SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

A C T A
NÚM. 3/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 23 DE FEBRER DE 2022.
A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i dos minuts del vint-i-tres 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 ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en
temps i forma.
Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.
Excusa la seva absència el regidor Sr. Jordi Enseñat García.
Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria
d’aquesta sessió, número 03/2022 de data 18 de febrer de 2022.
0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2022, presumptament a mans de les seves
parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de
violència masclista.
Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca.
Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i
fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.
*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de febrer de 2022:
-

08/02/2022. Encarnación. Elx (Alacant, Comunitat Valenciana). Xifra no oficial
09/02/2022. Claudia Abigail. Totana (Murcia, Regió de Murcia). Xifra oficial
15/02/2022. Khawla Elhaiba Zeroil. Alcalá la Real (Jaén, Andalusia). ). Xifra no oficial
18/02/2022. Adela Corral Albarreal. Santander (Cantàbria, Cantàbria). Xifra no oficial
19/02/2022. Marina. Martorell (Barcelona, Cataluña). Xifra no oficial”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Bona tarda a tots i totes a aquest Ple ordinari del mes de febrer. I, per tant, donar la
benvinguda a tots els regidors i regidores. Evidentment, a tothom que ens està seguint pels
diversos canals de comunicació del Ple. I, abans de tot, evidentment, doncs, en primer lloc,
excusar de nou i malauradament la presència del regidor Jordi Enseñat, al qual li
continuem desitjant una prompta i ràpida recuperació, perquè avui de nou no ens pot
acompanyar. Esperem que sigui el darrer Ple que no pugui estar amb nosaltres.
I, en aquest sentit, doncs, malauradament, com diem sempre quan s'ha de fer la lectura
d'aquest manifest, ens trobem davant un nou Ple i un nou mes tràgic en què no podem
deixar de fer lectura de la declaració institucional de rebuig dels atemptats masclistes que,
malauradament, s'han continuat produint des del darrer Ple del mes de gener.
Per acord de Junta de Portaveus, en aquest cas, l'encarregat de llegir aquesta declaració
institucional és el company i el senyor Jordi Pradell. I, per tant, endavant, Jordi.
Sr. Pradell:
Sí. Aviam.
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En nom de l'Ajuntament de Molins de Rei, s’expressa la seva condemna i rebuig davant els
assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades
aquest 2022 presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís
en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal
treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que,
malauradament, segueix present a la nostra societat. I institucions i ciutadania hem de fer
front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural
d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
primer, la condemna enèrgica d'aquests assassinats i de qualsevol forma de violència
masclista; segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca;
tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic
el nostre compromís amb l'erradicació de la violència masclista.
Passo a donar lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de
febrer del 2022.
El dia 8, l'Encarnación, d'Elx, Alacant, a la Comunitat Valenciana; el dia 9, la Clàudia
Abigail, de Totana, Múrcia, a la Regió de Múrcia; el dia 15, la Khawla Elhaiba Zeroil, Alcalá
la Real, Jaén, Andalusia; el dia 18, l’Adela Corral Albarreal, a Santander, Cantàbria; el dia
19, la Marina, a Martorell, a Barcelona, Catalunya.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari
desembre de 2021. (expedient núm. 15/2021/PLE)

15/2021 de data 23 de

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Perdoneu, perdoneu. Era jo el que no m'havia desbloquejat. Dic, tant de bo, tant de bo,
com a mínim, hi hagi algun mes que no haguem de fer aquesta lectura.
Passem a l'ordre del dia dictaminat per la Junta de Portaveus. En primer lloc, l'aprovació
de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari 15/2021 de data 23 de desembre de 2021. Hi ha
alguna esmena, alguna qüestió? Si no n’hi ha cap, quedaria aprovada l'acta del Ple
ordinari del 23 de desembre.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
A – Coneixement de l’acció del Govern municipal
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (expedient núm. 4/2022/DCADC).
DONAR COMPTE
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“El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
LLIBRE DE DECRETS 2022
GENER
Decret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Data
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
11/01/2022
11/01/2022

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022

Concepte
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Sancionador
Devolució d'ingressos indeguts
Recurs de reposició
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Bonificacións Fiscals
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Autorització i delegacions
Dessigna de lletrat i procurador
Llicència d'obra menor
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Recurs de reposició
Subvencions i convenis amb entitats
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Ajuts socials
Nomenaments
Contractació laboral
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Contractació laboral
Contractació laboral
Subvencions per a l'Ajuntament
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022

77
78

18/01/2022
18/01/2022

Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Convenis Urbanístics
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació laboral
Contractació laboral
Recurs de reposició
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Reserva d'espai a la via pública
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Llicència d'obra menor
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Subvencions i convenis amb entitats
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Subvencions i convenis amb entitats
Nomenaments
Nomenaments
Nomenaments
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Processos de selecció
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
18/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022

Retribucions; nómina i seguretat social
Comunicació prèvia
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Retribucions; nómina i seguretat social
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
Modificacions de pressupost
Situacions del personal
Modificacions de pressupost
Aprovació document cobratoris
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Contractació laboral
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Preparació, gestió i adjudicació del contracte
Aprovació document cobratoris
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Processos de selecció
Contractació laboral
Provisió de llocs
Provisió de llocs
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Retribucions; nómina i seguretat social
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122
123
124
125
126

24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
27/01/2022

137
138
139

28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022

140
141

28/01/2022
28/01/2022

142
143
144
145
146
147
148
149

28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022

150

31/01/2022

Retribucions; nómina i seguretat social
Nomenaments
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Autorització i delegacions
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Ajuts socials
Recurs de reposició
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Regularització fiscal
Processos de selecció
Contractació laboral
Sancionador
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Nomenaments
Retribucions; nómina i seguretat social
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides,
altres elements estructurals)
Aprovació document cobratoris
Comunicació prèvia d'activitats
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Recurs de reposició
Situacions del personal
Contractació laboral
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions,
casetes i circs

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem al coneixement de l'acció de govern municipal amb el punt 2 de l'ordre del dia, que és
«Donar compte dels decrets d'alcaldia». Alguna qüestió, alguna observació? No n’hi ha cap?
Ens donem per assabentats.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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3.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 4t trimestre de
2021 i morositat (expedient núm. 1/2022/SEECO).
DONAR COMPTE
D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe signat pel Tresorer i l’Interventor accidental el dia 24 de gener de 2022.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos, que s’adjunten
i s’enumeren a continuació:
a. En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les
obligacions, dades QUART TRIMESTRE 2021
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

·Pagaments realitzats en el QUART Trimestre de l’exercici 2021
·Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del QUART
Trimestre de l’exercici 2021
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant resguard
signatura electrònica, de data 24 de gener de 2022.
Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):

·Pagaments realitzats en el QUART Trimestre de l’exercici 2021
·Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del QUART
Trimestre de l’exercici 2021
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.
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b. En relació al període mig de pagament, dades QUART TRIMESTRE EXERCICI
2021
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
·
·
·

Ràtio de les operacions pagades en el QUART Trimestre l’exercici 2021: 4,89 dies
Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del QUART Trimestre de
l’exercici 2021: 21,48 dies
Període mig de pagament del QUART Trimestre de l’exercici 2021: 10,60 dies
Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat 100% municipal):
·Ràtio de les operacions pagades en el QUART Trimestre de l’exercici 2021: 25,17 dies
·Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del QUART Trimestre de l’exercici
2021: 6,79 dies
·Període mig de pagament del QUART Trimestre de l’exercici 2021: 24,36 dies
Finalment,

·Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del QUART
trimestre de l’exercici 2021: 11 dies
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant resguard
signatura electrònica, de data 24 de gener de 2022.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem el punt 3, que és «Donar compte al Ple del període mig de pagament
corresponent al 4t trimestre del 2021 i la morositat». I, en aquest cas, i per defecte, fa
l'explicació d'aquest punt el president de l'àrea, el senyor Miquel Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes i a tothom que ens escolta i ens segueix per les
xarxes i pels mitjans de comunicació.
Presenta el punt 3.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
4.- Donar compte al Ple del pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins
de Rei per a l’exercici 2022 (expedient núm. 2/2022/SEECO).
DONAR COMPTE
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Vista la proposta de l’Interventor accidental de data 9 de febrer de 2022, on es proposa
donar compte a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals del Pla
d’Actuacions de Control Financer de l’exercici 2022 i en el què es detallen els antecedents i
fonaments de dret següents:
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) preveu en el seu
article 92, el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico - financera i
pressupostària de les entitats locals.
El Capítol IV, articles 213 i següents, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), regula
les funcions de control intern de les entitats locals (respecte a la seva gestió econòmica),
dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves
modalitats de funció interventora, funció de control financer (inclosa l’auditoria de comptes
de les entitats locals que es determinin reglamentàriament), i funció de control d’eficàcia.
Aquesta funció de control intern ha estat atribuïda a la Intervenció General segons l'article
92.1 bis b) de la LRBRL i l'article 4) del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en
les seves dos vessants de control financer i auditoria.
Addicionalment, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix una regulació de control de la situació
econòmica i financera de les entitats locals.
Posteriorment, el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de
control intern en les entitats del sector Públic, desenvolupa de manera reglamentària
l’article 213 del TRLRHL.
El Real Decret 424/2017 limita l’àmbit d’aplicació de les actuacions de control intern, les
formes d’exercici d’aquest, els deures i facultats dels òrgans de control, la funció
interventora, la funció de control financer, i els informes resums i el pla d’acció.
L’article 31.1 del Real Decret 424/2017 estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar un
Pla anual de control financer que reculli les actuacions de control permanent i auditoria
pública que s’han de dur a terme durant l’exercici.
Tanmateix, l’article 31.3 del Real Decret 424/2017 estableix també que d’aquest Pla anual
de control financer s’haurà de remetre al ple a efectes informatius.
La Intervenció Municipal ha elaborat el Pla anual de control financer de l’Ajuntament de
Molins de Rei per a l’exercici 2022.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:
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Primer.- Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins
de Rei per a l’exercici 2022.
Segon.- Donar compte al Ple del desplegament de les actuacions a realitzar en l’àmbit del
Pla anual de control financer de l’exercici 2022.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Alguna qüestió, algun comentari? No n'hi ha cap. Doncs, passem
al punt 4, que és «Donar compte al Ple del pla anual de control financer de l'Ajuntament de
Molins de Rei per a l'any 2022». Endavant, president.
Sr. Zaragoza:
Gràcies.
Presenta el punt 4.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B- PROPOSICIONS D’ALCALDIA
5.- Proposta de nomenament de la Presidència de la Comissió Informativa Especial
de Gestió de l’Aigua.
PROPOSTA
1. Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va adoptar, entre
d’altres acords, aprovar la proposició d’Alcaldia per a la creació de Comissions
Informatives especials relacionades amb diferents objectius i finalitats.
D’entre les diferents Comissions informatives especials, i depenent de l’àrea de SIT, es
crea la Comissió de gestió de l’aigua, que té com a objectiu analitzar la gestió actual de
l’aigua i estudiar diferents models per a la gestió futura.
Es disposa que la durada d’aquestes Comissions informatives especials serà per tot el
mandat.
En la mateixa sessió del Ple Municipal, de 26 de setembre de 2019, es va acordar
nomenar president d’aquesta Comissió el regidor Sr. Josep Raventós, d’acord amb la
proposició d’Alcaldia.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 22 de juliol de 2021, va acceptar la
renúncia del Sr. Josep Raventós Fornós a la seva condició de regidor.
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2. Fonaments jurídics
L’article 48.2 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat.) preveu que poden
complementar l’organització municipal, entre d’altres, “les comissions d’estudi, informe o
consulta”.
El funcionament de la Comissió s’adequarà al que estableixen els arts. 123 i ss. i 134 i ss.
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Pel que fa a la composició de la Comissió, els arts. 123.1 i 125 ROF disposen que aquesta
estarà integrada exclusivament per membres de la Corporació, que hauran de representar
els diferents grups polítics existents en proporcionalitat a la seva representació en la
Corporació. La presidència de la Comissió recau en l’alcalde, sense perjudici de les
delegacions que pugui realitzar.
Vist tot allò exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar president de la Comissió de Gestió de l’Aigua el regidor senyor Àlex
Herrero Basangé.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Àlex Herrero Basangé i a la resta de membres de
la Comissió.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Algun comentari? No. Doncs, passaríem a les proposicions
d'alcaldia. En aquest cas, proposo explicar els dos punts, què és el punt 5è, la «Proposta
de nomenament de la Presidència de la Comissió Informativa Especial de Gestió de
l'Aigua», i el punt 6, que és la «Proposta de nomenament del representant de l'Ajuntament
de Molins de Rei a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública»
Com bé saben, si no hi ha cap problema, explicaré els dos punts a la vegada, malgrat que
la votació ha de ser diferent.
Presenta els punts 5 i 6.
El Marc Vives pel xat ens diu si hi ha torn de paraula. Evidentment, com en tots els punts
de l'ordre del dia, hi ha intervencions.
Explicat el punt, s’obre la intervenció. Entenc que el Marc Vives, en representació de la
CUP, voldria parlar. Endavant.
Sr. Vives:
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Sí, d’acord. Merci i bona tarda a tots i totes. Bona tarda a la gent que ens escolta des de
les diferents plataformes. Bé, avui portem a Ple el relleu de dues posicions que ocupava,
com bé a dit l'alcalde, un regidor de la CUP, en aquest cas el Josep, tot i malgrat estar a
l'oposició, i que ara seran ocupades per un regidor del Govern.
El motiu pel qual no hem volgut que un regidor de la CUP torni a ocupar aquests espais és
ben senzill. Malauradament, ara mateix les posicions de la CUP i les d'aquest Govern en
qüestió de la gestió de l'aigua són distants o diferents, en tot cas. La CUP portem molts
anys picant molta pedra per assolir l'objectiu d'una gestió pública i municipal de l'aigua. El
2014 iniciàvem una campanya perquè aquest debat arribés i s'estengués entre la població
per anar plantant mica en mica una llavor que ha de florir aviat. Estant a l'oposició vam fer
moltes activitats, campanyes i accions, tant dins com fora de la institució, per avançar en
aquesta línia.
I quan vam entrar al Govern el 2018 vam fer dues passes molt importants al nostre
entendre. Una va ser la creació de la Taula Municipal de l'Aigua, amb l'objectiu de liderar la
conversió del servei d'abastament d'aigua privat gestionat per Aqualia a un de públic i
municipal –entre d’altres coses que s'ocupava aquesta Taula– i també l'entrada a l’AMAP;
l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública.
Després de les eleccions del 2019, tot i tornar a l'oposició, ens trobem amb un Govern que
a priori comparteix part dels consensos que existien com a Govern el 2018 i que ja
començaven a semblar consensos municipals. És a dir, la gestió pública i directa de l'aigua
a partir del 2024. Per això vam acceptar presidir la Comissió i representar el municipi a
l’AMAP, per seguir la feina iniciada el 2018 i culminar-la al final d'aquesta legislatura.
Malauradament, ens trobem ara mateix en un escenari completament diferent. Després
d'una sentència que diu que la competència del servei d'abastament d'aigua depèn de
l'AMB, sembla que aquests consensos s'han trencat. Aquesta sentència no diu en cap lloc
quin model de gestió ha de tenir aquest servei. Per què no es pot gestionar aquest servei
de manera pública i municipal amb una participació de l'AMB? Res impedeix això.
Aquesta és la nostra via, entre d'altres, però sembla que no és la del Govern actualment. I
va quedar molt clar quan van votar en contra la moció que vam presentar el juliol del 2021
de l'acord 4 que, en concret, deia que el model de gestió pública directa era el millor
possible per a Molins de Rei per donar resposta a un seguit de característiques que sí que
s'havien aprovat per unanimitat.
Per tant, no participarem d'uns òrgans que vetllen per la gestió pública i directa de l'aigua a
Molins de Rei representant un Govern que va en la direcció contrària. Per això, i en
consonància amb aquest argument, votarem en contra del punt 6.
I, per finalitzar, volem refermar que des de la CUP seguirem fent feina, tant dins com fora
de la institució, per culminar l'objectiu que iniciàvem el 2014, que Molins de Rei tingui un
servei públic i municipal d'abastament d'aigua a partir del 2024 un cop finalitzi la concessió
amb Aqualia. I esperem, més d'hora que tard, trobar la companyia en aquest camí del
Govern i de tots els companys de viatge que s'hi vulguin sumar. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, permeti'm, senyor Vives,
que li respondré jo mateix.
Bé, jo crec que són dues coses les que ha plantejat, eh? I, per tant, permeti’m que, des de
la sorpresa del seu vot negatiu a una proposta del Govern que sorgeix de la seva negativa
a que el seu grup representi l'Ajuntament de Molins de Rei en un àmbit, no?, avui el que
estem votant és això, és la representativitat de l'Ajuntament de Molins de Rei en aquesta
entitat, no pas el posicionament sobre com ha de ser la gestió.
I, no obstant, voten en contra que aquest representant sigui el regidor quan vostès han
denegat que vostès siguin els representants, que és la mà estesa que feia aquest Govern.
Com a mínim, no deixa de ser, no?, una mica si més no contradictori.
Però permeti'm entrar en el fons de la qüestió que planteja. Aquest Govern en cap moment
ha dit o s'ha posicionat o ha tancat l'estudi que s'estava fent i que digui que la gestió no pot
ser pública. Però el que sí que dic és que, evidentment, obeeix les sentències judicials. I,
per tant, n'hi ha una que diu que, evidentment, l'àmbit local ja no és el de la decisió. I això
és el que es troben ajuntaments que vostè posa com a exemple, com Sant Cugat o
Corbera, que estan en la mateixa situació, que no poden prendre ells autònomament
aquesta decisió.
Una altra cosa és que aquesta decisió es prengui en el si de l'Àrea Metropolitana, que té
una comissió oberta d'estudi per veure com això en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana
s'aborda. I això li puc dir en tant que representant de l'Ajuntament de Molins de Rei, però
també en tant que portaveu del Grup Socialista Metropolità que assisteix a aquestes
reunions i en les quals en cap moment encara hi ha hagut un posicionament ni dels
municipis dintre de l'Àrea Metropolitana respecte si finalment pot haver o no una gestió
pública de l'aigua dels tretze municipis que actualment estan fora de la societat mixta que
gestiona el servei d'aigües als vint-i-tres municipis que ara mateix, doncs, ja van prendre la
seva decisió en el seu moment i configuren una societat mixta.
Per tant, no diguin el que nosaltres no hem dit. Nosaltres l'únic que hem dit és que no
podem prendre la decisió sols nosaltres en tant que Ajuntament de Molins de Rei, perquè
aquí hi ha hagut una sentència d'un tribunal que ha dit que aquesta competència és de
l'Àrea Metropolitana. I, per tant, aquesta sentència el que estableix és que l'àmbit de
decisió és metropolità, no és només municipal.
Per tant, si el que pretenen dir és que nosaltres només defensarem l'àmbit privat, el que
estaran es mentint directament. Nosaltres defensem estudiar quina és la millor forma de
gestió, quina és la més eficient i ho defensarem en el si que s'ha de defensar, que és la
Comissió de l'Àrea Metropolitana, creada amb aquests tretze municipis que no formen part
de la mixta, i allà és on portarem aquesta decisió. I, evidentment, qualsevol decisió la
portarem també o la tractarem a nivell municipal, evidentment.
Dit això, si els sembla, faríem una votació per separat, evidentment. Primer de tot, votaríem
el punt 5è, que és la «Proposta de nomenament de la Presidència de la Comissió
Informativa Especial de Gestió de l’Aigua».
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[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM
CUP

