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NÚM. 02/2022 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ 
LLOC EL DIA 2 DE FEBRER DE 2022.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del dos de febrer 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 extraordinària 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 el Secretari accidental 
de la Corporació, Sr. Manuel Borrego Fernández, 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 02/2022 de data 27 de gener de 2022.
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ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals

1.- Aprovar inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el pressupost general de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2022, la plantilla de personal, la relació de 
llocs de treball i els seus annexos (1/2022/AEXPR).

DICTAMEN

Miguel Zaragoza Alonso, President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, presenta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) la proposta següent:

ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament ha format el Pressupost per a l’exercici 2022 que conté la 
documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET:

En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la Legislació vigent.

La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i 
posteriors del Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL,

Per tot el que ha estat exposat, es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC):

Primer.- Aprovar inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2022, la plantilla de personal, la relació de llocs 
de treball i els seus annexos, integrat pel pressupost del propi Ajuntament, per les 
previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal 
“Molins Energia, S.L.” i pel Pressupost Consolidat, de conformitat amb l’article 162 del Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març; i per les Bases d’Execució del Pressupost, segons el detall següent:

a) Pressupost de l’Ajuntament:

Estat d'Ingressos  Estat de Despeses  
      

CAPÍTOLS Crèdit Inicial  CAPÍTOLS Crèdit Inicial

1 Impostos directes 14.358.771,80 €  1 Despeses de personal 12.990.915,51 €

2 Impostos indirectes 500.000,00 €  2 Desp. en béns corrents i serveis 11.080.911,15 €

3 Taxes, preus públics i altr. ingressos 5.106.784,26 €  3 Despeses financeres 136.730,62 €
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4 Transferències corrents 10.026.406,04 €  4 Transferències corrents 3.617.456,05 €

5 Ingressos patrimonials 359.351,98 €  5 Fons de contingència 0,00 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 30.351.314,08 €  TOTAL OPERACIONS CORRENTS 27.826.013,33 €

6 Alienació d'inversions reals 0,00 €  6 Inversions reals 5.134.799,67 €

7 Transferències de capital 1.598.966,42 €  7 Transferències de capital 254.660,89 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.598.966,42 €  TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 5.389.460,56 €

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 31.950.280,50 €  TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 33.215.473,89 €

 

CAPÍTOLS Crèdit Inicial  CAPÍTOLS Crèdit Inicial

8 Actius financers 0,00 €  8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 3.790.494,14 €  9 Passius financers 2.525.300,75 €

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 3.790.494,14 €  TOTAL OPERACIONS FINANCERES 2.525.300,75 €

      
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 35.740.774,64 €  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 35.740.774,64 €

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal “Molins Energia, S.L.”:

EXERCICI 2022

Estats de previsió d’Ingressos i Despeses  

 CONCEPTE IMPORTS

INGRESSOS 723.333,32 €

INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 723.333,32 €

1 Import net de la xifra de negocis 691.035,00 €

 a) Vendes 0,00 €

 b) Prestacions de serveis 691.035,00 €

5 Altres ingressos d'explotació 32.298,32 €

 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 32.298,32 €

 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 0,00 €

INGRESSOS FINANCERS 0,00 €

12 Ingressos financers 0,00 €

   

DESPESES 723.322,05 €

DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ 723.322,05 €

4 Aprovisionaments 54.176,10 €

 a) Consum d'existències de socis 0,00 €
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 b) Altres aprovisionaments 40.000,00 €

 c) Treballs realitzats per altres empreses 14.176,10 €

6 Despeses de personal 510.693,38 €

 a) Sous i Salaris 378.844,04 €

 b) Càrregues Socials 131.849,34 €

 CONCEPTE IMPORTS

7 Altres despeses d'explotació 155.952,57 €

 a) Serveis exteriors 154.652,57 €

 b) Tributs 1.300,00 €

8 Amortització de l'immobilitzat 2.500,00 €

DESPESES FINANCERES 0,00 €

13 Despeses financeres assimilades 0,00 €

   

PREVISIÓ RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2022 11,27 €

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2022 de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i de la Societat Mercantil de capital 
íntegrament municipal “Molins Energia, S.L.”:

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT EXERCICI 2022
Estat de consolidació dels pressupostos - Classificació econòmica d'ingressos i 
despeses en termes SEC

Estat d'Ingressos      

CAPÍTOLS AJUNTAMENT MOLINS 
ENERGIA S.L.

TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSFERÈNCIES 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Impostos directes 14.358.771,80 € 0,00 € 14.358.771,80 € 0,00 € 14.358.771,80 €
2 Impostos indirectes 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 €
3 Taxes i d’altres  ingressos 5.106.784,26 € 691.035,00 € 5.797.819,26 € 691.035,00 € 5.106.784,26 €
4 Transferències corrents 10.026.406,04 € 0,00 € 10.026.406,04 € 0,00 € 10.026.406,04 €
5 Ingressos patrimonials 359.351,98 € 32.298,32 € 391.650,30 € 0,00 € 391.650,30 €
 OPERACIONS CORRENTS 30.351.314,08 € 723.333,32 € 31.074.647,40 € 691.035,00 € 30.383.612,40 €
6 Alienació d'inversions reals 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
7 Transferències de capital 1.598.966,42 € 0 1.598.966,42 € 0 1.598.966,42 €
 OPERACIONS DE CAPITAL 1.598.966,42 € 0,00 € 1.598.966,42 € 0,00 € 1.598.966,42 €

 OPERACIONS NO FINANCERES 31.950.280,50 € 723.333,32 € 32.673.613,82 € 691.035,00 € 31.982.578,82 €
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8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Passius financers 3.790.494,14 € 0,00 € 3.790.494,14 € 0,00 € 3.790.494,14 €

 OPERACIONS FINANCERES 3.790.494,14 € 0,00 € 3.790.494,14 € 0,00 € 3.790.494,14 €

 TOTAL PRESSUPOST 
D'INGRESSOS 35.740.774,64 € 723.333,32 € 36.464.107,96 € 691.035,00 € 35.773.072,96 €

Estat de Despeses      

CAPÍTOLS AJUNTAMENT MOLINS 
ENERGIA S.L.

TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSFERÈNCIES 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 12.990.915,51 € 510.693,38 € 13.501.608,89 € 0,00 € 13.501.608,89 €

2 Desp. en béns corrents i 
serveis 11.080.911,15 € 210.128,67 € 11.293.539,82 € 691.035,00 € 10.600.004,82 €

3 Despeses financeres 136.730,62 €  136.730,62 € 0,00 € 136.730,62 €
4 Transferències corrents 3.617.456,05 €  3.617.456,05 € 0,00 € 3.617.456,05 €
 OPERACIONS CORRENTS 27.826.013,33 € 720.822,05 € 28.549.335,38 € 691.035,00 € 27.855.800,38 €
6 Inversions reals 5.134.799,67 € 0,00 € 5.134.799,67 € 0,00 € 5.134.799,67 €
7 Transferències de capital 254.660,89 € 0,00 € 254.660,89 € 0,00 € 254.660,89 €
 OPERACIONS DE CAPITAL 5.389.460,56 € 0,00 € 5.389.460,56 € 0,00 € 5.389.460,56 €

 OPERACIONS NO 
FINANCERES 33.215.473,89 € 720.822,05 € 33.938.795,94 € 691.035,00 € 33.245.260,94 €

       

8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €
9 Passius financers 2.525.300,75 € 0,00 € 2.525.300,75 €  2.525.300,75 €

 OPERACIONS FINANCERES 2.525.300,75 € 0,00 € 2.525.300,75 € 0,00 € 2.525.300,75 €

TOTAL PRESSUPOST DE 
DESPESES 35.740.774,64 € 720.822,05 € 36.464.096,69 € 691.035,00 € 35.770.561,69 €

Segon.- Aprovar explícitament les Bases d’Execució contingudes en el Pressupost 
esmentat, les quals tindran la vigència anual del propi pressupost aprovat.

Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies, segons disposa 
l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Quart.- Els acords primer i segon es consideren definitius si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 Real Decret 2/2004 
d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Avui dia 2 de febrer, dia de la Candelera, dimecres, sis de la tarda, hi ha Ple extraordinari 
amb un únic punt, que és l’aprovació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Molins 
de Rei per a l’any 2022. I, per tant, ara dono pas al company Puiggarí, que entrarà a la 
sessió.

Comentar que, evidentment, el company Carles Corro s’incorporarà al llarg de la sessió. I 
sí que excusar, evidentment, el regidor de Finances que per raons de salut no pot seguir-
nos avui en aquesta sessió. I jo d’entrada, per això, abans de tot, sí que vull fer un 
agraïment molt especial a tota la seva feina. Un fet que sap greu, que qui ha fet i qui té la 
màxima responsabilitat de tirar endavant les finances de l’Ajuntament de Molins de Rei, el 
dia que es presenta un pressupost i que debatrem a continuació, doncs, no el pugui 
presentar en el seu moment.

En tot cas, ja comunico a tots els companys i companyes, com saben, ja estan pactats tres 
torns d’intervenció. Un primer torn de deu minuts d’intervenció i exposició de motius; dos 
torns més de cinc minuts, si es considera necessari, per fer el debat. I, per part del Govern, 
ja els hi comento que es farà l’explicació del pressupost combinada entre el president de 
l’Àrea d’Economia i Serveis Generals, el senyor Miguel Zaragoza, que farà l'explicació en 
línies generals del pressupost i, sobretot, de la part ordinària també, i el primer tinent 
d'alcalde i president de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori, que farà l'explicació del capítol 
d'inversions del pressupost municipal per a l'any 2022.

Per tant, sense més, companys, si voleu explicar la proposta de pressupost. Endavant.

Sr. Zaragoza: 
Bona tarda a tots i a totes, regidors, tothom que ens està seguint pels diferents mitjans de 
comunicació. Intentaré, en menys de deu minuts, fer una explicació inicial del plantejament 
del pressupost. D'entrada, evidentment, fer un agraïment especial, com ja ha dit l'alcalde, 
al regidor de Finances, el Jordi Enseñat, que és el que pivota tot aquest procés. No és 
l'elaboració d'un pressupost públic fàcil, de fet, els darrers anys sempre han sigut 
complicats en l'entorn en què estem d'una pandèmia amb les conseqüències que ens ha 
portat, no?

I també agrair a tots els serveis municipals, especialment al Departament d'Economia, i a 
la resta de tècnics que, mentre anaven fent les seves tasques, han anat complimentant 
l'elaboració d'aquest pressupost. Un pressupost que, com els regidors mateixos han pogut 
veure, més enllà de la primera presentació que vam fer a finals de desembre i que vam 
explicar també a les diferents informatives, hem anat incorporant documentació i 
informació i, inclús, modificacions pressupostàries, donat que les informacions anaven 
creixent, eh? I, en aquest sentit, els hi agraïm la comprensió, però és veritat que, enmig de 
tot aquest procés, vam tenir que fer una modificació a l'alça sobre els ingressos que teníem 
previstos i una implementació de crèdit a altres partides.

En general, el pressupost per al 2022 és de 35.740.774 euros. Això significa un increment 
respecte a l'any anterior del 13,2 %. Són els pressupostos més alts de la història de 
l'Ajuntament de Molins de Rei. Mai havíem tingut a la disposició dels ciutadans i de les 
ciutadanes una quantitat tan important de diners. L’ordinari es transforma en 30.351.000 
euros, dels quals també hi ha aquí inclosos 723.000 euros de transferències a Molins 



SEC/MBF/ALD
 ACTA PLE 02/02/2022

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Pàg. 7/30

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

Energia per a la gestió de les seves competències. I 5.389.000 euros a l'apartat 
d'inversions. 

Des del punt de vista dels ingressos, destacar aquests increments dels ingressos, una 
millora en la recaptació de l'IBI, bàsicament per incorporacions de noves altes i de la 
pujada que es va plantejar a les ordenances fiscals del 4,9, un increment de les plusvàlues 
del 33 %, un increment de l'IAE del 14,3, un increment a la taxa d'escombraries del 7,4, 
també producte no només de la pujada de la taxa, sinó de les noves altes. I es contemplen 
millores en les transferències corrents per part d'altres administracions de més de 900.000 
euros per part del Fons Nacional de Cooperació, que és més del 15 % de pujada, i del 
contracte programa del Servei d'Atenció Domiciliària que puja un 113 %. Aquí destacar que 
tenim menys ingressos sobretot... Jo destaco el principal, hi ha altres moviments, no els 
explicarem tots perquè amb el temps no em donaria. La baixada de l'impost de 
construccions d’un 47 % i del Conveni de Serveis Socials, tot i que queda compensat per 
una banda, pel contracte a l'alça d'un 28 %.

