 
més o menys d’acord que el palau s’havia de rehabilitar. I, per tant, s’agraeix haver trobat 
fons d’altres administracions i s’agrairan tots els diners que vinguin de fora, d’altres 
administracions públiques per a la rehabilitació i per a la gestió del museu, que és 
imminent, que ja sabem que hi serà el museu. Doncs, seran benvinguts, no oblidem que 
les subvencions d’altres administracions públiques també són diners que surten de les 
nostres butxaques, no només els diners del pressupost de Molins de Rei, sinó també el 
que vingui de l’Estat, el que vingui de la Generalitat i el que vingui d’Europa també són 
diners que han sortit de les nostres butxaques. Que al final és això. Jo crec que no em 
deixo res. La moció l’havíem de deixar perquè no és el mateix que diuen els informes que 
hem sol·licitat. Són dues coses diferents. Per tant, l’únic que fem amb aquesta moció és 
instar a fer aquest expedient, perquè considerem no només, i és així, i aquesta seria la part 
més tècnica, no només que se li ha tret una competència al Plenari, aquesta seria la part 
tècnica, se li ha tret una competència al Plenari, no aprovant l’establiment del servei per 
Plenari i sí, com creiem, que s’ha fet via indirecta per junta de govern local.

Però és que, a més a més, fer aquest expedient d’establir un servei municipal implica fer 
un pla de viabilitat per veure què ens costarà en el futur mantenir aquest equipament. I això 
a hores d’ara no ho tenim, però sí que tenim una licitació en marxa de 800.000 euros per a 
subministraments i gestió del museu. Doncs, no ho sé, “a buen entenedor, pocas palabras 
faltan”. I sobretot a gent que està acostumada a fer servir un pressupost i a fer-lo i a 
gastar-lo. Jo crec que, en aquest sentit, no estem demanant res de l’altre món i res pel qual 
el propi govern municipal no hagués pogut votar a favor. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Jo només per abans de la votació recordar que...

Sr. Vives:
Perdona, Xavi. Ens heu fet una pregunta directa a la CUP, m’agradaria respondre-la al 
darrer moment.

Sr. Alcalde:
No, no, jo he fet una intervenció en la qual no he fet cap al·legació personal.

Sr. Vives:
No, però jo crec que és evident... Res, simplement deixar clar que la CUP evidentment era 
coneixedora que, quan estàvem al govern, volíem rehabilitar el Palau de Recasens. Ho 
sabia el govern i vam votar a favor de l’aprovació inicial que anava vinculada a acceptar els 
fons FEDER per poder acceptar subvencions externes i rehabilitar el Palau de Recasens i 
sabíem que això anava vinculat a un museu, val? L’exposició d’aquell moment, el 
desembre del 2020, a què feia referència el Ramon era una diapositiva, una presentació de 
25 diapositives  [Inintel·ligible, 2:15:45] buides de contingut i quatre fotografies de quatre 
obres del MNAC i això ha sigut l’única informació que hem tingut del Museogràfic fins al 
desembre que sabem que s’aprova per punt sobrevingut en junta de govern local el 
projecte del Museogràfic molt complet i molt bonic. Llavors, no és carta blanca, que el que 
diguéssim fa dos anys això vol dir que haguem de tenir un museu amb tot el que comporta 
sense saber el pla de viabilitat i amb els diners de centenars de milers d’euros que 
comporta. Per tant, això ho volia deixar clar, que com a CUP no se’ns titlli de no coherents.

Sr. Alcalde:
Molt bé, jo només ratifico els punts de la moció, que estan clars i entre els quals no n’hi ha 
cap que digui que votem en contra o votem a favor de no complir errors. Ho matiso, perquè 
això no ho posa en cap punt, com s’ha dit.
Per tant, passem a la votació de la moció.
[Votació]

PRIMERA VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1
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Total 10 10

SEGONA VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per 10 vots en contra del PSC (7), 
JxM (3) i 10  vots a favor de la CUP (3), d’ ERC (4), MEC (1), C’s (1) i de Molins 
Camina-Podem (1), produint-se l’empat tant en la primera com en la segona votació, 
no aprovar la present moció amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde en sentit negatiu, 
de conformitat amb allò establert en l’art. 46.2.d) LBRL 7/1985, de 2 d’abril.