Vots en contra

Abstencions

4
3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 14 vots a
favor del PSC (7), JxM (3), la CUP (3) i C’s (1) i 6 abstencions d’ ERC (4), MEC (1) i
Molins Camina-Podem (1).
6.- Proposta de nomenament del representant de l’Ajuntament de Molins de Rei a
l’Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP).
PROPOSTA
PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE
MOLINS DE REI A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A L’AIGUA
PÚBLICA (AMAP)
Donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de
2019, va aprovar per unanimitat la creació de la Comissió de Gestió de l’Aigua amb
l’objectiu d’analitzar la gestió actual de l’aigua i estudiar diferents models per a la gestió
futura.
Donat que en aquest mateix acord es va determinar que el president de la Comissió
Informativa Especial de Gestió de l’Aigua era el regidor Sr. Josep Raventós Fornós.
Donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 30 d’octubre de 2019, va
designar com a representant del municipi a l’òrgan col·legiat supramunicipal al regidor Sr.
Josep Raventós Fornós.
Donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2021, va
acceptar la renúncia del Sr. Josep Raventós Fornós a la seva condició de regidor.
Pàg. 15/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com a representant d’aquest municipi en el següent òrgan col·legiat
supramunicipal al regidor següent:
· Associació de Municipis i Entitats per a l’Aigua Pública (AMAP)
-Sr. Àlex Herrero Basangé
Segon.- Comunicar aquest acord al regidor afectat i al corresponent ens supramunicipal
per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre l’acord en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en compliment del que
disposes els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la informació i bon govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la informació i bon govern de Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I la «Proposta de nomenament del representant de l’Ajuntament de Molins de Rei a
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.»
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