Com ens financem? Doncs, amb els impostos. Els ingressos signifiquen el 55 % dels 
recursos, d'altres administracions el 32, del préstec per fer les inversions el 10 %, i d'altres 
l'1 %. Hem de dir que en general les partides –és veritat que n'hi ha algunes que les 
implementarem, ja ho hem explicat àmpliament a les diferents informatives, amb el 
romanent líquid de tresoreria quant puguem fer la liquidació del pressupost al febrer, i al 
març volem aportar un paquet important d'implementació d'algunes partides, que moltes 
d'aquestes no les implementem, en alguns casos, com és, per exemple, en algunes de 
l'Àrea d'Espai Públic, perquè poden anar funcionant a l’inici del mandat, i d'altres que són 
d'activitats, eh?, que les implementarem més endavant perquè no tenim previsió de fer 
aquest tipus d'activitats en el primer semestre. Això és una pràctica que ja vam fer en els 
dos darrers pressupostos i ho tornem a fer en menor mesura, en aquest cas, de cara a 
aquest any.

Però sí destacar la gestió de Molins Energia, que passarà a tenir per a la gestió de la 
jardineria, els parcs infantils i les zones de boscos 655.000 euros. A partir d'aquí, es 
mantenen, de moment, tot i que després implementarem les partides destinades al 
desenvolupament del pla, el Pla de gestió contra el canvi climàtic. Hem creat una nova 
partida a l'àmbit de Collserola, que és una nova partida que ens permet aglutinar sobretot 
tot el tema de la protecció de la futura renaturalització de la riera de Vallvidrera. 
Incrementem un 24 % les partides dedicades al Pla de suport a la família i la inclusió 
social, destacant pujades com el 150 % del transport adaptat, l'atenció sociosanitària un 93 
% o la gestió de pisos socials, que en aquest cas pugen en un 100 i un 128 %, perquè hi 
ha una transferència de partides que desapareixen d'Habitatge i una part d'aquesta 
d'Atenció Social, baixa en 19.000, però aquí incrementem 34.000 euros més per a la gestió 
d'aquests pisos socials.

L'atenció domiciliària puja un 45 % més. Destacar la teleassistència i el servei d'atenció 
domiciliària que pugen, respectivament, no sé si són un 66 i un 44. La gestió de la llar 
d'avis actual puja un 27. L'Àrea de Joventut puja amb 146 %. Entre altres, consolidem el 
servei de suport psicològic a adolescents, que no és competència municipal, que el vam 
posar en marxa durant l'any anterior i que l’acabem de consolidar com una eina a què, 
segurament, amb els romanents hi destinarem més recursos.

També dotem de més diners perquè aquí, com d’altres partides, estaven a la baixa per la 
covid, com són les activitats d'estiu, que pugen un 132. El Departament de Feminismes i 
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LGTBI que puja un 67 %, el foment de l'ocupació un 66. Destaca aquí que destinem el 
doble dels recursos per al programa d'ocupació per a la gent jove. La protecció de la salut, 
que puja un 26%. La gestió de la Biblioteca el Molí, que puja un 10. El museu municipal, 
que puja un 19. Les accions culturals, hi insisteixo, que és veritat que, tant les accions 
culturals com les de promoció de l'esport, es veien afectades anteriorment per la covid, i tot 
i que hi haurà més recursos després, ara ja pugen un 73 i l'esport, un 18.

Els serveis a emprenedors i a empreses un 36 %, on tornem a fer les subvencions de 
contractació d'aturats. Les tecnologies 4.0, un 18 %. La prestació del servei del bus urbà, 
un 22, tot i que segurament incorporarem més recursos amb el RDT . I del muntant de 
partides importants que nosaltres considerem que pugen, dir que després de molts anys 
tornem a pujar la partida de subvencions a les entitats una mica més d'un 5 %. És veritat, 
com ja he explicat, que hi ha unes certes mancances, sobretot a la part d'activitats, perquè 
considerem que aquestes que es faran a partir del segon semestre, doncs, eren algunes 
de les partides que no feia falta pressupostar ara i que les implementarem a posteriori o 
com ens passarà amb el tema de l’harmonització de les escoles bressol o aquest xec en 
blanc amb les necessitats per les emergències socials.

També tenim previsió de tot el tema de promoció de la salut i el control de la salut i 
incrementar recursos, així com a partides d'urbanisme, de les franges de protecció i 
reactivació del comerç i del turisme. Aquest muntant significa que destinarem el 32,85 % 
del pressupost a l'atenció a les persones; el 24 % a l'espai públic; als Serveis Centrals, un 
14,95, al deute, un 7; a la seguretat ciutadana un 6; al desenvolupament econòmic un 4,95; 
a les transferències d’altres administracions un 4,82 i a d'altres un 4,47.

Des del punt de vista del capítol I, destacar que hem fet un increment salarial del 2 %, que 
és allò que marquen els Pressupostos generals de l'Estat i hem fet una sèrie de 
modificacions a la plantilla, pactades amb els sindicats, d'incorporació o de regulació de 
determinats llocs de treball, que estan reflectits, i que, en tot cas, si després algú té alguna 
cosa a dir, les podem enumerar una rere l'altra.

A grans trets, aquest seria el pressupost ordinari. He intentat cenyir-me una mica per 
deixar una mica al regidor, al primer tinent d'alcalde perquè ens faci l'explicació en 
inversions i jo ho deixaria aquí.

Sr. Sánchez: 
Molt bé. Gràcies, Miguel. Regidors i regidores, molt bona tarda. Alcalde. Amics i amigues 
que ens seguiu a través dels mitjans, benvinguts. Avui dia de la Candelera, per tant, un dia 
important.

Bé, un pressupost d'inversions, un pressupost al voltant dels 5,4 milions d'euros, per ser 
exactes 5.389.460,56 euros. Un pressupost d'inversions important, el que tenim aquest any 
2022. Per tant, això va al ritme del que ja estem licitant en els darrers mesos i dels 
projectes que anem presentant en aquests darrers mesos.

Dit això, d'aquests 5.389.000 euros de pressupost d'inversions global, l'endeutament del 
qual tindrà càrrec l'Ajuntament se situa al voltant dels 3.615.000 euros per a aquest any 
2022, val? Un import considerable, que és superior a l'import que teníem marcat, però sí 
que és cert que tal com ja hem explicat en nombroses ocasions, doncs, els darrers anys, el 
2020 i el 2021, no vam acabar executant tota la capacitat d'endeutament que tenia 
l'Ajuntament.
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En aquest sentit, com vostès ja saben, hi ha diferents obres que tenim pressupostades i 
que tenim en marxa. I, per tant, passo a detallar-les. En les actuacions singulars, podríem 
dir que el Palau de Requesens és l'obra més important que tindrà una afectació en aquest 
pressupost d'inversions per a aquest any 2022 d'1.800.000 euros, però que realment 
l'endeutament que tindrà l'Ajuntament és al voltant dels 583.000 euros. Per tant, una 
quantitat prou baixa respecte al global de l'endeutament de l'execució de l'obra que tindrem 
aquest any.

També amb el museogràfic del Palau de Requesens, també té una partida important amb 
aquests 352.000 euros. I, per tant, amb aquesta evolució del que ja hem anat definint com 
el que ha de ser el projecte important del museu del Centre d'Art i d'Interpretació del 
Renaixement. Després, com vostès ja saben també, ja han començat les obres de 
remodelació del mòdul C, del que nosaltres anomenem l'espai jove, que aquest té un 
pressupost d'1.802.000 euros i que l'endeutament aquest any no superarà els 180.000 
euros. Per tant, una quantitat petita per a aquest projecte important.

Després, també, hi ha el nou espai firal del Molí i el de la primera planta amb aquests 
2.277.000 euros d'obra, que això ens portarà a pràcticament un endeutament per a aquest 
any de 768.000 euros. Després, amb actuacions singulars, tenim la remodelació de la 
plaça l'U d’Octubre i el nou parc, que tindrà un pressupost total d'uns 880.000 euros, però 
que en aquest any 2022 el pressupost al qual destinem aquests diners són aquests 
367.000 euros.

La rotonda del Pla, un altre dels projectes que ja hem anat desenvolupant en el carrer del 
Pla. I, per tant, farem la tercera rotonda per acabar implementant un dels sistemes que ens 
està funcionant molt bé, també, dins de la mobilitat amb un import de 55.000 euros.
La remodelació del passeig Pi i Margall. Aquí posem diners també per fer la segona fase, 
una vegada que ja hem pogut dur a terme i hem acabat la fase que va des de la plaça de 
la Creu fins a l'avinguda Barcelona, comencem ara, estem ja a punt d'acabar de fer el 
projecte del que seria la segona fase, que va des de l'avinguda Barcelona fins al parc Pont 
de la Cadena, amb aquests 243.000 euros i un endeutament en aquest projecte de 68.000 
euros.

Despeses preliminars d'inversions. Vostès ja saben, hi ha la voluntat d'anar fent diferents 
projectes per tenir, doncs, més el que ha de venir també dels projectes Next Generation, 
doncs, anar fent projectes que ens puguin servir també per acollir-nos a aquestes 
subvencions o, si més no, també tenir projectes per desenvolupar de cara al futur.
Recuperació de la riera de Vallvidrera amb altres projectes importants. Compromís de 
mandat, compromís també agafat dins del que seria la Comissió de seguiment de Les 
Llicorelles. Per tant, amb aquest pressupost d'uns 537.000 euros, agafem aquest 
endeutament per a aquest any 2022 de 268.000 euros.

El Pla local d'adaptació al canvi climàtic amb un import de 240.000 euros, que és el que ja 
anem posant els darrers anys i que, per tant, també, estan en aquest pressupost inicial. I 
també la millora dels aiguamolls amb aquests 75.000 euros que saben, i ja els hi hem 
explicat, que això va juntament amb un finançament de l'Àrea Metropolitana del 50 %. Per 
tant, l'Àrea Metropolitana posa aquests 75.000 euros més, d’un projecte global d'uns 
150.000 euros per a la millora dels aiguamolls.

I després hi han al voltant d'uns 485.000 euros que són el que té a veure amb les 
inversions recurrents, des del pla d’asfaltat on col•loquem 100.000 euros; a obres de 
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millora en l'àmbit públic amb 20.000; inversions, també, amb reposició de l'enllumenat 
públic, com l'hem fet també cada any, amb 50.000; equipaments socials, educatius, 
culturals i esportius; en educatius, amb 7.000 euros, 30.000 en culturals, 50.000 en 
esportius.

Aquestes són aquestes inversions que anem fent de manera recurrent cada any i que en 
poséssim molts més i, evidentment, n’hauríem de posar més encara l'any següent. Per 
tant, els anem posant de manera recurrent. També les inversions en els polígons 
industrials al voltant de 50.000 euros. Reposició en informàtica, també els hem anat posant 
els darrers anys per estar actualitzats des d'aquest punt de vista. També un projecte de 
modernització administrativa i en millora d'edificis municipals per 20.000 euros.

Per tant, un import important aquests 3.615.000 euros que, com vostès ja saben també, 
anem tenint molts diners que venen de subvencions d'altres administracions 
supramunicipals i que, per tant, això ens permet també, doncs, anar a fer o assolir aquests 
projectes que anem desenvolupant amb altres administracions. I que, per tant, fa que 
l'endeutament per a aquest any 2022 sigui d'aquests 3.615.000 euros. Sent conscients que 
tenim ajudes, subvencions d'altres administracions per un import d'1.600.000 euros. Per 
tant, en aquest còmput global d'aquest projecte d'inversions global en números macros de 
5.389.000 euros, l'import amb què ens en endeutarem és de 3.615.000.

Sr. Alcalde: 
Moltíssimes gràcies, companys i regidors. S'obriria el torn d'intervencions. Doncs, senyora 
Marta Espona, endavant.