12.- Precs i preguntes.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN COMÚ SOBRE EN QUINA 
SITUACIÓ ESTÀ LA REFORMA/REHABILITACIÓ DE L’ESTACIÓ DEL TREN.

Sr. Alcalde:
I ara sí que arribem a la part final del Ple, amb el torn de “Precs i preguntes”. No hi ha cap 
resposta pendent, perquè no es va fer cap pregunta al Ple del mes de desembre. Obriríem 
el torn d’intervencions per les possibles preguntes. Endavant, Sr. Corredera.

Sr. Corredera:
Bé, bon vespre. La nostra pregunta és en quina situació està la reforma/rehabilitació de 
l’estació de tren? Si teniu notícies i sabeu en quin punt està.

Sr. Alcalde:
I respecte de la primera pregunta formulada pel regidor Gerard Corredera, amb més detall 
evidentment els donarem explicació quan tinguem actualitzada aquesta explicació. Sabem 
la darrera explicació bàsicament el que sabem ara és el que vam fer a la darrera 
explicació, que el contracte, com saben, la licitació es va haver de fer nou. En aquesta 
licitació es va fer un abreujat entre les empreses que s’havien presentat el primer concurs, 
al qual l’empresa guanyadora va renunciar més tard. Això per un import de licitació de 
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l’empresa que va renunciar que va guanyar el concurs més o menys per un valor de cinc 
milions d’euros. L’empresa actual que ha guanyat aquest concurs l’ha guanyat per un valor 
de 6,2 milions d’euros. Vam fer una reunió amb els responsables de RENFE per tal 
d’establir els “timings”. Ens van comentar això a finals de desembre, que estaven en tot el 
procés de signatura d’aquesta licitació. A partir d’aquí, els treballs previs de comunicació i 
de garanties, com saben, de l’empresa i, en aquest sentit, estàvem en un horitzó que pel 
mes de març possible inici d’obres. Per això encara no hem explicat res, perquè volem, 
com saben i la precaució que mereix aquest aspecte que, evidentment, qui els parla només 
es creurà aquestes obres no pas el compromís del govern, sinó la realització quan 
comencin les obres, i per tant en aquest sentit esperem que els propers dies ja tinguem 
aquesta informació, perquè ja ha passat el temps prudencial a partir del temps que es va 
decidir per la signatura del contracte per part del Ministeri d’Empresa i, per tant, espero que 
ben aviat, si no és a Portaveus de febrer, que sigui una reunió monotemàtica prèvia per 
mirar d’explicar amb tot detall aquestes obres. Si es que s’avancessin, faríem una reunió 
prèvia; si no, si els sembla, i m’ho recorden, perquè també podria ser que se’m passés, en 
parlem abastament a Portaveus del mes de febrer.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN COMÚ SOBRE EL TEMA DE LES 
PANTALLES ACÚSTIQUES DE L’AUTOPISTA.

Sr. Alcalde:
Alguna pregunta més?

Sr. Corredera:
Bé, jo en vaig fer una i no sé si em van respondre, que és el tema de les pantalles 
acústiques de l’autopista, que em van dir... No sé si em van dir que no ho sabien o que 
estaven esperant els Pressupostos Generals de l’Estat. També a veure si tenen alguna 
notícia més al respecte.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, revisarem la possible resposta a aquesta pregunta.

13.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:
Em consta que no hi ha cap pregunta més, no? Per tant, si els sembla, acomiadar tothom 
que ens ha vist al Ple. Gràcies a tots els regidors i regidores. Saben que demà, si em 
permeten abans de tot, estem convocats al pregó de la Fira de la Candelera, al Foment 
Cultural i Artístic, a les 21 hores. Més enllà d’això i d’aquest cap de setmana, ens veiem 
dimecres que ve, que també anunciem que hi ha convocat el Ple extraordinari per debatre 
el punt de pressupostos municipals. Per tant, si no desitjo una bona fira ara, si més no del 
cap de setmana gran és perquè tindrem ocasió de desitjar-ho el proper dimecres. Moltes 
gràcies i molt bona nit

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