Vots en contra

ERC-AM

Abstencions

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 la present proposta per 10 vots a
favor del PSC (7), JxM (3), 3 vots en contra de la CUP (3), i 7 abstencions d’ ERC (4),
MEC (1), C’s (1), i Molins Camina-Podem (1).
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C – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
7.- Aprovació inicial del reglament d’Honors i Distincions de la Guàrdia Urbana de
Molins de Rei (expedient núm. 5/2021/ORDEN)
DICTAMEN
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia número 1423, de 17 de setembre de 2021, es va
iniciar l’expedient de redacció del Reglament d’honors i distincions de la Guàrdia Urbana
de Molins de Rei, es va declarar la no necessitat de celebrar la consulta pública prèvia de
l’article 133.1 de la LPACAP, i es va nomenar als membres de la Comissió d’Estudi per a la
redacció del Reglament esmentat.
Atès que la Comissió d’Estudi ha redactat i proposat el text del Reglament de referència
segons acta de la sessió celebrada el 19 de gener de 2022.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és competència atribuïda
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i l’art. 52.2 d) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLCAT).
Atesos els arts. 178 i ss. TRLMRLCAT i l’art. 49 LRBRL, on es regula el procediment per a
l’elaboració de reglaments i ordenances municipals.
Atès que el reglament només requereix per a la seva aprovació la majoria simple, sense
quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la LBRL.
Vist l’article 3 del Reial Decret 12/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que estableix
que la funció pública de secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu;
en el número 3 d’aquest article es regula la funció d’assessorament legal preceptiu, i, en
concret, la lletra d) determina que en tot cas s’emetrà informe previ en els supòsits
d’aprovació o modificació d’Ordenances, Reglaments i Estatuts rectors d’Organismes
Autònoms, Societats Mercantils, Fundacions, Mancomunitats, Consorcis o altres
Organismes Públics adscrits a l’Ens Local. D’acord amb el núm. 4 d’aquest article, aquest
informe podrà consistir en la seva conformitat amb l’informe jurídic de l’Àrea que hi consti a
l’expedient.
Atès l’informe jurídic, de 31 de gener de 2022, amb el conforme del secretari accidental.
Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa del Cap de la Guàrdia Urbana en
funcions de data 11 de febrer de 2022 i l’informe jurídic de l’assessora jurídica de la
mateixa data.
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Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer. APROVAR inicialment el Reglament d’honors i distincions de la Guàrdia Urbana de
Molins de Rei, amb el següent text:
“REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE LA GUÀRDIA URBANA DE MOLINS DE
REI
PREÀMBUL
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix en el seu Títol V, Capítol IV,
relatiu a les distincions i les recompenses, article 45, la possibilitat d’atorgament de
distincions i recompenses als policies locals en determinats supòsits o circumstàncies, i
disposa que són els reglaments específics dels cossos de cada Guàrdia Urbana els que
estableixen el seu règim d’atorgament.
D’acord amb aquesta habilitació legal és procedent de regular en quins supòsits o en
quines circumstàncies s’atorgaran honors o distincions als membres de la Guàrdia Urbana
d’aquest municipi, així com establir el procediment per a la concessió.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1.1 Aquest Reglament regula l’establiment i els requisits de les distincions i condecoracions
que podrà atorgar l’Ajuntament de Molins de Rei als components del cos de la Guàrdia
Urbana de Molins de Rei que puguin ser-ne mereixedors, a través de la seva relació de
servei.
Els actes destacats duts a terme per membres de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei
durant la prestació del servei, així com el manteniment d’una conducta exemplar al llarg de
la vida professional, podran ser objecte de l’adequada distinció mitjançant la concessió de
mencions honorífiques i condecoracions.
1.2 Aquest Reglament també serà d’aplicació a membres d’altres Forces i Cossos de
Seguretat, així com aquelles persones, entitats, empreses i institucions públiques o
privades que, d’acord amb els criteris establers en aquest Reglament, siguin mereixedores
de reconeixement.
Article 2. Classes de distincions
2.1 Les distincions que podrà atorgar l’Ajuntament de Molins de Rei en reconeixement i
premi d’aquelles accions, serveis, conductes excepcionals o d’extraordinària rellevància
dutes a terme pels funcionaris o funcionàries del cos de la Guàrdia Urbana de Molins de
Rei, membres d’altres Forces i Cossos de Seguretat, així com per personal al servei de
l’Ajuntament de Molins de Rei, i aquelles persones, entitats, empreses i institucions
públiques o privades, seran les següents:
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a) concessió de les condecoracions policials en les seves diferents classes i categories
b) diploma de felicitació pública
c) diploma de Membre Honorari
d) placa de reconeixement de serveis.
Aquestes distincions poden ser compatibles entre elles.
2.2 Els membres dels cossos i forces de seguretat podran ser distingits amb les següents
condecoracions policials:
a) pel sacrifici en el compliment del deure
b) pel mèrit policial.
Cadascuna de les condecoracions tindran les categories següents:
primera: medalla d’or
segona: medalla d’argent
tercera: medalla de bronze
medalla o pin commemoratiu especial (de manera col·lectiva)
2.3 Les persones, entitats, empreses i institucions públiques o privades que s’hagin
distingit per la seva col·laboració amb el cos de la Guàrdia Urbana de la nostra vila en les
funcions que té encomanades, podran ser distingides amb la Medalla de la Guàrdia
Urbana a la Col·laboració Ciutadana.
TÍTOL II
REQUISITS I PROCEDIMENT PER CONCEDIR DISTINCIONS ALS MEMBRES DELS
COSSOS I FORCES DE SEGURETAT
Article 3. Condecoració policial al sacrifici en el compliment del deure
3.1 La condecoració policial al sacrifici en el compliment del deure es concedirà a qui, en
acte de servei, pateixi qualsevol accident, mutilació o malaltia greu, sempre que no s’hagi
produït per negligència o imprudència. El seu atorgament s’ajustarà a les categories
següents:
a) Medalla d’or: com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mort, mutilacions
o ferides greus que derivin en una incapacitat total, sempre que no s’hagi produït per
negligència, imperícia o accident i no afecti el prestigi dels cos. En cas de mort, en serà
beneficiari el cònjuge o parella supervivent, o els hereus legítims, per una sola vegada.
b) Medalla d’argent: qui, per les mateixes circumstàncies, quedi incapacitat temporalment
per al servei.
c) Medalla de bronze: qui, per les mateixes circumstàncies, pateixi les molèsties d’un
tractament clínic i tingui una minva de la seva integritat corporal i/o psíquica no compresa
en els supòsits anteriors.
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Article 4. Condecoració al mèrit policial
4.1 La condecoració al mèrit policial s’atorgarà als qui en les seves tasques professionals
hagin prestat serveis, accions, conductes excepcionals o d’extraordinària rellevància. El
seu atorgament s’ajustarà a les categories següents:
a) Medalla d’or. La medalla d’or, amb distintiu de color vermell, podrà ser concedida a títol
individual per reconèixer les actuacions policials següents:
- Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un gran risc, o sigui
remarcable pel compliment de serveis de reconeguda importància, relacionats amb
la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana, de la qual derivi prestigi
per al cos policial.
- Com a conseqüència d’haver prestat servei de manera ininterrompuda en cossos de
policia durant trenta-sis anys, vint-i-cinc anys dels quals, com a mínim, hagin estat a
la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, així com que s’hagi demostrat una actitud de
constant superació o una trajectòria professional mereixedora d’aquest honor. La
motivació d’aquesta distinció és l’abnegada prestació de serveis d’ajuda,
col·laboració, informació i prevenció que els i les policies, durant la seva dilatada
trajectòria professional, han dedicat a la ciutadania d’aquest municipi.
b) Medalla d’argent. La medalla d’argent, amb distintiu de color blau, podrà ser concedida
a títol individual per reconèixer les actuacions policials següents:
- Tenir una actuació d’especial rellevància o que representi un risc, o sigui destacable
pel compliment de serveis d’importància, relacionats amb la protecció dels drets, les
llibertats i la seguretat ciutadana, de la qual derivi prestigi per al cos policial.
- Com a conseqüència d’haver prestat servei de manera ininterrompuda en cossos de
policia durant trenta anys, vint-i-cinc anys dels quals, com a mínim, hagin estat a la
Guàrdia Urbana de Molins de Rei, així com que s’hagi demostrat una actitud de
constant superació o una trajectòria professional mereixedora d’aquest honor. La
motivació d’aquesta distinció és l’abnegada prestació de serveis d’ajuda,
col·laboració, informació i prevenció que els i les policies, durant la seva dilatada
trajectòria professional, han dedicat a la ciutadania d’aquest municipi.
c) Medalla de bronze. La medalla de bronze, amb distintiu de color blanc, podrà ser
concedida a títol individual per reconèixer les actuacions policials següents:
- Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals de manera
continuada o realitzar estudis professionals o científics de caràcter policial que
comportin prestigi per al cos policial.
- Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor
que acreditin un mèrit per al cos policial.
- Com a conseqüència d’haver prestat servei de manera ininterrompuda a la Guàrdia
Urbana de Molins de Rei durant vint-i-cinc anys, així com que s’hagi demostrat una
actitud de constant superació o una trajectòria professional mereixedora d’aquest
honor. La motivació d’aquesta distinció és l’abnegada prestació de serveis d’ajuda,
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col·laboració, informació i prevenció que els i les policies, durant la seva dilatada
trajectòria professional, han dedicat a la ciutadania d’aquest municipi.
d) Medalla o pin commemoratiu especial. La medalla o pin commemoratiu especial
podrà ser concedida col·lectivament per reconèixer aquelles actuacions portades a terme
pel col·lectiu policial amb una repercussió social important i amb una alta implicació de tots
els i les agents del cos policial.
Article 5. Ús de les condecoracions
Els membres de la Guàrdia Urbana portaran la medalla concedida en l’uniforme de gala
sobre la butxaca esquerra de la peça d’uniformitat i podran portar el passador sobre la
mateixa butxaca en les peces d’uniformitat ordinària.
Article 6. Felicitacions als membres dels cossos i forces de seguretat, i personal al
servei de l’Ajuntament
6.1 Els agents de la Guàrdia Urbana i la resta de personal al servei de l’Ajuntament de
Molins de Rei poden ser distingits de manera individual amb una felicitació pública de
l’alcalde o l'alcaldessa, materialitzada per escrit mitjançant un diploma, per actuacions
meritòries en les quals no concorrin els requisits per a l’atorgament de medalles.
6.2 Els membres d’altres cossos policials que s’hagin distingit per la seva col·laboració
amb els cossos policials d’aquesta vila en les funcions que tenen encomanades, poden ser
distingits de manera individual amb una felicitació pública de l’alcalde o l'alcaldessa,
materialitzada per escrit mitjançant un diploma, per actuacions meritòries en les quals no
concorrin els requisits per a l’atorgament de medalles.
Article 7. Membres honoraris
Els membres del cos de la Guàrdia Urbana que durant la seva trajectòria professional
hagin destacat de forma meritòria podran ser distingits, en arribar la seva jubilació, amb la
concessió del títol de Membre Honorari del cos, amb categoria superior a la que tinguin,
amb efectes honorífics.
Article 8. Procediment per a l’atorgament de distincions als membres del cossos i
forces de seguretat
8.1 L’atorgament de les condecoracions correspondrà a l’alcalde o a l’alcaldessa,
mitjançant decret, a proposta raonada del regidor/a de Seguretat Ciutadana i del cap o la
cap de la Guàrdia Urbana. El lliurament de les condecoracions es farà a les persones
interessades en acte públic, que coincidirà amb la celebració de la festivitat de la Guàrdia
Urbana.
8.2 L’atorgament de les felicitacions correspondrà a l’alcalde o a l’alcaldessa a proposta
raonada del regidor/a de Seguretat Ciutadana i del cap o la cap de la Guàrdia Urbana. El
lliurament dels diplomes es farà a les persones interessades en acte públic, que coincidirà
amb la celebració de la festivitat de la Guàrdia Urbana.
8.3 La condició de Membre Honorari s’atorgarà per mitjà d’un Decret d’Alcaldia, a proposta
del regidor/a de Seguretat Ciutadana i del cap o la cap de la Guàrdia Urbana. El lliurament
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del diploma es farà a la persona interessada en acte públic, que coincidirà amb la
celebració de la festivitat de la Guàrdia Urbana.
TÍTOL III
REQUISITS I PROCEDIMENT PER CONCEDIR DISTINCIONS A LA COL·LABORACIÓ
CIUTADANA
Article 9. Medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana
Les medalles de la Guàrdia Urbana a la col·laboració ciutadana tenen com a finalitat
distingir persones físiques, entitats, empreses o institucions públiques o privades que hagin
contribuït amb el seu suport i la seva col·laboració amb el cos de la Guàrdia Urbana en les
funcions que té encomanades, i es premiaran especialment aquelles actuacions
quotidianes que puguin situar-se per sobre del nivell normal d’exigibilitat a la ciutadania.
Article 10. Felicitacions i plaques de reconeixement de serveis
Les persones físiques, entitats, empreses o institucions públiques o privades poden ser
distingides també amb una felicitació pública de l’alcalde o l'alcaldessa, materialitzada per
escrit en forma de diploma o placa de reconeixement de serveis, per actuacions meritòries
en les quals no concorrin els requisits per a l’atorgament de la medalla de la Guàrdia
Urbana. Les felicitacions públiques poden tenir caràcter:
a) individual
b) col·lectiu.
Article 11. Procediment per a l’atorgament de distincions a la col·laboració ciutadana
11.1 Serà perceptiu que el cap de la Guàrdia Urbana elabori la instrucció del corresponent
expedient, al qual s’incorporaran els informes de les actuacions o conductes que es volen
distingir, emesos pels agents o comandaments dels diferents cossos i forces de seguretat.
També s’incorporaran, si escau, els informes i/o manifestacions per escrit d’agraïment de
particulars, administracions, entitats, empreses, etc.
11.2 L’atorgament de les condecoracions correspondrà a l’alcalde o a l’alcaldessa,
mitjançant decret, a proposta raonada del regidor/a de Seguretat Ciutadana i del cap o la
cap de la Guàrdia Urbana. El lliurament de les condecoracions es farà a les persones
interessades en acte públic, que coincidirà amb la celebració de la festivitat de la Guàrdia
Urbana.
11.3 L’atorgament de les felicitacions o plaques de reconeixement correspondrà a l’alcalde
o a l'alcaldessa a proposta raonada del regidor/a de Seguretat Ciutadana i del cap o la cap
de la Guàrdia Urbana. El lliurament dels diplomes es farà a les persones interessades en
acte públic, que coincidirà amb la celebració de la festivitat de la Guàrdia Urbana.
11.4 Les distincions a la col·laboració ciutadana no poden ser sol·licitades per les persones
interessades o pels seus familiars.
11.5 Les medalles a la col·laboració ciutadana podran ser concedides a títol pòstum; en
aquest cas, es lliuraran al cònjuge o parella, o als hereus legítims.
Pàg. 22/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