Sra. Espona: 
Gràcies, alcalde. Bona tarda, regidors i regidores. Bona tarda a tothom qui ens escolta. 
Bon dia de la Candelera o tros de dia de la Candelera que queda. I bon cap de setmana de 
Fira quan arribem. Bé, doncs, el nostre grup municipal és de l'opinió que, efectivament, de 
nou ens trobem davant d'un pressupost condicionat per la covid en dos aspectes. D'una 
banda, pels ajuts que encara caldrà administrar durant aquest any i, de l'altra, per les 
activitats que realment es podran dur a terme.

Malauradament, encara no hem sortit de la pandèmia i els efectes econòmics es fan sentir 
en diferents àmbits. Són lògics, doncs, aquests condicionants. També, de nou, partim 
d'algunes partides definides amb unes xifres mínimes i fictícies com la de la Festa Major, 
que sabem que ampliaran els recursos a partir de romanents. La diferència és que, tal com 
s'ha explicat ara, aquest any hi ha un fort increment en inversions a realitzar en el que 
s'anomenen per partida doble «Actuacions singulars». D'una banda, el Palau i el Molí, de 
l'altra, en urbanisme i via pública. Inclosos aquests 143.000 euros que ara ens deia el 
primer tinent d'alcalde per a estudis i projectes d'actuacions a tirar endavant no sabem 
encara quan.

Per contra, el Pla local contra el canvi climàtic perd 20.000 euros respecte l'any passat, les 
inversions del qual se centren, sobretot, en el condicionament energètic de cinc edificis 
municipals. Mentre que curiosament des del Ple, doncs, no es dona suport a mocions que 
pretenen impulsar canvis en els àmbits amb repercussió en el medi ambient.

Creiem, doncs, que amb aquest pressupost es prem l'accelerador per impulsar aquells 
projectes que deixaran marca en el nostre entorn més immediat, mentre ens acostem al 
final de la legislatura. Nosaltres ens hem tornat a mirar el pressupost amb ulls de 
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necessitats de les persones i, per això, vam centrar les nostres propostes de canvi en 
joves, habitatge, polítiques per a persones amb discapacitats, defensa del patrimoni i 
dinamització de la memòria històrica i, finalment, previsions d'actuacions per eliminar el 
cablejat com a conseqüència lògica després que s'aprovés una moció presentada sobre 
aquesta necessitat pel nostre grup el setembre de l'any passat.

Pel que fa a joves, hem aconseguit més recursos per a les aules d'estudi per tal que 
puguin funcionar durant més dies i amb uns horaris més amplis. Així es pot oferir el servei 
més enllà del període estricte d'exàmens i es dona resposta a una demanda reiterada dels 
i les estudiants per poder començar a estudiar abans. També hem aconseguit més 
recursos per a campanyes de sensibilització sobre aquelles temàtiques que més 
preocupen els joves i les joves que sabem que més demanen i que valoren molt 
positivament. A més, la partida per a ocupació juvenil, que inicialment no tenia consignació, 
hem aconseguit que ja consti en el pressupost amb 40.000 euros inicials. I així es 
garanteix el compromís que aquest projecte es repetirà.

També s'han afegit 8.000 euros més al Pla director de joventut per a activitats dedicades 
als joves. I, finalment, en aquest àmbit vam tornar a insistir en la necessitat d'un 
equipament específic per donar sortida a les necessitats i a l'oci dels joves, sobretot si 
tenim en compte que l'actual espai Mariona va en la línia de convertir-se en un espai 
esportiu. Sempre havíem pensat que el solar on ara hi ha la carpa era una oportunitat per 
allotjar-hi un centre que recollís les seves inquietuds. Esperem que el que té previst l'equip 
de govern per al nou edifici també tingui en compte les necessitats dels joves. I pel que fa 
al Molí Jove o a l'Espai Jove, que puguin participar també en la definició de l'espai.

Pel que fa a habitatge, és important que s'hagin creat partides per a habitatge social, però 
vam proposar que també s'havia de dotar de més recursos l'Oficina Municipal de 
l'Habitatge. Finalment, el que hi ha acabat havent han estat més ajuts en habitatge per a 
emergència social. Ens preocupa la pacificació del trànsit i, sobretot, una bona planificació 
dels usos dels nostres carrers. Per aquest motiu, una altra demanda nostra eren mesures 
relacionades amb el Pla de mobilitat, que han acabat tenint 40.000 euros.

A l'altra cara de la moneda però, malgrat els nostres suggeriments, no s'han modificat els 
minsos pressupostos per a persones amb discapacitats o per a intervencions en el 
patrimoni amb 3.000 i 1.000 euros respectivament, ni ha augmentat la partida corresponent 
a la Federació Obrera, com demanàvem, per revitalitzar l'espai de memòria, que recordem 
que és definició de l'edifici, ni l'activitat cultural en si mateixa. Ho lamentem.

Com dèiem en el Ple anterior quan parlàvem del Pla de turisme, més enllà del Palau i la 
fàbrica Ferrer i Mora hi ha més vestigis que defineixen Molins de Rei. Sortosament, tal com 
s'ha comentat, sí que comptaran amb més recursos l'arxiu i les activitats al voltant del 
museu. És el que sempre hem dit, els equipaments que tenim han d'estar vius. Per això no 
entenem per què l'Espai Collserola veu la partida de despeses diverses disminuïda al 50 
%, quan ens consta que hi ha molta demanda per fer-ne ús. 

Creiem que és just ressaltar la incorporació de partides per a la lluita contra l'abús infantil i 
contra violència masclista i sexual. Ens satisfà veure com una preocupació nostra per 
prevenir actituds perjudicials per als infants, ha acabat tenint forma de recursos municipals 
per actuar-hi.
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Així mateix, i ateses les conseqüències directes de la covid en la població juvenil, 
considerem un encert la incorporació del servei psicològic que ha començat a funcionar 
recentment. Considerem positiu, també, que augmentin les partides d'activitats d'estiu per 
als centres comunitaris i de les activitats relacionades amb la immigració, malgrat que no 
sabem en què consisteixen aquestes últimes. Com també continuem desconeixent el 
projecte cultural de l'equip de govern. Sabem que l'assessor que hi ha hagut fins ara 
continua i veiem que hi ha un augment de 65.000 euros en activitats culturals. Tot plegat, 
és un bon impuls a la cultura, però encara dins el cercle molinencs i molinenques o es 
tracta d'un de nou? Ho sentim, però encara tenim la sensació que no hi ha planificació i 
que es va fent segons apareixen les idees. I el que tampoc no hem aconseguit és una 
partida que iniciï actuacions per revertir la situació que presenta el cablejat a la nostra vila. 
Per petita que fos la quantitat destinada, creiem que era important que es fes evident que 
es començava a treballar en la línia que proposava la moció que es va aprovar.

En resum, agraïm l'esforç de l'equip de govern per incorporar les nostres propostes, però 
hem de lamentar que totes no hagin aconseguit ser incorporades. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula la senyora Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo: 
Hola, bona tarda. Em sentiu bé? 

Sr. Alcalde: 
Sí.

Sra. Castillo: 
Donar la benvinguda, primer, a totes les persones que ens escolten i bona Fira a tots i a 
totes. I ara parlaré jo, però amb els deu minuts que tenim li donaré pas al meu company 
Carles, també. I començo. Bé, ens trobem davant d'uns altres pressupostos i en aquests 
pressupostos creiem, la CUP creu, clarament, que com a Govern som conscients que teniu 
majoria absoluta i que no necessiteu l'oposició per aprovar res. Perquè en aquests 
pressupostos marqueu molt clarament la vostra línia política, sobretot en el tema 
d'inversions, i no ens necessiteu. Heu sigut molt clars en això i això és així i ha estat així.
La proposta de pressupostos es llença un 24 de desembre. Vull dir, quan, justament, bé, 
molts de nosaltres, els càrrecs electes, estàvem ja quasi en un pas a les festes. Va ser 
com una mica, estàvem una mica desconnectats i tot es va produir com molt... Bé, les 
reunions i tot es van produir com en el moment, en el període de vacances de Nadal. Bé, 
tot i així, també hem de dir que heu estat oberts, ens heu fet les reunions que 
necessitàvem, ens heu respost tots els dubtes que teníem o, en aquest cas, els tècnics ens 
han respost també els dubtes que teníem. Però també és cert que ahir el meu company 
Marc va haver de demanar el retorn de la nostra proposta de pressupostos, perquè vam fer 
la reunió el 12 de gener i no havíem tingut un feedback.

Lamentem la resposta del Govern perquè, bé, no ens heu aprovat cap proposta. La vostra 
resposta és que la nostra proposta va en la línia dels pressupostos de l'any passat i que, 
bé, que no ho vèieu, no hi estàveu d'acord. També ens vau dir que les nostres propostes 
modifiquen substancialment la vostra proposta i sobretot en el tema d'inversions. I, llavors, 
això tampoc ens ho heu acceptat. Per tant, una vegada més es veu com teniu un 
pressupost tancat.
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De fet, altres propostes menors que no demanaven una gran suma de diners tampoc s'han 
tingut en compte ni s'han valorat. El mateix regidor Miguel Zaragoza ens va dir que fins ahir 
no es va traslladar als regidors corresponents, sense marge d’incloure's a la proposta que 
avui votem. Se'ns demana complir uns terminis per fer arribar les nostres propostes, però 
després des del Govern no es fa cap esforç per valorar-la.

També valorem que és una proposta de pressupostos a mitges, ja que ens trobem una 
altra vegada amb que, bé, hi ha partides que estan a zero i que es complementaran amb 
romanent i també és molt difícil de poder fiscalitzar allò que es vol dotar de recursos. 
Especialment, quan únicament el Govern coneix la previsió de romanent líquid o de 
tresoreria que, si bé entenem que encara no s'ha fet la liquidació exacta, sí que es disposa 
d'una xifra aproximada. I també la proposta, com ha explicat abans el regidor Zaragoza, 
també ens ha arribat amb comptagotes. Es va llançar sense tenir tots els informes tècnics 
i, alhora, hi ha informes que no arriben com, per exemple, l'informe sobre l'estat d'execució 
de la inspecció d'habitatges buits a la vila, cosa que dificulta la comprensió d'algunes 
partides.

I, per exemple, ahir a la tarda també ens van arribar tres projectes d'inversions a menys de 
vint-i-quatre hores d'aquest Ple. I, com ja heu dit moltes vegades, són els vostres 
pressupostos i es veu el que vau proposar en les vostres campanyes electorals, però ni de 
bon tros és dels pressupostos que la CUP haguéssim proposat i que creiem que necessita 
Molins de Rei. Per què? Perquè nosaltres seguim defensant que els sous dels polítics 
haurien de disminuir, les aportacions als grups municipals també. I més encara que ens 
trobem en un context econòmic de pandèmia o postpandèmia. Que no calia augmentar el 
deute, i aquest pressupost l'augmenta substancialment, si no fos amb l’excepció de per a 
inversió social.

Creiem que aquests pressupostos són molt poc ambiciosos –jo sé que per a nosaltres sí, 
però per a nosaltres no–, amb polítiques molt poc transformadores en energia i en 
adaptació, en mitigació del canvi climàtic. És un exemple. I també trobem que els 
processos de municipalització de serveis cal accelerar-los ara que tenim una empresa 
pública dotant aquestes partides amb més pressupost.

I, per últim, passo la paraula al Carles. És veritat que sempre a cada intervenció sempre 
diem el mateix, però sí que és veritat que en algun moment estaria molt bé que aquest 
debat de pressupostos es pogués fer paral•lelament amb ordenances fiscals, perquè 
d'aquesta manera puguem saber quins ingressos entren a l’ajuntament i l’ajuntament en 
què els inverteix.

I passo la paraula al Carles. Gràcies.