TÍTOL IV
REQUISITS I REVOCACIONS
Article 12. Requisits
Serà requisit personal per a l'obtenció de les distincions que es recullen en aquest
reglament:
a) Per als funcionaris i funcionàries del cos de la Guàrdia Urbana i la resta del personal al
servei de l'Ajuntament de Molins de Rei, o membres d'altres cossos i forces de seguretat,
que no es trobin incursos en un procediment disciplinari i que no hagin estat sancionats per
resolució administrativa ferma o resolució no revocada per sentència judicial, per falta
disciplinària o bé que, en la data d'inici de l'expedient de distinció, hagi transcorregut el
termini de prescripció de les sancions previst legalment, des de la fermesa de la sanció, en
via administrativa o judicial.
b) Per als funcionaris i funcionàries del cos de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, els
membres d'altres cossos i forces de seguretat i les persones i institucions, públiques o
privades, que no hagin estat condemnats mitjançant sentència ferma per falta o delicte, i
que no es tingui constància que es trobin incursos en cap procediment penal.
Article 13. Revocació d’una distinció
13.1 En cas que amb posterioritat a la concessió d’una distinció a un membre d’aquesta
Guàrdia Urbana, o bé a altres cossos policials, així com als particulars, per haver-se
distingit en qualsevol dels mèrits contemplats en aquest Reglament, alguna d’aquestes
persones hagi estat condemnada amb sentència ferma per qualsevol delicte dolós, o que
les seves actituds portades a terme de manera reiterada signifiquin un desprestigi a la
imatge del cos, l’alcalde o l'alcaldessa, a proposta del regidor/a de Seguretat Ciutadana i
del cap o la cap de la Guàrdia Urbana, revocarà la distinció atorgada.
13.2 Contra les resolucions que es dictin sobre la concessió o revocació de les distincions
recollides en aquest Reglament, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en els
termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Disposicions finals
Primera.- Normativa supletòria
En tot el que no està previst en aquest Reglament s’ha d’aplicar la legislació en matèria de
règim local i, si escau, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Segona.- Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop s’hagi aprovat definitivament i se n’hagi publicat
el text íntegre en el BOPB, un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils
establert en l’article 65.2 i el 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”
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Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant
publicació d’aquest acord en el BOPB i fixació d’edicte en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
Tercer. En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es
considerarà aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar el text íntegre
del mateix en el BOPB i en el DOGC la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació
municipal. Així mateix, es donarà trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la
Delegació del Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
Quart. ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest Reglament l’endemà de la publicació íntegra
del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
establert a l’article 65.2 de la LRBRL.
Cinquè. TRASLLADAR aquest acord als membres de la Comissió d’Estudi per a la
redacció del Reglament, així com al Negociat de Guàrdia Urbana, Serveis Jurídics i al
Negociat de Transparència per a la seva difusió al web municipal.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem ara als assumptes dictaminat per les comissions informatives. En primer de lloc, la
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l'Àrea d'Alcaldia.
Primer, amb el punt 7è de l'ordre del dia, que és l'«Aprovació inicial del reglament d'Honors
i Distincions de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei». Fa l'explicació del punt el regidor de
Seguretat, el regidor senyor Miquel Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies, alcalde.
Presenta el punt 7.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, iniciem el torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, endavant.
Sr. Corro:
Gràcies, alcalde. I, bé, bona tarda a tots i totes aquí a la sala de plens virtual, també a tots
aquells que ens escolteu pels diferents mitjans. Amb relació a aquest reglament que avui el
Govern porta al Ple, des de la CUP entenem que cal fer un parell de consideracions, no?
D'una banda, destacaríem que, una vegada més, es pretén aprovar un reglament que ara
per ara entenem que no és gens prioritari. Vull dir, podem entrar a debatre sobre la seva
idoneïtat, però entenem que no és per res el més urgent que hauríem d'estar debatent i
aprovant ara mateix.
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D'altra banda, entrant, potser, ara sí més a parlar sobre la idoneïtat del reglament mateix,
el qual entenem que concedeix uns privilegis simbòlics a un sector molt concret del
funcionariat, ens fa plantejar-nos per què no hem tingut abans un debat sobre si el més
encertat el fet de distingir i honrar uns treballadors públics per fer bé la seva feina i
entregar-se al cent per cent a aquesta i a d'altres no, no els distingim ni els honrem com
cal.
Diferent són els casos, és evident, dels mèrits que reconeixen la col·laboració ciutadana o
a personal diferent al policial per tasques que no els hi pertocarien. Però bé, com dèiem,
entenem que són debats que, a nivell comunitari, cal posar sobre la taula abans de dur a
aprovació propostes tan concretes com és aquest reglament. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada. Per tant, regidor Zaragoza, si
volgués tancar el primer torn d'intervencions.
Sr. Zaragoza:
Bé, jo crec que el primer motiu sempre és curiós, no?, per part de la CUP. Si portes una
cosa i no li agrada, no és prioritari; i si no ho portes o perquè hi ha altres departaments
que... Clar, jo li puc dir, nosaltres treballem aquest reglament com estem treballant d'altres,
eh?, l’ordenança de circulació, internament. Nosaltres, com la resta de departaments, vam
treballar els seus propis reglaments. Però no utilitzin l'argument que ara no és urgent.
Escolti, portem mesos treballant, com en treballem d'altres.
Vull dir que digui que no està d'acord i no passa res. Que, en tot cas, s’obre l'oportunitat o
no, perquè durant aquest mandat i en el mandat anterior hem aprovat molts reglaments,
hem aprovat moltes comissions, molts programes de treball, hem aprovat moltes coses,
eh? En tot cas, no passa res, no els hi agrada.
Després són els debats. Bé, nosaltres aquí, no és que es tracti en concret... Suposo que a
lo millor costa d’entendre, no?, quin és el cos de la Guàrdia Urbana. Però el cos de la
Guàrdia Urbana està molt regulat, val? No són reglaments... Que n'hi ha, eh?, no som
l'únic municipi que té un reglament d'honors i distincions de la Guàrdia Urbana. Ja li he dit
que l'Ajuntament ja en té un, i li aconsello que s'ho miri. I com regula les felicitacions a la
resta de ciutadans i a la resta d'actuacions, com regula fills adoptius i... Hi ha una sèrie de
coses que estan regulades.
I aquest específicament del cos de la Guàrdia Urbana, específicament, que regula aquelles
distincions que tenen a veure amb la seguretat o amb coses que tenen a veure amb
l’actuació de la Guàrdia Urbana o qui col·labora amb la Guàrdia Urbana. I nosaltres el que
hem volgut és regular-ho i que quedi pautat. I no passa res. Simplement el que fem és
crear un reglament propi d'un cos, que és el de la Guàrdia Urbana, perquè les felicitacions
o condecoracions que es puguin donar, doncs, estiguin regulades. I no va més enllà.
Vull dir, hi insisteixo, que, a més, és un reglament que no ens l’hem tret de la màniga. Hem
agafat diversos models de municipis del nostre voltant que el tenen aprovat i hem agafat
aquest, l'hem adaptat a la nostra pròpia realitat per tenir una eina més de funcionament
intern. Això no significa que no fem reconeixements a ningú. Potser vostès no ho saben,
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però fa un any i pico vam fer reconeixements a molts sectors que van batallar contra la
pandèmia. Vam fer un reconeixement públic de tota aquesta gent. Bé, doncs, perquè tenim
eines.
Però, en aquest cas en concret, fem aquest reglament que regula, doncs, com ja he dit, les
condecoracions a dins del cos.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, senyor Zaragoza. Si no hi ha cap intervenció i no veig cap petició més
al xat, si em permet, Carles, d'aquesta sala de plens virtual, que m'ha agradat l'expressió,
doncs, passarem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

Vots en contra

Abstencions

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

1
11

9

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 11 vots a
favor del PSC (7), JxM (3) i MEC (1) i 9 abstencions d’ ERC (4), CUP (3), Molins
Camina-Podem (1), C’s (1).
8.- Modificació O.F. B-5 reguladora de l'impost sobre l'increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) per a l'exercici 2022 en base al real
Decret Llei 26-2021 de 8 de novembre (expedient núm. 1/2022/ORDEN).
DICTAMEN
Assumpte: MODIFICACIÓ O.F. B-5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA) PER A L'EXERCICI 2022 EN BASE AL REAL DECRET LLEI 26-2021 DE
8 DE NOVEMBRE
Normativa aplicable
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·

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig de 2017
Sentència del Tribunal Constitucional 126/2019, de 31 d’octubre de 2019
Sentència 182/2021 del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021
Reial Decret Llei 26/2021 de 9 de novembre

Proposta
Vist que en data 9 de novembre de 2021, es va publicar al BOE el Reial Decret llei
26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
El present Reial Decret llei s’estructura en un article únic que modifica el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, una disposició transitòria única per a l’adaptació de les ordenances fiscals a la
nova normativa i tres disposicions finals que regulen el títol competencial, l’habilitació
normativa i la seva entrada en vigor.
La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig de 2017, relativa a
l’IIVTNU, va declarar inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4, del TRLHL.
Posteriorment, la STC 126/2019, de 31 d’octubre de 2019, va declarar la
inconstitucionalitat de l’article 107.4 respecte dels casos en els quals la quota a satisfer fós
superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel contribuent i, finalment, la recent
STC 182/2021, de 26 d’octubre de 2021, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels
articles 107.1, segon paràgraf, 107.2 a) i 107.4 del text, deixant sense contingut normatiu la
determinació de la base imposable, per la qual cosa s’impedeix la liquidació, comprovació,
recaptació i revisió d’aquest tribut local i per tant, la seva exigibilitat.
Mitjançant el present Reial decret llei es pretén regular l’impost incorporant la doctrina
resultant de les diferents sentències del TC que s’hi ha pronunciat. Es manté la naturalesa
del tribut però s’introdueix un nou supòsit de no subjecció per als casos en què es constati,
a instància de l’interessat, que no s’ha produït increment del valor; es preveu que per a la
determinació de la base imposable els ajuntaments podran corregir a la baixa els valors
cadastrals del sòl en funció del seu grau d’actualització, substituint els anteriors
percentatges anuals per uns coeficients màxims establerts en funció del nombre d’anys
transcorreguts des de l’adquisició del terreny, que seran actualitzats anualment mitjançant
norma amb rang legal (per exemple via Llei de Pressupostos Generals de l’Estat), tenint en
compte l’evolució dels preus de les compravendes realitzades. S’estableix una regla de
salvaguarda amb la finalitat d’evitar que la tributació per aquest impost pugui resultar
contrària al principi de capacitat econòmica, permetent, a instàncies del subjecte passiu,
acomodar la càrrega tributària a l’increment de valor efectivament obtingut.
Pel que fa a la base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el
moment en què es meriten pels coeficients que aprovin els ajuntaments que, en cap cas no
podran excedir dels que s’indiquen a continuació en funció del número d’anys
transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14
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Període de generació

Coeficient

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

A més, es reconeix la possibilitat que els ajuntaments, als efectes d’aquest impost,
corregeixin fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau
d’actualització.
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El mètode per a calcular la base imposable és optatiu, ja que el contribuent té la possibilitat
de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió d'un
immoble, que es determina per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el
d'adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del
mètode d'estimació objectiva, podrà aplicar la real.
En les transmissions d'un immoble en les quals hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real
del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició després
d'aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral
total.
Aquests càlculs podran ser objecte de comprovació per part dels Ajuntaments, d'acord
amb una novetat que introdueix la norma.
Finalment, s’estableix un període transitori de 6 mesos des de l’entrada en vigor del reial
decret llei perquè els ajuntaments que tinguin establert l’impost sobre l’increment de valor
del terreny de naturalesa urbana modifiquin les seves respectives ordenances fiscals per
adequar-les al disposat en aquesta.
Fins que entri en vigor la modificació a què es refereix la disposició transitòria, resultarà
d'aplicació el que es disposa en aquest reial decret llei, prenent-se, per a la determinació
de la base imposable de l'impost, els coeficients màxims establerts en la redacció de
l'article 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals donada per
aquest reial decret llei.
Per tant, és necessari que per part de l’Ajuntament es tramiti la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’IIVTNU per tal d’adequar-la a tot el que disposa l’esmentat reial
decret llei.
Aquesta modificació s’ha de dur a terme en el termini de sis mesos des de l’entrada en
vigor del reial decret llei (10 de novembre de 2021), de manera que tant l’aprovació
definitiva com la corresponent publicació al BOP ha d’estar feta no més tard del 10 de maig
de 2022.
Vist l’informe del Cap del Negociat de Rendes, de data 10 de febrer de 2022, amb la
signatura favorable i sense observacions de l’Intervenció accidental signat en data 11 de
febrer de 2022.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer: APROVAR provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal B-5 reguladora de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2022
segons es detalla a continuació, de conformitat al que disposa el Reial Decret Llei 26/2021
de 8 de novembre pel qual s’adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del
Tribunal Constitucional.
Ordenança Fiscal núm. 5
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
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Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de
la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)

Negoci jurídic "mortis causa".
Negoci jurídic "inter vivos", sigui de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
Expropiació forçosa.

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els

terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre
béns immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de
valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració
d’urbans, als efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència
que estiguin o no inclosos com a tals al Cadastre o al padró d’aquell.
4. Està subjecte a aquest Impost l'increment de valor que experimentin els

terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques
especials a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns

immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els que es defineixen com a tals en les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2n.- Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i les
transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda
sobre un immoble de naturalesa indivisible.
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4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
5. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a
un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel
mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecte a aquest Impost.
6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió
o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en
branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol VII del
Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, a
excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no s’integrin en
una branca d’activitat.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions

de transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de
crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució
d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la
normativa de reestructuració bancària.
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una

entitat de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan
els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en
pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb
les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de
30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector
financer.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les
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entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons
d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en
l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre,
de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul del
període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió
del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir l'anterior
meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels terrenys,
s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de
valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions no
subjectes.
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys

respecte dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per
diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió
i adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït
increment de valor.
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els
títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a
aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aquesta
Ordenança.
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o
d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el
títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració
tributària.
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció
que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny
respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de
transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la
inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el
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declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al
còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no
es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.
Article 3r.- Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a
favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una
persona física no resident a Espanya.
Article 4t.- Successors i responsables
1.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei general tributària i a l’Ordenança general.

2.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

3.

Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària
i a l’Ordenança general.

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
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Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en què concorrin els
requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si
amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària
corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior
als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre
el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment
inscrita.
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan
l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les
quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter
de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural
en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà
efectuar en el termini previst a l'apartat 6 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el
supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al
paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació
de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'Ordenació, supervisió i solvència de
les entitats asseguradores i reasseguradores.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi
estiguin afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
Pàg. 34/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

f)

Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o
convenis internacionals.

Article 6è.- Bonificacions
1) Les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu que afectin al domicili habitual, els elements annexes, traster i plaça
d’aparcament, i/o local comercial, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges, les parelles segons el Capítol IV de
la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família, i els ascendents de primer grau i adoptats, gaudiran de les
bonificacions que s’esmenten a continuació, segons el nivell d’ingressos nets mensuals
dels adquirents:
Ingressos nets mensuals < o = 3,5 vegades l’IPREM mensual: 90%
Ingressos nets mensuals > 3,5 i < 4,5 vegades l’IPREM mensual: 60%
Ingressos nets mensuals > 4,5 vegades l’IPREM mensual : 30%
IPREM= Indicador públic de renda d’efectes múltiples vigent a la data de la transmissió.
El còmput dels ingressos nets es realitzarà d’acord al que estableix la normativa que regula
l’Impost sobre la renda de les persones físiques.
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà:
a) Que l’adquirent acrediti haver estat empadronat a l’habitatge objecte de la transmissió,
almenys els dos anys anteriors a la realització de l fet imposable (exepte en el cas que es
tracti de la transmissió del local comercial) i que continuï sent l’habitatge habitual durant els
quatre anys següents a la mort del causant.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
subjecte passiu. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de
salut del subjecte passiu suficientment acreditades.
b) Que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble
durant els quatre anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre
d’aquest termini.
c) Que en el cas que es transmetés, a més de la residència habitual i elements annexes,
el local on la persona difunta exercia una activitat empresarial o professional com a titular
del negoci, o l’exercís l’adquirent per jubilació anterior del titular, es continuï exercint la
mateixa activitat per l’adquirent o persona a favor de la qual es constitueix el dret real de
gaudiment limitatiu del domini, i a més sigui la única font d’ingressos d’aquest, sense que
els ingressos, puguin superar la quantia mensual fixada en l’apartat anterior.
L’adquisició del local i del negoci que en ell s’hi desenvolupava s’haurà de mantenir durant
els quatre anys següents a la defunció del causant, excepte que l’adquirent o persona a
favor de la qual es constitueix el dret real de gaudiment limitatiu del domini, morís dintre
d’aquest termini.
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No perd la consideració d’habitatge habitual de la persona difunta el fet de no
constar empadronat en dit habitatge en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial o dissolució de la unió estable de parella, quan no s’hagi produït el
repartiment dels béns comuns entre els quals es trobi l’habitatge objecte de la
transmissió mortis causa.
2) El no compliment del requisit d’habitatge habitual i permanència previst en els paràgrafs
a) b) i c) de l’apartat anterior determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de
l’impost que hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i
els interessos de demora, en el termini d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble,
presentant a l’efecte la corresponent autoliquidació.