Sr. Corro: 
Gràcies, Estefania. A veure, enllaçant una miqueta amb el que comentava la meva 
companya, jo us concretaré una mica més les propostes que ha fet la CUP per als 
pressupostos d'aquest any 2022. En primer lloc, és una realitat i així li hem fet saber al 
govern socialista diverses vegades [conversa offtopic per problemes tècnics]

Bé, una miqueta el que deia, enllaçant amb el que comentava la companya Estefania, us 
concretaré una mica més les propostes que fem la CUP per als pressupostos d'aquest any 
2022, no? En primer lloc, és una realitat, i així li hem fet saber a [inaudible], i el més 
important que són gens prioritàries i engreixen el deute de l'ajuntament amb més 



SEC/MBF/ALD
 ACTA PLE 02/02/2022

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Pàg. 14/30

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

d'1.000.000 d'euros. Per això li hem requerit perquè les posposés de cara a futurs 
pressupostos. Inversions tals com, per exemple, la remodelació de la plaça U d’Octubre, el 
segon tram del passeig Pi i Margall, un 50 % de la despesa que es vol destinar a la 
reforma de la planta baixa i la primera planta del Molí i la rehabilitació de l'edifici C de la 
biblioteca. Tot plegat, entenem que ens permetria evitar l'augment de l'endeutament de 
l'ajuntament que, com deia, haurà de suportar per tal de poder dur a terme aquestes 
actuacions del tot prescindibles ara mateix.

Amb tot, que la despesa en inversions sigui tan elevada aquest 2022 i les presses en què 
han entrat alguns projectes a darrera hora –que, com dèiem, alguns no hem pogut ni 
consultar perquè no estan fets encara–, ens fa entendre que la voluntat d'aquest Govern 
és poder inaugurar tots aquests espais abans de les eleccions de 2023 i treure'n un rèdit 
electoral. A més, també hem exigit que es reduís la despesa que es pretén fer en tasques 
prèvies a altres inversions, com és la preparació d’avantprojectes o de projectes executius. 
Uns projectes que únicament el Govern sociovergent té en ment, com serien la reforma de 
l'edifici de la Loteria de Catalunya, o la coneguda com a nau de la loto, la construcció d’un 
nou pavelló esportiu a la Mariona o la urbanització del terraplè.

Amb això no volem dir que no puguem estar d'acord amb aquestes actuacions, sinó 
senzillament que, abans d'invertir recursos en començar a estudiar com dur-les a terme, 
cal que això es consensuï i s'aprovi al Ple, així com que restin avalades per un pla 
d'equipaments. I en cap d'aquests casos això es compleix. Sembla que aquí únicament 
entenem d'una regla, la de la majoria absoluta. Des de la CUP val a dir que som partidaris, 
totalment partidaris de fer les inversions que calgui. Ara bé, per què no estem invertint més 
recursos per adquirir habitatge social i poder incidir de forma àgil i efectiva en els preus del 
lloguer privat a la vila? Per què no estem invertint més recursos per executar el cent per 
cent del PLAC el més aviat possible i fent polítiques transformadores que ens permetin 
mitigar realment el canvi climàtic? Per què no estem invertint més recursos per dur a terme 
plans d'ocupació de llarga durada per a joves, fomentant així la creació de treball estable i 
de qualitat? De ben segur, perquè tot plegat no arreplega tants vots com ho fa una plaça 
nova inaugurada uns mesos o unes setmanes abans de les eleccions municipals.

A banda de tot l'anterior, des de la CUP també hem insistit en la necessitat de reduir el 
pressupost de comunicació de l'Ajuntament, perquè bàsicament ens sembla exagerat i, en 
moltes ocasions, únicament tendeix a promocionar de forma privilegiada les idees i 
propostes de qui està al Govern.

En darrer lloc, també voldria ressaltar algunes propostes més específiques que entenem 
que realment millorarien la vida a la nostra vila. En primer lloc, en l'àmbit de la participació 
ciutadana, hem proposat destinar més recursos per tal de poder realitzar uns plans de barri 
com a substitutius dels actuals pressupostos participatius i que realment apoderin les 
veïnes i veïns dels barris de la vila de cara a decidir com volen millorar la qualitat de vida 
en aquests.

En l'àmbit de la mobilitat, hem plantejat destinar recursos per estudiar a fons la 
“peatonització” permanent del centre de la vila, així com d'altres zones del poble. En l'àmbit 
de la gestió dels residus, hem proposat destinar els recursos necessaris per iniciar la 
transició cap a un model de recollida porta a porta i de contenidor tancat. I en l'àmbit 
cultural, hem incidit en destinar més recursos per recuperar el pla d'art urbà i el projecte 
dels murs de colors, així com les festes de la primavera.
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A tot l'anterior, el Govern de Xavier Paz ha dit, «no». La seva justificació «tenim models de 
vila diferents». Ras i curt. El cert, però, és que no els hi falta raó. Tenim models de vila 
diferents. El seu model de vila de les aparences i únicament per a una part dels molinencs i 
molinenques enfront del nostre model enfocat a garantir una vida digna i fer sobirà el 
conjunt de les classes populars de Molins. 

Per tot plegat, des de la CUP votarem en contra d'aquesta proposta de pressupostos per a 
l'any 2022. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Molt bé. Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Per tant, si vol tancar l'equip 
de govern el primer torn d'intervencions?

Sr. Zaragoza: 
Molt bé. Doncs, en principi ho faré ràpidament. Jo agrair als grups municipals amb què 
hem parlat i hem negociat. Cosa que ara dic i, clar, escoltant la companya d'Esquerra 
Republicana i després escoltant els companys de la CUP, hi ha una part que algú s'ha 
perdut, no? Perquè si nosaltres hem aconseguit arribar a acords amb els companys 
d'Esquerra Republicana, en part, sobre propostes que han fet, no té res a veure amb això 
que ells acaben d'explicar que nosaltres només pensem en que ja tenim majoria absoluta, 
que la tenim, que tenim programes electorals, que els tenim i els hem explicat, eh?, i que 
tenim una guia clara per on anar. Però, clar, és evident que les propostes que hem intentat 
encabir dels companys d'Esquerra, tenen més sentit encabir-les en el nostre pressupost 
que no les propostes que ha fet la CUP. Amb la qual cosa, dir, en aquest cas, que no hi ha 
hagut entesa... També hem parlat molt amb la companya de Ciutadans i hem estat oberts 
a parlar i ens hem ofert sempre constantment a donar tota la informació i a tenir tota la 
documentació al dia.

Amb la qual cosa, jo crec que simplement el comentari de la portaveu d'Esquerra 
desautoritza el comentari que ha fet la companya de la CUP. És veritat, i jo ho he explicat i 
ho he explicat àmpliament, que nosaltres hi ha partides que implementarem a l’RDT. I jo 
crec que la companya d'Esquerra Republicana ho ha dit, és veritat que al millor hi ha 
algunes coses que hem d'ajustar i que, bé, en alguns casos haurem de veure com les 
encabim i les podem treballar conjuntament. Però jo crec que en l’essència estem d'acord. 
Hi ha coses que no i això és evident, perquè cadascú defensa el seu programa electoral.
Jo vull entrenar en el tema de les dates. El regidor, vam enviar tota la documentació un dia 
laborable. Hem fet reunions dies laborables, no hem fet cap reunió en dies de festa. Fa 
més d'un mes que vam enviar l'inici de la documentació, hem estat enviant documentació 
en funció que l’hem anat tenim, a vegades abans de temps. Però tota la documentació 
necessària per al Ple, l'hem tingut a temps i està penjada sempre a la L. I sempre que 
l’hem pogut tenir abans, i ens va passar amb el pressupost, i ho he explicat clarament, que 
vam tenir una modificació amb una incorporació de més recursos per part de 
l'Administració de l'Estat i vam fer aquesta implementació de crèdit, també la vam explicitar 
i la vam posar.

Jo no he dit en cap moment que ahir traslladaria als meus companys... Miri, el que jo dic, i 
això és veritat, si vostès agafen les seves propostes i les intenten implementar, així com ha 
sigut fàcil trobar l'encabiment de les propostes que han fet els companys d'Esquerra o les 
discussions que hem fet amb els companys de Ciutadans, amb les seves és que és molt 
difícil. A vegades, perquè inclús són errònies i no coincideixen. Què fem nosaltres? 
Traslladem a cada un dels regidors responsables per veure si aquelles propostes que 
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vostès fan, en algunes que poden ser interessants, les poden encabir dins del seu 
pressupost i treballar-les.

Però vostès han posat alguns exemples, bé, ja ho veurem. Però jo no vaig dir en cap 
moment: «No, i ho traslladarem ara». Nosaltres sempre estem a disposar a... Però, clar, ja 
d'entrada comencen a dir: «No, electoralisme». Electoralisme? M'ho diu en serio? De 
veritat es creu el discurs, senyor de la CUP, en el tema de les inversions? Si hi ha alguna 
cosa progressista i d'esquerres és invertir i mobilitzar recursos econòmics, que és el que 
estem fent nosaltres. Però, miri, sap què passa? Tenim un problema i és que vostès no 
tenen credibilitat. Gens ni mica.

Perquè han governat a Molins de Rei i fa molt poquet. I miri què van fer vostès el 2018 
amb les inversions. Miri, eh? Miri quin és el crèdit que van demanar vostès com a grup, 
com a Govern, quan governaven el 2018. El 80 % dels recursos que es van demanar el 
2018, amb un govern on estava la CUP, venien a través de deute, més de 3.000.000 
d'euros. I ara vostès diuen que nosaltres no. Miri, és un procés natural, perquè tu quan 
comences un mandat treballes uns projectes que, quan arriben al final del mandat, hi ha 
alguns que s'estan acabant i els has de dotar, que és el que els va passar a vostès el 
2018, i no va passar cap problema. Vostès demanen. Sap quan demanen nosaltres 
percentualment sobre les inversions? El 70. Per què? Perquè hem aconseguit recursos 
d'altres administracions per finançar aquestes inversions.

Per tant, dir per part d'una força d'esquerres que deixem de fer inversions, en alguns 
casos, en processos de licitació ja fets i adjudicats és de, no sé, d’un error gravíssim. Miri’s 
bé on estem. No facin demagògia amb aquestes coses, eh? Perquè, al final, és com el 
tema dels números de comunicació. Es van presentar: «l'Ajuntament es gasta», crec que 
vostès deien, «84.000 euros en comunicació sumant una sèrie de partides», no? Miri, ja 
d'entrada li dic que una de les partides que vostè posen, de 35.000 euros, que és de 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana, és de missatgeria, que és el que gasta l'Ajuntament en 
comunicar als ciutadans per escrit les seves comunicacions. La trec i ja queden el 55.000 
euros que vostès deien, demagògicament, que eren els 84.000 euros que l'Ajuntament 
destinava a les polítiques de comunicació. Però és que quan vostès governaven, a la Casa 
de la Vila es destinaven 33.000 euros. I aquest any hem posat 14.000. És veritat que falten 
diners, ja els hi dic, perquè després no diguin que no ho diem, eh? 33.000 euros quan 
vostès eren allà.

I jo no recordo –sí que recordo en anteriors plens que parlàvem de la demagògia de les 
fotos– cap regidor de la CUP inaugurant la biblioteca. Per cert, un projecte el de la 
biblioteca que només ho portava al programa electoral el partit socialista per rehabilitar un 
equipament. La resta de forces de l'anterior Govern deien que s'havia de fer en un altre 
lloc. Per inaugurar aquell edifici no vaig veure a cap dels regidors treure's de la foto. Tots 
estaven allà. Per què van amb aquesta demagògia que dir que aquest Govern... El Govern, 
el Govern de l'Ajuntament, perquè no és el Govern d'un senyor, és el Govern de 
l'Ajuntament, encara que li agradi o no li agradi és el Govern de l'Ajuntament.

I, bé, és que el tema dels sous dels regidors és molt recurrent. Miri, jo només li dic una 
dada i ja se la queda apuntada, val? Els diputats de la CUP al Parlament de Catalunya 
guanyen 2.300 euros/mes, cosa que em sembla poc, però és el que decideix el seu grup, 
perquè la resta li dona el partit. Doncs, miri, és exactament el mateix que guanya l'alcalde 
de Molins de Rei, eh?, que té la màxima responsabilitat de gestionar 35.000.000 d'euros i 
que és la màxima responsabilitat jurídica d’aquest Ajuntament. Guanya exactament... 
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Deixin de fer demagògia amb això. Igual que amb els càrrecs de confiança. Li explico 
quants càrrecs directius de confiança tenien quan vostès governaven? Que no van treure. 
Perquè vostès quan governen diuen una cosa i després no la fan. Cinc directors de serveis 
i el cap de premsa, que nosaltres sempre hem defensat que aquella era la fórmula que en 
aquell moment s'havia de fer. Sap quants en queden en aquests moments un? I vostès 
diuen: «reduïm». Clar, perden aquest nivell de credibilitat quan exposen tot això, quan ens 
diuen constantment... Evidentment, que tenim models diferents. El fet és que nosaltres 
portem governant des del 2011, no ens hem amagat mai de res, mai. Sempre hem donat la 
cara. Hem fet i hem pactat amb molta gent, hem negociem moltes coses. El que no podem 
parlar aquí és de la demagògia que vostès fan constantment sobre els sous, sobre la 
comunicació. És a dir, han fet propostes errònies, és que es veu clarament, és que no m'ho 
invento jo.