Article 7è.- Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat
al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el
moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al
període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de
mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor,
al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als
efectes de l'impost sobre béns immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments
de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan
aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin,
establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament
de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat
valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca
realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns
immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al
moment del meritament
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
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A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del
2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit
mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Dret real de superfície
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.
E) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos
menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en
el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un
dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi
ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les
plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un
cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre
la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral
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assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el
preu just.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.
8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment del
meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de
valor establert en el quadre següent:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16
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Període de generació

Coeficient

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article
107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal
resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins
que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article
104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import
de la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta
ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor.
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició,
prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol
que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de
l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i
adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes
de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o
tributs que gravin les esmentades transmissions.
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que
representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte
del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com,
en el seu cas, al valor d'adquisició.
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 30%
Article 9è.- Període de generació i meritament
1. L'impost es merita:
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a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que
grava l'impost. Per a la seva determinació es prendran els anys complets transcorreguts
entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o
transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i
la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.
En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de
mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i,
quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret
d'adjudicació que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.
Article 10è.- Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució
en el termini de quatre anys des de que la resolució va ser ferma, entenent-se que
existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les
devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte
o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara
per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per
a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no procedirà
la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com
a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la
demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva,
l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria,
l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució
oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
Article 11è.- Règim de gestió
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1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades, determinar el deute tributari i
ingressar la quota resultant en els terminis establerts a l’apartat 6 d’aquest article,
excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è
d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos
terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de
l'Administració.
2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model
que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per comprovar o practicar la liquidació corresponent.
3. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument,
fent-hi constar expressament la referència cadastral.

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà
practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o
practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi
constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els
justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que se sol·licitin.
6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis,
des
de la data en què es produeixi el meritament de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i
s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució
expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del
causant.

7. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també
estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança,
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost,
sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la
declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.

9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament
una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que
s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la
realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via
telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat,
el qual, una vegada processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament
per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos
servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la
relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis
jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.
El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de
col·laboració establert en la Llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant
l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin
atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.
2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte
passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL.
Article 13è.- Règim d'ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest
impost, si no s'escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte
passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.

2. L'ingrés s'efectuarà dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei general
tributària.
Article 14è.- Gestió per delegació
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1. Si la gestió i recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions a
través de la seu electrònica de l'Organisme.
3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de
tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa
i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la
documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels
esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es
demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar
determinades condicions o situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades
rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal.

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o
es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de gestió i recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o
parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Molins de Rei, a 24 de febrer
de 2022 començarà a regir el dia següent al de la seva publicació integra al BOPB i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Segon: APROVAR el text refós de l’ ordenança fiscal B-5 reguladora de l’Impost sobre
l’incement de valor dels terrenys de naturalesa urbana modificada.
Tercer: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal,
l’acord provisional, així com el text complet de l’ Ordenança fiscal modificada, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient de les ordenances, els qui tinguin un
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat
restarà definitivament aprovat.
Quart: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text refós de l’
ordenança fiscal B-5 reguladora de l’Impost sobre l’incement de valor dels terrenys de
naturalesa urbana aprovat, condicionant-se la vigència de la modificació de l’ordenança a
dita publicació.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Doncs, passaríem ara el punt 8è de l'ordre del dia, que és la «Modificació de l’ordenança
fiscal B-5 reguladora de l'impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (plusvàlua) per a l'exercici 2022 en base al Real decret llei 26/2021 de 8 de
novembre.” I fa l’explicació mateixa d'aquest punt també el president de l'àrea, ara en
concepte de president. Senyor Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies una altra vegada.
Presenta el punt 8.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obrim el torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, passaríem
a la votació d'aquesta modificació de l'ordenança.
[Votació]
Un cop repetida la votació, el ple acorda:
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions
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PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
9.- Aprovació de la bonificació de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles de
l’exercici 2021 a determinats immobles de Molins de Rei, per tractar-se d’habitatges
arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la borsa de mediació de
lloguer gestionada per l’OMHAB (expedient núm. 25/2021/BOFIS).
DICTAMEN
Assumpte:
Aprovació de la bonificació de la quota de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021
a determinats immobles de Molins de Rei, per tractar-se d’habitatges arrendats amb un
preu inferior al preu de lloguer establert a la borsa de mediació de lloguer gestionada per
l’OMHAB.
Negociat: Rendes
Proposta d’acord
Vistes les sol·licituds que s’indiquen a continuació, de petició d’aprovació pel Ple de la
bonificació de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 per tractar-se de béns
arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la Borsa de Mediació de
lloguer gestionada per l’OMHAB, en base a l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança fiscal
B-1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Núm. Registre
2021021565
2021021573
2021021575
2021021577
2021021580
2021021595
2021021599
2021021737
2021021789

Data
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
03/11/2021
04/11/2021
04/11/2021

Adreça tributària
c/Riera Bonet, 4 2n 1a
c/Amadeu Vives, 4 3r D
Ptge. Sagrada Família, 23 1r
c/Pep Ventura, 16 3r 1a
c/Sant Isidre, núm.17 2n 4a
c/Bonavista, 4 4t 2a
C/Anselm Clavé, 36 1r 1a
c/Dr. Barraquer, 28 1r 2a
Av. Valencia 1-5, 1r 3a
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2021021791
2021021840
2021021846
2021021856
2021021861
2021022005
2021022015
2021021981
2021021983
2021021988
2021021992
2021021993
2021022105
2021022128
2021022253
2021022339
2021022344
2021022364
2021022653
2021022654
2021022661
2021022885
2021023281

04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
08/11/2021
08/11/2021
09/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
12/11/2021
16/11/2021
22/11/2021

c/Lluis de Requesens, 5 4t 2a
c/Sant Isidre, 27 2n 3a
c/Pare Manyanet, 12 1r 3a
c/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a
c/Pintor Fortuny, 31 4t 2a
c/Menéndez Pelayo, 38, esc. B 2n 1a
c/Nostra Sra. De Lourdes, 22 3r 2a
Ptge. Riera, 2-4 baixos
c/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 3a
c/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a
c/Nostra Senyora de Lourdes, 26 1r 2
c/Canal de la Infanta, 7 baixos
Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a
c/Sant Pere de Romaní, 2 1r 1a
c/Pintor Fortuny, 24 4t 2a
c/Molí, 1 4t 1a
c/Josep Floqué, 12 bis
Av. Mancomunitat, 1 2n 2a
c/Bonavista, 1 1r 2a
c/Lluis Requesens, 5 baixos
c/Rafael Casanova, 13 2n 2a
c/Montserrat, 35 1r D
Ptge. Raseta de la Creu, 19 casa