Rèdit electoral. Bé, escolti nosaltres estem aquí perquè guanyem eleccions i a vegades les 
perdem, i a vegades estem al Govern i a vegades estem a l'oposició. I la nostra missió és 
governar i és evident que a lo millor no ens hi trobem en algunes coses. Però dir que no 
estem fent apostes... Doncs, treballarem i amb la RLT, que serà àmplia, l’exposarem. 
Escolti, jo amb això...

Parlàvem del tema dels pisos. Hem fet un esforç molt important, però sembla que vostès 
han oblidat quins són els acords a què hem arribat amb l'Àrea Metropolitana per tenir 
habitatge de lloguer a Les Guardioles i són els projectes de futur en què estem treballant, 
val? I fem les coses bé, amb calma, segurament. No tan ràpides com ens agradaria a 
nosaltres, jo ho reconec, perquè l'Administració té aquest ritme i, a vegades, els processos 
de canvi són complicats. Però no es poden dir, eh?, algunes de les coses que s'han dit. 
Escolti, jo comparteixo que vostès facin una proposta alternativa de pressupost, no hi estic 
d'acord i li dic. No volem retallades d’inversió perquè considerem que això dinamitza 
econòmicament el municipi i això és bo. És l'essència de l'esquerra, invertir, eh? I 
continuarem invertint en més. I durant el mandat, perdó, durant el 2022 vindran altres 
inversions d'altres administracions per implementar aquestes inversions que nosaltres 
estem fent i d'algunes que han sortit d'aquí.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, regidor. Ara sí que obrirem el segon torn d'intervencions. I ha demanat la 
paraula la senyora Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca: 
Hola. Bona tarda a tothom, a tots els companys i companyes regidors, a l'alcalde i també a 
la gent que ens està sentint des de casa. Hagués volgut demanar en el primer torn, 
disculpeu, però he tingut un succeït amb la nena i, per tant, bé, ara intentaré ser breu. Bé, 
és que ja s’ha parlat de moltes coses, però jo avui ho resumiré fàcilment. Òbviament, i com 
ja he dit en cada Ple de pressupostos, que ja en porto uns quants de Molins de Rei, no són 
els pressupostos que nosaltres haguessin fet, és obvi. Però perquè tenim plantejaments 
diferents de model de vila. És així, eh?, i és tan lícit el nostre model com el vostre. I, al 
final, sou vosaltres els que governeu i, per tant, el que plantegeu és el vostre model de vila 
i ho porteu a aprovació avui, no?, i com cada any. Perquè, al final, el pressupost no deixa 
de ser la principal eina que té un govern per desenvolupar les seves polítiques i el seu 
programa, no? I jo això ho trobo molt lícit, ho trobo molt lícit.

Nosaltres ens hem cansat any rere any de fer propostes i ens passa una mica com als 
companys de la CUP. A vegades ni hem rebut resposta, altres sí, però al final és una 
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qüestió que no tenim les mateixes visions de com s'ha de desenvolupar Molins de Rei. I, al 
final, és per això que les nostres propostes difícilment o gairebé no sempre són escoltades.
Jo, més que preocupar-me el sou dels polítics, que fins i tot puc compartir, eh?, que la 
responsabilitat és gran. I és així, és així, la responsabilitat és gran. Trobo pitjor els sous 
dels grups municipals, sincerament. De fet, ningú no se'n queixa, eh? Però, podria queixar-
se tothom. I si agafem el muntant total del que el pressupost municipal destina als grups 
polítics i el que destina a pagar sous de regidors, veurem que gairebé és molt més elevat 
el que destina als grups polítics. I l'activitat política de cap grup ara mateix no està sent res 
de l'altre món com per justificar aquesta destinació. És per això que nosaltres ja fa dos 
anys que hem renunciat a la nostra aportació per destinar-la a altres partides perquè hem 
considerat que estaran millor allà situats. Són maneres d'enfocar, eh? M'agradaria sentir 
més veus també que parlessin d'això, eh?

No obstant tot això que estic dient, sí que puc dir que dins de ser un pressupost 
sociovergent, no és el pitjor pressupost que hem vist en els darrers anys a Molins de Rei. 
Això jo ho dic tranquil•lament, ho dic tranquil•lament. No són els pitjors pressupostos que 
hem vist d’un govern sociovergent. Per tant, això també s'ha de posar en valor, s’ha de 
posar en valor. Òbviament, no compartim moltes coses del pressupost, i altres que estan 
però ens agradaria que fossin més elevades, i hi ha d'altres que estan més elevades del 
que nosaltres haguéssim pensat en un principi. Estan, sobretot, les inversions. El 
pressupost d'inversions és el que sempre generarà, probablement, més separació entre els 
diferents grups, perquè al final aquí sí que és, diguem-ne, la cosa més visible on es 
destinen els diners municipals.

Òbviament, nosaltres ja hem dit públicament que no compartim el projecte del museu, i no 
el compartim tal com està plantejat. Per tant, aquí ja tenim una font de fricció important 
amb el Govern. Però hi ha altres coses que sí que estem d'acord i no ho podem negar. 
Són uns pressupostos molt elevats. Tan elevats que ens fan plantejar, també m'agradaria 
que algú també s'ho plantegés, no només nosaltres, si no ens estem excedint cobrant 
impostos als vilatans i vilatanes. Estem obtenint molts recursos, és cert. I en aquesta 
dinàmica, no ho sé, em plantejo si elevar tant els pressupostos a) si són necessaris, b) 
sobretot si ho podem gestionar. Em plantejo si tenim capacitat per gestionar tants diners. 
Diners que se complementaran amb sumes importants amb posterioritat amb el romanent.
Veig al Miguel prenent nota, suposo que en parlarem després, perquè a mi em fa... sempre 
ho dic, a mi em fa molta por i no m'agrada gens ni mica la inexecució, perquè penso que 
demostra que no tenim capacitat de fer tot el que volem fer. I, al final, una font important de 
finançament del pressupost són els impostos dels vilatans i vilatanes. Per tant, si el 
pressupost d'ingressos continua creixent a aquest ritme, no ho sé, fem-nos un 
plantejament. Si no podem dir, val, anem a aturar-nos una mica, perquè estem a ritmes, 
estem creixent per sobre de l'IPC, eh? El pressupost, Déu n'hi do, un 13 %. No és 
qualsevol cosa, eh? Normalment, a mode d'explicació bàsica, un pressupost municipal deu 
estar entorn dels 1.000 euros per habitant. Si estàs per sota tens un pressupost molt molt 
dèbil, si estàs per sobre, doncs, això implica que al municipi no li va pas malament. És que 
estem molt per sobre dels 1.000 euros per habitant. Per tant, no ho sé, a veure, fem aquest 
plantejament.

Nosaltres vam fer una única proposta a aquest pressupost, que va ser l'aportació a 
[inaudible] Energia perquè la gestió de l'energia municipal fos pública i en el Ple passat, 
com sabeu, el Govern va votar en contra. Per tant, se'ns ha rebutjat. Una proposta 
històrica nostra sempre és incrementar els ajuts que reben els nostres nens i nenes a les 
escoles per material, tangible i no tangible. I és aquesta partida la que nosaltres hem estat 
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complementant amb el que hem destinat del nostre grup municipal. Aquest any es queda, 
creix insignificantment, tot s'ha de dir, té un increment molt petit. En general, tota la part 
d’educació té un increment insignificant, gairebé es queda igual. La qual cosa, en un 
pressupost en què tot s'incrementa molt, doncs, cridar una mica d'atenció. I a nosaltres ens 
sembla decebedor.

Parlava abans del tema de les inversions, que és on més ens separa. Jo penso que, 
òbviament, Miguel, i no t’emprenyis, però, clar que hi ha un cert electoralisme. És legítim 
també, eh?, és legítim. Jo diria que tots els grups municipals que hi ha aquí ara mateix, en 
el pressupost que farien aquest any seria d'aquest estil, eh?, d’aquest estil. Perquè al final 
l'objectiu és el mateix. Però, clar, que hi ha un cert electoralisme. El pressupost de 2022 en 
inversions sempre serà molt més elevat que el de 2020. Òbviament, per això es fa una 
planificació. Per això es fa un pla d'actuació municipal... o no es fa, perquè mandat no se 
n'ha fet. Que això també ajudaria a saber el ritme d’execució del programa del Govern. 
Però, jo, això, la veritat ho trobo fins i tot normal.

Poca cosa més en aquesta primera intervenció. Després crec que em quedarà uns minuts 
més. Poca cosa més a dir. Nosaltres aquest any, per trencar la tònica, no votarem en 
contra d'aquest pressupost. No votarem tampoc a favor perquè, com ja he dit abans, no és 
el pressupost que nosaltres faríem. I això és obvi, perquè al final només pots votar a favor 
d'un pressupost en què tu has tingut una part important a dir. I això és així. Però tampoc no 
votarem en contra, perquè creiem que, malgrat ser uns pressupostos que no són els que 
nosaltres voldríem, sí que aquest pressupost conté coses que nosaltres veiem bé.

Després sempre tenim per davant tota una sèrie de modificacions pressupostàries que 
sabem que es produeixen, i això ja no és sorpresa per a ningú, que ningú no és faci el 
sorprès amb la qüestió de la incorporació dels romanents. Perquè, a aquestes alçades, jo 
el primer any ja ho vaig dir: «ah, els romanents», al segon ja ho deia amb la boca més 
petita. Ara jo ja sincerament ja conec la dinàmica i com executa un pressupost aquest 
Govern. Que, al final, ha estat com l'han executat tots els governs que he vist en els dos 
mandats que estic de regidora. Per tant, tampoc no serà una sorpresa per a ningú. Per 
tant, bé, m'he perdut.

Només dir això, que nosaltres aquest any no votarem en contra, ens abstindrem. I que, bé, 
i sobretot deixar... El punt clau, jo crec, de la meva intervenció és això, deixar en l'imaginari 
col•lectiu el plantejament de si realment hem de fer aquest increment talismà, hem de 
practicar aquest increment talismà per sistema al nostre pressupost sense intentar mirar de 
compensar-ho via els impostos municipals que exigim als nostres vilatans, especialment en 
uns moments més complicats com són els actuals. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, senyora Aroca. Ara sí que hi ha diverses paraules demanades. Si no vaig 
errat, ara és el torn de la senyora Laia Cassauba. Endavant.

Sra. Cassauba: 
Gracias y buenas tardes a todos. Lo primero, un saludo y desear una pronta recuperación 
a nuestro compañero Jordi Enseñat, que suele ser el protagonista en este Pleno y la 
verdad es que se le echa en falta sobre todo hoy. Yo quiero empezar. O sea, quiero decir, 
a mí me ha sorprendido un poco y me sorprende cada vez que hay un pleno de 
presupuestos la intervención que realiza la CUP.
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Yo no sé si el Gobierno tiene múltiple personalidad o es diferente depende de con quien 
hable o simplemente se adapta al tono que recibe cuando se comentan las cosas. En 
nuestro caso, por lo menos, recibimos una respuesta muy amable, correcta, de «escucha, 
que nos podemos entender o no». Al final, la opinión política es libre, de eso se trata, se 
trata de pensar diferente y no es ni peor ni mejor. Y no es criticable que alguien piense 
diferente a nosotros. Ellos gobiernan, vosotros gobernáis, decidís, tenéis mayoría. Al final, 
yo me puedo enfadar, puedo ser muy amable, os puedo regalar, os puedo sobornar. Vais a 
votar lo que es dé la gana y vais poner los presupuestos que queráis.

Y es a nosotros encontrar los puntos positivos, negativos, de hacer un balance y de llegar 
a acuerdos que puedan ser más satisfactorios para ambas partes. En nuestro caso, sí que 
queremos dar puntos positivos de lo que hemos podido analizar de estos presupuestos 
dentro de que, quiero recoger las últimas palabras que ha dicho Ana, cuando el 
presupuesto no lo realizas tú, sí que es complicado votar a favor, aunque nosotros lo 
hemos hecho en alguna ocasión. Es un presupuesto muy alto, en el que hay proyectos 
que, obviamente, quizás si estuviésemos gobernando no hubiésemos iniciado o no 
hubiésemos querido realizar y que ocupan una gran parte de este presupuesto. Y quizá 
sea el principal inconveniente en votar a favor o no votar a favor.

Sí que es verdad que nos alegramos de que se incremente y de que haya una partida para 
el abuso infantil, que es un tema que durante mucho tiempo, durante muchos años no se 
ha hablado y que se está empezando a hablar en estos últimos diez años poco a poco y 
cada vez se habla más. Y que es algo que ha existido siempre y que tiene una importancia 
muy relevante y que marca la personalidad del adulto una vez crece. Sobre el acoso 
sexual, que es un tema que ya se está hablando muchos, que se ha hablado mucho 
durante estos últimos dos años y medio, tres años casi; partidas para el LGTBI, con un 
trabajo que es constante y que en cada Pleno se trata sobre esto y la partida augmenta; y 
los aumentos, sobre todo, en todo lo que tenga que ver con adolescentes que al final, es 
verdad que siempre es una época en la que no eres pequeño, no eres adulto y en la que te 
sientes un poco más abandonado por todo el mundo. Y al final yo creo que es importante 
darles su papel y su importancia en todos los aspectos. Y también estamos contentos por 
ello.

Y, de momento, guardaremos para la siguiente intervención. Gracias.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, Laia. Ara seria el torn, si no m’equivoco, del senyor Gerard Corredera. 
Endavant.

Sr. Corredera: 
Bé. Bona tarda a tots i a totes, a les persones que ens escolten a la ràdio i al canal de 
Youtube. Faré una intervenció curta, que tampoc estic massa fi. Des de Molins en Comú 
no volem ni podem deslligar el debat dels pressupostos sense tenir en compte el que 
esdevé en els debats polítics dels últims plens. Al nostre grup, ens encoratja poder portar 
propostes que busquin un interès i un consens majoritari a la recerca d'acords amplis de 
vila. En els últims mesos, hem pogut aconseguir-ho en diverses ocasions, però també hem 
topat, sobretot, amb importants resistències del Govern per acceptar algunes de les 
nostres propostes. Al Govern sovint no li agrada el que proposa l'oposició i menys encara, 
com diu el portaveu de Junts per Molins al mitjans de comunicació, que «el nostre grup 
mitjançant mocions condicioni les accions a executar durant l'anualitat». Així, com poden 
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entendre, se'ns fa molt difícil que nosaltres ens puguem fer nostra la seva proposta de 
pressupostos.

Volem recordar, en la línia que comentava la companya Ana Aroca, que el nostre grup 
municipal no va donar suport a les ordenances fiscals del 2022, fonamentalment per 
l'excessiva i discrecional pressió fiscal i el seu model mal anomenat de tarifació social. 
L'anàlisi del pressupost sempre està condicionat per una prèvia que es materialitza en el 
debat de les ordenances fiscals i, per tant, en la política i la previsió dels ingressos. Dels 
ingressos i d'aquesta proposta política en surt una proposta de pressupostos de despeses i 
l'abast de les inversions.

No hem aconseguit fer-ho tot en una única sessió i queda clar el plantejament. Potser amb 
aquest increment considerable d'ingressos, no s'hauria d'haver apostat per una política 
d'ordenances fiscals per al 2022 diferent? O, si més no, haver-ne modificat algunes 
d'elles? Aquest serà l'últim pressupost complert del mandat i el debat dels pressupostos 
tindrà una extensió en el repartiment probable de tot el romanent de tresoreria. Volem 
recordar que ara ja és clar que tancarem la legislatura sense un pla d'acció municipal. Un 
document que considerem que hauria de ser obligatori com a exercici de democràcia i 
transparència. I ens haurem de conformar amb el pla d'inversions de mandat, conscients 
que no podran executar-lo tot.

Centrant-nos en el pressupost que presenten per a aquesta anualitat, i com bé saben al 
Govern, hem demanat molts aclariments i informació complementària al regidor d'Hisenda. 
Volem agrair públicament l'esforç de tots els tècnics de l'Ajuntament per fer-nos arribar la 
informació i al regidor per entregar-nos tot allò que li ha sigut possible. Ho hem fet per 
esclarir dubtes i per anar al fons de l'assumpte darrere un simple valor econòmic, sobretot, 
per poder conèixer adequadament quina serà l'acció municipal durant el 2022. Els 
principals motius per no donar suport al seu projecte de pressupostos els podríem resumir 
en la poca credibilitat que ens generen els següents aspectes.

El Govern municipal creu que amb una partida de 25.000 euros es poden plantejar una 
modernització interna de l'organització? Nosaltres considerem que no, que amb una 
plantilla de l'Ajuntament amb l’esfereïdora xifra de seixanta-nou vacants i llegint les 
conclusions de l'informe de la Diputació sobre la millora administrativa i organitzativa, 
tornem a concloure que no han fet prou per reformar i modernitzar internament 
l'ajuntament per situar-lo on es mereix la vila i les prestacions de qualitat, eficiència i 
eficàcia que aquesta organització podria i hauria de prestar la societat molinenca. Els 
encoratgem a treballar intensament per aprofitar el nou marc legislatiu que pot permetre 
l'estabilització de personal.

Però sí que volem qualificar com d’immoral el fet que comporta alimentar el superàvit i el 
romanent de tresoreria positiu amb les vacants pressupostades i la no utilització 
d'aquestes dotacions econòmiques per donar el servei per al qual estaven destinades. Per 
altre costat, el seu pressupost no contempla destinar recursos per a plans d'ocupació 
propis i, a més a més, si ho fessin no sabrien a què destinar-los perquè no han 
caracteritzat el perfil professional de la precarietat laboral i la pobresa. El que sí es reflexa 
en aquests pressupostos és que aquest Govern està molt interessat per ajudar els 
empresaris, sempre amb l'eufemisme d'ajudar les empreses. Però trobem a faltar els ajuts 
directes a les persones treballadores precàries més enllà dels ajuts socials i assistencials.
Vostès compten amb el múscul pressupostari propi i, com la majoria de municipis 
metropolitans, també amb els fons i recursos externs. Però els externs no seran suficients 
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per quadrar l'aposta del Palau dels Requesens i del Museu del Renaixement, li van 
canviant el nom, però del Museu del Renaixement. No és fàcil gestionar l'allau d'ajuts que 
totes les administracions estan impulsant, però, en canvi, no veiem el mateix interès en 
corregir la pèrdua d'una subvenció per no disposar del pla de mobilitat urbana o per tenir 
caducat el que teníem. En aquest sentit, i en el de la moció que al final van ser capaços i 
capaces d'aprovar, que perseguia tres objectius per a nosaltres indestriables, que ara 
vostès els resumeixen en un de sol. De fet, pressuposten únicament quaranta mil euros 
per fer els tres plans que s'havien de fer. Cal un nou pla de mobilitat per urgència de molts 
tipus, per encaixar els desajustos urbanístics com els de Les Guardioles, Les Llicorelles, 
Can Coll i noves promocions d'habitatges que es produiran. Però també per planificar el 
transport públic de la vila. El nou pla de mobilitat no perquè hem de solucionar l'impacte de 
la motorització, sinó perquè en un context d'emergència climàtica l'aposta ha de ser la 
mobilitat sostenible del segle XXI.

La segona peça seria el Pla director de la bicicleta, que vostès diuen que ja en tenen un, 
però el tenen al calaix i, tractant-se d'un document d'anys enrere no compartit almenys 
amb l'oposició, creiem que cal sotmetre'l a revisió i actualització. Però cal pensar en la 
mobilitat, sobretot cal pensar en les persones i en les persones amb dificultats de mobilitat i 
en la seguretat i mobilitat de l'espai públic per al seu ús i gaudi. Encara existeixen barreres 
arquitectòniques a la vila i altres solucions estan fora normes, pel que s'escau la figura 
normatitzada del Pla d'accessibilitat. Així que són tres, i vostès plantegen fer-ho tot en 
quaranta-mil o s'han oblidat o no volen parlar de tot alhora, que és el que vam aprovar amb 
la nostra moció del setembre passat. Considerem del tot insuficient aquest import.

Finalment, podem albirar la pressupostació necessària per emprendre tota la restauració 
paisatgística de la riera de Vallvidrera, des de Can Revetlla fins al riu. Però només 
pressuposten una part del cost i ho fien tot a completar l'execució l'any 2023. Ens temem 
que al final arribaran tard en una obra que s'hauria d'haver executat aquest hivern. En 
resum, és un pressupost amb una dotació pressupostària extraordinària i que estarem 
atents al seu percentatge de compliment. Caldria, però, fer-ne al final la mateixa difusió en 
la presentació com a final de la seva anualitat, la seva concreció. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona: 
Gràcies. A veure, en aquest segon torn només volem fer una breu intervenció per posar de 
relleu uns aspectes molt concrets referents al personal municipal. En primer lloc, és cert 
que s'està treballant per cobrir les places que hi havia vacants tot i que, tal com ara deia el 
Gerard, encara en queden. Però lamentem que l'estudi de llocs de treball que es va 
aprovar fer el setembre del 2019 encara estigui en procés tot i que entremig hi hagi hagut 
una anàlisi de la Diputació, que sembla ser que se n’aprofitarà una part però que, en tot 
cas, de moment no ha servit. Tot plegat està allargant molt la millora en l'estructura 
organitzativa municipal i això era un tema prioritari per a tots els grups.

A més, volem fer evident que continuem sense estar d'acord amb el manteniment dels 
llocs de coordinació que van aparèixer com a temporals el 2020 i que encara hi són. És 
més, se n’incorporen per a aquest pressupost dos de nous. Malauradament, la valoració 
que fem d'aquest capítol no és plenament satisfactòria. Per aquest motiu, però, per l'altra 
banda, pel fet que sí que algunes de les nostres propostes han estat acceptades, nosaltres 
ens plantejarem l'abstenció, pel fet del que deia, que n'hi ha que han estat aprovades, però 
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n'hi ha que s'han quedat pel camí. I, en tot cas, durant l'any sí que intentarem fer pressió 
per allò que no hem aconseguit, doncs, que realment pugui ser com nosaltres voldríem. 
Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara seria el torn del senyor Vives. Endavant.

Sr. Vives: 
Sí. Hola, què tal? Bé, abans de res, no parlaré massa, tampoc. Abans de res dues 
qüestions que han parlat companys de l'oposició. Ana pel tema del que feia referència als 
grups municipals, els diners que rebem. De fet, per segon any consecutiu hem demanat 
també la reducció d'aquesta despesa i, en aquest cas, doncs, compartim l'anàlisi que en 
feies. I en el cas de la companya de Ciutadans, no sé si no s’ha entès, nosaltres, 
evidentment, hem tingut cordialitat amb el Govern en les reunions que hem tingut, amb les 
propostes, hem pogut presentar les nostres, ells, doncs, ens han escoltat, han decidit no 
atendre-les, és lícit. No diem que no sigui lícit. En tot cas, fem exprés les nostres 
divergències polítiques que tenim, que són moltes, no?, i per això no ens posem d'acord 
mai en aquest debat de pressupostos.

Dit això, en referència a la intervenció del Miguel, simplement vull puntualitzar dos 
aspectes, perquè no sembli que, diguéssim, ens inventem les coses o que no tenim en 
compte accions passades amb relació a la referència contínua que sempre es fa de quan 
estàvem al govern. Bé, nosaltres, evidentment, aquestes propostes que fem ara, no només 
l'any passat, també ara, a pressupostos també ens les fèiem a nosaltres mateixos o les 
fèiem  l'equip de govern quan vam entrar en el seu moment. No es van complir totes, és 
cert, ho hem dit, i no tenim problema en dir-ho. També és cert que vam avançar a prémer 
l'accelerador en regidories com Feminismes i LGTBI, en cultura, en participació i hi ha 
coses que amb el nou govern també s'han perdut, no? I són coses que hem demanat 
també de recuperar i no són coses de model de pressupostos, eh?, són coses petitones 
que igual que hi ha hagut entesa amb Esquerra, també hi podria haver hagut entesa amb 
la CUP. I no s'ha volgut i no hi ha problema, eh? Però no és que només hàgim presentat 
coses “disparatades” en aquests pressupostos.

I finalment, no?, el tema d'inversions que, segons deien, no té sentit que nosaltres, que un 
partit d'esquerres estigui parlant de no invertir tant. Nosaltres el que parlem és d'un 
balanceig de les inversions perquè no repercuteixi en un augment del deute viu com el que 
és el d'aquest any. És a dir, nosaltres ja entenem, no?, que hi ha projectes del Govern que 
es desenvolupen i la seva fase final és ara, però també entenem que si s'han licitat ja 
projectes és perquè s'ha publicitat. També es podria haver anat més lent en alguns 
projectes. Sabíem tots durant el 2021 que accelerar uns processos implicava el 2022 ficar 
més pressupost d'inversions. Sabent això, es podrien haver refredat alguns projectes o 
haver anat més lents i repartir aquesta inversió de finalitzar aquests projectes de vila en el 
2022 i 2023 de manera que no tingués una repercussió tan gran en el deute.

I altra vegada, reiterem que el problema no són les inversions, el problema és com 
s'inverteix. Si invertim part, doncs, d’aquests més de cinc milions que fiquem en 
urbanisme, en via pública, en modificació d'espais, que ja entenem que tenen també un 
sentit social i un benefici social, però també trobem a faltar, doncs, una part per a les 
polítiques d'habitatge –que tu parlaves, Miguel, dels acords que heu fet amb Esquerra en 
el tema del lloguer social–, però aquí trobem que falta un accelerador, un accelerador gran, 
per posar al centre aquestes polítiques d'habitatge. I nosaltres posàvem l’exemple d'aplicar 
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via inversions, però també fèiem propostes de l'Oficina Municipal d'Habitatge. També 
aprofitant que tenim molts diners, doncs, poder gestionar certs serveis de l'Oficina 
Municipal d'Habitatge, [inaudible], sinó perquè, diguéssim, creiem que algunes gestions es 
podrien desenvolupar de manera més eficient i tenir un control dels ingressos que s'hi 
posen més directe i, al final, donar un servei d'habitatge més adequat a les persones de 
Molins, tenint en compte l'emergència habitacional que hi ha actualment a la vila, com a 
exemple del territori. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Doncs, amb la intervenció dels diversos grups, seria el moment de tancar 
el segon torn d’intervenció. Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza: 
Sí, sí, jo, a vegades pot semblar que jo tingui un to... El que passa és que en els debats els 
tons són aquests i tens les maneres de dir les coses. I és veritat que a vegades quan fem 
les puntualitzacions, com jo li faig als companys de la CUP, pot semblar que ens enfadem, 
però el que intento és deixar en evidència, evident, amb la meva manera d'explicar, és que 
no puc compartir. I això ho torno a dir, jo ho sé que vostès tenen la necessitat d'explicar 
que algunes coses li van acceptar. Però imagini's vostè, si estaven al govern, i segons 
vostès no els hi acceptaven les seves propostes majoritàriament, però no aquí, també a les 
ordenances fiscals, com volen que nosaltres algunes d'aquestes propostes que hi ha 
proposaven, no les acceptem. Quan, a més, la diferència és que l'any passat ja els hi vam 
advertir que hi havia algunes coses que ens trontollaven. I algunes coses que no 
descartem, ja li dic, que això serà cada regidor qui l’haurà de treballar, bàsicament, per 
veure l’encaix, perquè, jo hi insisteixo, crec que no m'han entès. És a dir, sobre les 
propostes que fa Esquerra sobre partides concretes, doncs, és molt més fàcil. Però vostès, 
moltes vegades marquen d'una manera genèrica que es faci això, no?, o es concreti. I això 
després ho ha de treballar el regidor. I més enllà, evidentment, i jo ho he explicat amb 
exemples, que algunes de les seves propostes són errònies.

Jo vull agrair la intervenció de la companya de Molins Camina. Crec que és una intervenció 
que resumeix, evidentment, no? Jo no m'ofenc quan diuen «parlem d’electoralisme». El 
que m’ofèn és que sigui constantment i algú no ho assumeixi. Que sembla que quan un té 
un paper, no passa res. És a dir, jo he posat exemples que ningú m'ha rebatut de quan van 
governar i que quan un ho està fent, a vegades a la inversa, resulta que, bé, és com una 
agressió. No, escolti, nosaltres tenim un programa electoral i tenim l'obligació de complir-lo. 
Ah, i, a més a més, al mig hem tingut una pandèmia, que em sembla... de tot això ens 
oblidem.

Llavors, i el Pla d'actuació municipal hauria de ser obligatori? Miri, no ho sé, senyor 
Corredera, el que sí li dic és que no és obligatori, eh? I el que sí li dic és que nosaltres en 
el mandat anterior sí que el vam fer, el volíem fer en aquest mandat, i va haver-hi una 
cosa, que per desgràcia a vostè com a molts ciutadans d'aquest país ens afecta, que és la 
covid. I la majoria vam tenir que fer situacions d'emergència.

Amb el tema de les aportacions als grups municipals. Bé, no ho sé, jo crec que tenim un 
altre debat. Hi ha alguns que poden pensar que ells no tenen activitat, però d'altres, davant 
la necessitat, sí que han d'utilitzar aquests recursos per funcionar els seus grups 
municipals. Perquè, evidentment, l'Ajuntament no posa tots els recursos que, alguna 
vegada, el Gerard ens ho recorda, no?, i amb això ells poden destinar recursos al seu 
suport com a funcionament del grup municipal. Però, bé, el que no farà aquest Govern és 
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una decisió unilateral com va fer l'anterior, eh?, de retocar aquestes partides. I si el que 
volem és posar-ho damunt de la taula i fer un repartiment d'una altra manera, posem-ho 
damunt de la taula i parlem-ho tots els grups municipals.

Amb el tema del percentatge per habitant. Jo no sé quin és l’ideal, a Molins estem als 
1.134 euros per habitant al pressupost ordinari. I al d'inversions, el d'aquest any, estarà a 
201 euros per habitant. Això ja sabem que depèn també de la idiosincràsia de cada 
municipi i la seva pròpia estructura. Perquè tenim un problema i és que els recursos mai 
són exactes. Algú ens preguntava, escolta, els ingressos que tindrem per part de l'Estat –
crec que van ser pels companys de la CUP– es consolidaran? Doncs, no ho sabem, 
perquè això, els pressupostos de l'Estat, depenen, primer, de qui governa allà i, després, 
de les liquidacions que es fan dels impostos, és una equació matemàtica. I, aleshores, no 
sabem. A vegades pugen i hi ha hagut algun any que els ajuntaments han tingut que tornar 
diners, perquè va en funció de la liquidació de l'any anterior.

Jo vull agrair la predisposició dels tres grups a parlar com a mínim de tots, evidentment. I la 
campanya de Ciutadans jo crec que ha fet una explicació, dins de la discrepància en 
algunes coses, de la voluntat d'arribar a acords i d'entendre que els que governem tenim 
aquesta responsabilitat i que és veritat que no sempre tenim la veritat absoluta, però que 
tenim aquesta responsabilitat de tirar endavant els pressupostos municipals.

Jo vull fer un matís en el tema del capítol I, perquè aquí ha sortit i sembla que el company 
Gerard té poca memòria. Bé, va estar el 2019 que vam tenir que aprovar una moció 
l'anterior govern i totes les forces polítiques per una situació d’una inestabilitat absoluta en 
la gestió dels recursos humans. I si voleu, assumim tots la nostra responsabilitat, però la 
vam aprovar. I la situació que estem ara. Perquè sembla que ell hi ha una part que se l'ha 
perdut, no? D’inestabilitat, parla. Bé, primer hauríem de diferenciar entre llocs ocupats i 
vacants, que sembla que... perquè ho entengui. És a dir, no tot el que està vacant no està 
ocupat, perquè hi ha una part que és interinatge o tenim reforços per una altra banda. Jo li 
poso l'exemple del que hem fet aquest 2021. Perquè, clar, és que si no pot quedar estrany, 
no? Hem fet dotze processos de selecció, els tenim oberts o tancats. Dotze processos de 
selecció, eh?, d'incorporació de personal, sempre pactats amb els responsables dels 
treballadors.

Hem incorporat o reestructurat alguns llocs de treball, quaranta en concret, hem fet el 
reglament del teletreball, estem treballant conjuntament amb els sindicats en la 
consolidació dels llocs d'interinatge. Tot això ho fem amb reunions i pactant-ho tot. Totes 
les modificacions que hem fet ara, que s'ha argumentat... Abans la companya d’Esquerra 
comentava, no creem una estructura, no consolidem una estructura aquesta provisional, el 
que fem a l'Àrea d'Alcaldia és una cosa que no existia i és que no hi ha cap persona, cap 
cap equip directiu, cap ni un. I algú ha de coordinar l'Àrea d'Alcaldia. I aleshores el que fem 
és transformar un lloc de treball que ja existeix en aquest lloc de cap de coordinació 
d'alcaldia, no? És cap aquí on anem i és una mica el que estem parlant. Que ens agradaria 
córrer més sí, ja ho vam explicar i ho hem explicat a les comissions d'organització. Estem 
fent l’estudi organitzatiu, evidentment, aprofitant un document, en què jo ja vaig explicar 
que no estàvem del tot d'acord, el de la Diputació, entre d'altres coses, perquè va fer una 
cosa que no està fent ara l'empresa, que és ni parlar amb els representants dels 
treballadors ni parlar-ne amb el Govern ni parlar amb els treballadors.

Llavors, ara el que hem fet és una enquestes, ha col•laborat molta gent de la casa, s'està 
treballant, s'està fent. I tot això està consensuat i treballat amb els representants dels 
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treballadors. Amb la qual cosa, dir que no tenim un model, que no tenim clar on estem, 
quan ho he explicat a les comissions d'organització, sabem què volem, que ho pactem tot 
amb els sindicats, tot. I que és públic, perquè ells ho envien. Jo crec que el to del 19 no és 
el mateix que el to del 21. I dir una altra cosa és faltar a la veritat, perquè no és veritat, és 
que estem fent moltes coses... Ah, ens agradaria fer moltes més? Ja li dic jo, i tant.

I després el tema del pla de mobilitat. Jo, miri, el pla de mobilitat de Molins de Rei es va 
començar a treballar el 2004, val? I aquell govern durant dos mandats va ser incapaç, 
govern d'Iniciativa, incapaç d'aprovar ni un document, ni un document. Va tenir que arribar 
aquest Govern que vostès anomenen sociovergencia, per reprendre el pla de mobilitat –
que sembla que ara sí que és molt important per a vostès, perquè allà van ser incapaços 
d'aprovar-lo–, reprendre la negociació, reprendre la documentació i aprovar-lo, val? I que 
van fer vostès? Van votar en contra –vostès, la CUP i Esquerra, per cert– d'un pla 
absolutament necessari i molt important, perquè no estaven d'acord amb una cosa. Mirin 
les actes. Surrealista, no? Però si vol continuo. Diu: «Pla director de la bicicleta». El tenim, 
està discutit amb l'oposició. Miri’s les seves actes de la Comissió de Mobilitat. Miri quan 
s'ha explicat, quan s'ha treballat. Miri-ho, val? I podrà veure qui anava a aquestes reunions. 
Per cert, ho pot veure perquè és accessible, la Comissió de Mobilitat i les seves actes. I 
està el document. I el pot mirar. I és un document que vam treballar amb alguns companys. 
Altres no venien, ja li dic jo, i no falta... quan vostè pugui veure l'acta, ja veurà on està. I 
tota aquesta documentació està penjada i treballada.

Això vol dir que nosaltres no hem fet res? No. Això vol dir que és veritat que haguéssim 
tingut que treballar més per actualitzar el Pla de mobilitat? Sí, no li nego, sí. Sí, 
efectivament sí. Però això no vol dir que no hem fet res. Hem fet molt més en cinc anys 
que governs amb majoria absoluta en deu, d'acord? Deixin ja una mica aquest nivell de 
demagògia.

Ah, que ens queda molta feina? Sí, molta. Entre tots. Però expliquem-ho tot, que sembla 
que a vegades ens quedem a mitges. I res, jo hi insisteixo, crec que és evident que...

Sr. Alcalde: 
També el primer tinent d'alcalde voldria intervenir. Hauria d’anar acabant, ja.

Sr. Zaragoza:
 Doncs, ho deixo aquí, ja.

Sr. Alcalde: 
Endavant, senyor tinent d'alcalde.

Sr. Tinent d’alcalde: 
Gràcies. Abans s'ha parlat d'inversions i dic, bé, ja en parlaré al segon torn. Primer de tot, 
perquè no ho he fet abans i me n'he oblidat quan hem començat a parlar-ne, desitjar una 
prompta recuperació del Jordi Enseñat que, bé, en aquests moments està a l'hospital i 
s'està recuperant d'una operació. I, per tant, esperem que tot evolucioni bé. I sí, el trobem 
a faltar, perquè jo crec que ha estat un regidor que està explicant de manera molt 
entenedora, molt planera, també, jo crec, tot el que són els pressupostos. I, per tant, una 
abraçada molt forta.

Amb el que a mi se m’ha encomanat, que és explicar les inversions. Ho faré més a nivell 
global. Jo crec que és obvi que tenim models diferents de vila. Això ho han dit diversos de 
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vostès i, per tant, jo crec que és una conclusió a la que podríem arribar. Clar, al final 
nosaltres creiem que l'urbanisme ha de servir per fer créixer la vila. Ho hem fet sempre. 
Creiem que quan arreglem carrers, el comerç se'n beneficia. Si el comerç se'n beneficia, 
podem generar ocupació, podem generar bon ambient al municipi, podem generar 
capacitat per a les entitats, podem generar oportunitats. Això ho portem fent des de 
sempre. Des de sempre o, si més no, des del 2011. Per tant, jo entenc que hi hagi altres 
partits que no hi creguin en aquesta manera de fer. Però nosaltres és en la qual creiem i és 
amb la qual volem continuar treballant.

Algú deia: «No, és que vostès haurien d'ajudar menys les empreses i més les persones». 
Home, és que jo crec que des del 2011, des del 2011, ningú pot negar que l'augment que 
hi ha hagut en atenció a les persones en aquest Ajuntament i aquests dos governs ha estat 
sublim. Per tant, sempre que hem necessitat posar diners per ajudar les persones ho hem 
fet. I aquest pressupost continua en aquesta línia. Posem una línia que nosaltres creiem 
que és molt important, que és que garantim el servei de teleassistència als majors de 
vuitanta anys. Per tant, continuem apostant i ajudant les persones, sempre ho hem fet. No 
ens guanyaran, els hi asseguro. Per moltes vegades que ho diguin, perquè nosaltres ho 
fem. Alguns ho diuen, nosaltres ho fem. Però també ajudem les empreses, clar que sí. Ho 
hem dit sempre i ho continuarem fent. Per tant, aquí també estarem al costat de les 
empreses.

La senyora Espona feia referència al principi de la seva intervenció al fet que hem destinat 
143.000 euros per fer projectes. I sí, és així. Nosaltres ja ho hem dit des del primer moment 
i es va explicar, que creiem que hem d'anar avançant. Algú abans defensava que hem 
d'anar millorant els llocs de treball dels treballadors i a nivell d’estructura. Però és evident 
que amb l'estructura que tenim no tenim la capacitat d'arribar a fer tots els projectes que 
són necessaris per a la vila. No els tenim. Per tant, hem de buscar com trobem ajuda 
externa anant al mercat privat perquè ens puguin redactar projectes. Per què? Perquè 
vindran, evidentment, ajuts i perquè, en tot cas, hi ha projectes que s'han de desenvolupar. 
Per exemple, hi ha un compromís ferm d'aquest Govern dins del que és la recuperació del 
Palau de Requesens, on ja vam dir als veïns i les veïnes que, una vegada s'acabés el 
projecte o la restauració, rehabilitació de l'edifici, doncs, hi hauria la reforma del carrer 
Ponent i carrer Boters.

I això ho hem explicat, no ens n’hem amagat. Per tant, un projecte que ja fa temps que 
volíem tirar endavant, que l’estàvem una miqueta posant en quarantena fins que no arribés 
el Palau de Requesens. Doncs, és evident que ara és quan tocarà. Per tant, és un 
d'aquests projectes que volem fer. O també la reversió de l’Onze de Setembre, un carrer 
que és evident que hem d'anar veient com evoluciona i com està. Jo recordo perfectament 
l'any 2018, quan va haver-hi aquell sotrac, igual que tenim ara al carrer de l'Església, al 
Torras i Bages amb Verdaguer, jo me'n recordo d’unes persones que havien treballat en 
aquest Ajuntament i que, precisament, cap al 1950 havia ajudat a reparar aquell tram de 
clavegueram, que em deia: «Algun dia, potser, a l’Onze de Setembre ens pot passar algo». 
Per tant, és evident que hem de treballar amb previsió de futur i no com ens està passant, 
val?, que tinguem problemes en un moment i que llavors haguem d'anar tots a correcuita.
Per tant, hem d'anar preveient aquests projectes que els podem desenvolupar, que els 
puguem treballar. Però, si malauradament no tenim aquesta capacitat d'arribar a tot amb la 
gent que tenim a la casa, doncs, hem de buscar ajuda al mercat exterior. Per tant, haurem 
de buscar aquests projectes perquè es puguin desenvolupar. Clar, els companys de la 
CUP deien que, clar, que deixéssim de fer la plaça U d’Octubre, el mòdul C, la planta baixa 
+ 1. Bé, deixem de fer-ho tot. Doncs, no. No és el nostre model. Ens vam presentar a unes 
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eleccions dient que aquest és el nostre projecte per a la ciutat, per a la vila i això ho estem 
desenvolupant. Per tant, arribem també a fer habitatge, sí. I algun dia si volen, companys 
de la CUP, els hi puc explicar què van fer vostès quan estaven a govern parlant 
d'habitatge. Jo sí, si volen, els hi puc explicar un dia.

Per tant, estem desenvolupant polítiques d'habitatge a Les Guardioles, a Les Guardioles, 
val?, i també estem desenvolupant projectes, com poden ser a la plaça de la Llibertat o pot 
ser també al carrer Molí. Per tant, no estem deixant a la mà de Déu l'habitatge. És evident 
que hi estem treballant i que continuem buscant aliances per poder-lo desenvolupar. 
Parlaven també els companys de la CUP dels mus de colors. Bé, jo recordo quan vam 
voler fer una “intentona” de murs, que a algú se li en va anar la mà, i llavors algun altre 
regidor va haver de deixar diners per intentar solucionar aquella mà que se n’havia anat. 
Per tant, sí, hem de fer les coses, però les hem de preveure. Hem de veure realment com 
podem fer un projecte que sigui sostenible, que sigui a l’empara de tothom, com per 
exemple es va fer al barri de l’Àngel. Per tant, jo crec que és evident que hem d’anar 
treballant en aquest sentit.

Molins Camina, jo crec que ha fet una explicació aquest any, i li agraeixo a l’Ana, ho ha dit 
també el Miguel. I, per tant, també ho dic molt claret, jo crec que una miqueta en la línia del 
que ha pogut veure en aquest pressupost. Que és veritat que és un pressupost que jo crec 
que és atrevit, que és un pressupost important que destina molts diners a Serveis Socials, 
que destina diners, molt importants també, a les inversions, però aquest és l’any que toca. 
Per tant, és evident que és el que desenvolupem.

I al company de Molins en Comú, m’ha fet una al•lusió directa, dient que he dit a la ràdio 
algo que o bé no ho ha apuntat bé o no han sentit bé, que jo vaig dir que vostè volia incidir 
en l’acció de govern a través de mocions, i jo el que vaig dir és «Escolti’n, no li aprovarem 
allò que ja estem fent. Per tant, no inventis coses noves, perquè el que ja estem fent o 
anem a fer i tenim previst, no li aprovarem perquè digui vostè que ho fem perquè vostè ho 
diu. No. Ja ho hem previst, i per tant, ho desenvoluparem.» Això és el que vaig dir. Jo no 
sé com ho han traduït o com s’ha acabat desenvolupant. 

Ja li he dit, ajuts a les empreses, ho hem dit, ho seguirem fent. Restauració paisatgística. 
Sí, clar, no ho pressupostem tot. Fem una part al 2022, perquè és un projecte bianual, 
s’acabarà entre el 2022 i el 2023. Estem convençuts perquè també hem anat a buscar 
diners a altres administracions. I, per tant, ens han assegurat que vindran diners d’altres 
administracions. Per tant, no cal posar-ho tot. En tot cas, fem front al projecte que serà per 
a aquest any 2022. I segurament que tindrem temps en tot l’any de poder-ne parlar de com 
acabem de pagar d’aquest projecte, que per a nosaltres és bàsic, importantíssim, i que 
tenim la voluntat de continuar-lo desenvolupant. 

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. S’obriria ara el tercer torn d’intervencions. No hi ha cap paraula demanada. 
No sé si ja consideren que amb això s’acabaria el debat. Doncs, companys, si ningú més 
vol dir, el procediment està fet, entenc que les explicacions estan donades, el debat també 
està fet. I, per tant, agraeixo a tothom el to, les propostes, el debat... I si és d’aquesta 
manera, passaríem a l’aprovació de l’únic punt de l’ordre del dia que, per tornar a situar els 
assistents, és «Aprovar inicialment i amb efectes del dia 1 de gener, el pressupost general 
de l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2022, la plantilla, el personal, la relació de 
llocs treball i els seus annexos».
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Per tant, a partir d’aquesta explicació.

Vots en contra?

Vots en contra els companys de la CUP.

Abstencions? 

Abstencions entenc que de Molins... els veig dividits... Ciutadans, Esquerra Republicana, 
Molins Camina i Molins Podem. I per tant... Molins en Comú i Molins Camina-Podem, 
perdó, Molins en Comú, Molins Camina-Podem.

I vots a favor?

Per tant, dels regidors de govern, per tant del Grup Municipal Socialista, el Grup de Junts 
per Molins.

Per tant, el pressupost de l’any 2022 de l’Ajuntament de Molins de Rei quedaria aprovat 
inicialment.

Permeteu-me només un minut, agrair la feina, evidentment, de tots els tècnics. Agrair les 
vostres intervencions. En aquest sentit també, si us plau, reitero també l’agraïment al 
regidor de Finances que és qui, fins al darrer moment, ha capitalitzat tota aquesta feina. El 
diàleg amb tots els grups municipals, evidentment. I us asseguro que el seguiment de 
l’execució d’aquest pressupost 2022, que de ben segur i ben aviat el liderarà i 
l’encapçalarà el regidor de Finances. I, per tant, també des d’aquí li desitgem una prompta 
recuperació.

Res més, companys regidors i regidores, ara si em permeteu a mi, desitjar-vos a tots 
vosaltres també una molt bona Fira de la Candelera, desitjar a tots els molinencs i 
molinenques una molt bona Fira de la Candelera.

Si em permeteu, ja per acabar, avui heu rebut informació sobre les visites institucionals 
que estan previstes que vinguin, també, divendres i dissabte. Com sabeu, és possible que 
això canviï a darrera hora, però esteu tots convidats, evidentment, a la Sala de Plens a fer 
aquestes... a acompanyar, evidentment, als membres del comitè executiu de la Fira i a tota 
la representació consistorial en acompanyar les autoritats que ens vinguin. 

Per tant, moltíssimes gràcies. Tots els agraïments del món. Bona Fira, bona nit. 

[Acomiadaments] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7
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JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 3 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), 3 vots en contra de la CUP (3), i 7 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1). ERC (4), MEC (1) i C’s (1),

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



L'Alcalde
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Xavi Paz Penche

El secretari accidental S/DA 546 de 04/04/2022
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Manuel Borrego Fernández
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