NORMATIVA D’APLICACIÓ
· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
· Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
· Ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Vist que l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre
béns immobles estableix que:
El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de fins
al 100 per cent de la quota de l’impost als immobles en el que es desenvolupin activitats
econòmiques que siguin d’especial interès o utilitats municipals per concórrer
circumstàncies socials que justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació.
Es considerarà que es desenvolupa una a l’immoble en qüestió, quan es tracti
d’arrendaments d’immobles a través de la Borsa de Mediació de lloguer Social que
gestiona l’oficina municipal d’habitatge o bé, immobles que hagin estat cedits a
l’Ajuntament per tal de destinar-ho a habitatge social.
Vist el protocol per a l’aplicació de la bonificació de la quota de l’IBI en habitatges de la
Borsa de Mediació de l’OMHAB per a l’exercici 2021 de data 29 d’octubre de 2021, del
tenor literal següent:
“
Protocol per a l’aplicació de la bonificació de la quota de l’IBI en habitatges de la
Borsa de Mediació de l’OMHAB en l’any 2021
D’acord amb l’article 5è, relatiu a les bonificacions, de l’Ordenança Fiscal B1 de l’Impost
sobre béns immobles, en el punt 5è diu que es podrà acordar per Ple de l’Ajuntament, amb
el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte
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passiu, una bonificació de fins al 100 per cent de la quota de l’Impost als immobles en el
que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin d’especial interès o utilitat
municipals per concórrer circumstancies socials que justifiquin el reconeixement d’aquesta
bonificació.
En aquest cas es considerarà que es desenvolupa una activitat econòmica d’especial
interès en un immoble en qüestió, quan es tracti d’arrendaments d’immobles a través de la
Borsa de Mediació de lloguer Social que gestiona l’oficina municipal d’habitatges o bé,
immobles que hagin estat cedits a l’Ajuntament per tal de destinar-ho a habitatge social.
A aquests efectes s’estableix les següents bonificacions, en funció de la tipologia d’activitat
econòmica de caràcter social:
a)En el cas de captació d’immobles per ésser arrendats a traves de la Brosa de Mediació
de Lloguer Social, s’estableix una bonificació del 60% en el primer any de contracte.
b) S’estableix un tram de bonificacions, en funció del preu de lloguer establert per la borsa
de mediació de lloguer que gestiona l’oficina municipal d’habitatge, es podrà aplicar durant
la vigència del contracte, sempre i quan ho contemplin les ordenances fiscals:
· Preu de lloguer situat entre el 20% i el 30% del preu de borsa, es farà una bonificació
del 60% del IBI
· Preu de lloguer situat per sota del 30% del preu de borsa, es farà una bonificació del
100% del IBI
c) En el cas de cessió d’habitatge a l’ajuntament per destinar-ho a habitatge social i
d’emergència, s’estableix una bonificació del 100% durant la vigència del mandat de
cessió i sempre que ho contemplin les ordenances fiscals.
El preu de lloguer que té establert la Borsa de mediació es determina en funció del preu
mig de mercat minorat en entre un 20 i 30%.
Per determinar el preu mig de lloguer de mercat, és fa un petit recull d’habitatges
disponibles en el mercat privat mitjançant els portals immobiliaris més grans i s’agafen tots
els habitatges de l’àrea urbana tenint en compte els metres quadrats.
S’adjunta llistat actual dels habitatges disponibles a Molins de Rei de finals d’any 2021,
traient els habitatges més grans de 110 m2 i els que estiguin en zones de muntanya. Vist
l’estudi de mercat per aquest s’estableix que el preu mig de mercat està 885- €
aproximadament per un habitatge de uns 75 m2. És a dir, sobre uns 11,80€/m2.
Per tant, per a l’exercici 2021 el preu de borsa s’hauria de situar a un màxim de 708€/mes.
Junt amb aquest protocol s’ajunta el llistat d’habitatges amb dret de bonificació amb la
bonificació que pertoca a cada cas.
Per acollir-se a la bonificació cal:
a. Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte
de lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs
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municipals. La sol·licitud s’haurà de fer per cada any en el que es vulgui acollir a les
bonificacions.
b. Aquestes bonificacions s’aplicaran en el any en curs quan el contracte s’hagi
formalitzat dintre del primer semestre de l’any. En el cas de contractes formalitzats
en el segon semestre s’aplicaran la bonificació en el següent any sencer.
Mecanisme d’oferiment per part de l’OMHAB als propietaris d’habitatges de la Borsa que
poden acollir-se a aquesta bonificació:
- La Borsa de Mediació de l’OMHAB calcularà el preu de lloguer de la Borsa per
aquest any segons el criteri abans establerts.
- L’OMHAB, d’acord amb el preu de renda establert, determinarà els contractes
vigents que poden acollir-se a la bonificació per aquell any i ho comunicarà als
propietaris, explicant el procediment que gestionarà el Departament de Rendes i
que sempre estarà subjecte a l’acord per l’òrgan corresponent (el Ple de
l’Ajuntament).
- Així mateix, a mesura que la Borsa signi nous contractes de lloguer durant l’any en
curs informarà als propietaris de la bonificació i el procediment i farà els informes
pertinents prèvia sol·licitud al Departament de Rendes.”
Els imports que representin les bonificacions acordades seran abonades al mateix compte
bancari on es va carregar l’impost sobre béns immobles.
Es comprova que l’import total de les bonificacions de l’impost sobre bens immobles de
l’exercici 2021 proposades és de 8.962,27 €.
Vist que les bonificacions de l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 aprovades
pel Ple de 27 de maig de 2021 va ser de 11.358,57 €.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0004/PS que
apareix com a c/Riera Bonet, 4 2n 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
280,14 €, representant la bonificació, un import de 280,14 €.
Segon.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8445505DF1884E0029/EJ que apareix
com a c/Amadeu Vives, 4 3r. D.
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L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
320,03 €, representant la bonificació, un import de 192,02 €.
Tercer.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8844503DF1884D0003/BA que apareix
com a Ptge. Sagrada Família, 23 1r
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
220,25€, representant la bonificació, un import de 220,25€.
Quart.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8745612DF1884F0007/EP que apareix
com a c/Pep Ventura, 16 3r 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
349,72 €, representant la bonificació, un import de 209,83 €.
Cinquè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8245812DF1884E0011/YW que apareix
com a c/Sant Isidre núm. 17, 2n 4a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
369,83 €, representant la bonificació, un import de 221,90 €.
Sisè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8354203DF1885C0010/KM que apareix
com a c/Bonavista,4 4t 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
305,89 €, representant la bonificació, un import de 183,53 €.
Setè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7757721DF1875F0002/LK que apareix
com a c/Anselm Clavé, 36 1r 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
342,65 €, representant la bonificació, un import de 205,59 €.
Vuitè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7850211DF1875B0036/PU que apareix
com a c/Dr. Barraquer, 28 1r 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
407,28 €, representant la bonificació, un import de 244,37 €.
Novè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8048212DF1884G0005/PJ que apareix
com a Av. Valencia 1-5, 1r 3a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
591,25 €, representant la bonificació, un import de 354,75 €.
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Desè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0057/WR que apareix
com a c/Lluis Requesens, 5 4t 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
246,47 €, representant la bonificació, un import de 246,47 €.
Onzè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8144609DF1884C0009/WI que apareix
com a c/Sant Isidre, 27 2n 3a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
311,59 €, representant la bonificació, un import de 186,95 €.
Dotzè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8053914DF1885C0005/BZ que apareix
com a c/Pare Manyanet, 12 1r 3a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
328,29 €, representant la bonificació, un import de 328,29 €.
Tretzè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0058/WD que apareix
com a c/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
326,79 €, representant la bonificació, un import de 196,07 €.
Catorzè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7955902DF1875F0022/DO que
apareix com a c/Pintor Fortuny, 31 4t 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
391,05 €, representant la bonificació, un import de 234,63 €.
Quinzè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8144606DF1884C0016/WS que apareix
com a c/Menéndez Pelayo, 38, B 2n 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
351,42 €, representant la bonificació, un import de 210,85 €.
Setzè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8649903DF1884H0015/JP que apareix
com a c/Nostra Sra. De Lourdes, 22 3r 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
284,88 €, representant la bonificació, un import de 170,93 €.
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Dissetè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8255409DF1885E0001/KS que
apareix com a Ptge. Riera 2-4 baixos
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
1.798,64 €, representant la bonificació, un import de 1.798,64 €.
Divuitè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’Impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8255408DF1885E0001/OS que
apareix com a c/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 3a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
266,54 €, representant la bonificació, un import de 266,54 €.
Dinovè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8255408DF1885E0001/OS que
apareix com a c/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
180,20 €, representant la bonificació, un import de 180,20 €.
Vintè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8649905DF1884H0008/IY que apareix
com a c/Nostra Sra. De Lourdes, 26 1r 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
287,20 €, representant la bonificació, un import de 287,20 €.
Vint-i-unè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8048226DF1884G0001/DD que
apareix com a C/Verge del Pilar, 17 baixos 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
157,50 €, representant la bonificació, un import de 157,50 €.
Vint-i-dosè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8454209DF1885E0007/KK que
apareix com a Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
302,07 €, representant la bonificació, un import de 181,24 €.
Vint-i-tresè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0010/DG
que apareix com a c/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
248,48 €, representant la bonificació, un import de 248,48 €.
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Vint-i-quatrè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875-0080/GE
que apareix com a c/Pintor Fortuny, 24 4t 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
360,06 €, representant la bonificació, un import de 216,04 €.
Vint-i-cinquè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 7851301DF1875B0014/OF
que apareix com a c/Molí, 1 4t 1a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
252,89 €, representant la bonificació, un import de 252,89 €.
Vint-i-sisè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8148830DF1884G0002/HF que
apareix com a c/Josep Folqué, 12 bis
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
491,71 €, representant la bonificació, un import de 295,03 €.
Vint-i-setè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8743501DF1884D0072/UD que
apareix com a Av. Mancomunitat, 1 2n 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
249,80 €, representant la bonificació, un import de 149,88 €.
Vint-i-vuitè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8454207DF1885E0003/LF
que apareix com a c/Bonavista, 1 1r 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
377,53 €, representant la bonificació, un import de 377,53 €.
Vint-i-novè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0048/LZ que
apareix com a c/Lluis Requesens, 5 baixos
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
276,36 €, representant la bonificació, un import de 165,82 €.
Trentè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8049403DF1884G0007/JL que apareix
com al c/Rafael Casanova, 13 2n 2a
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
291,19 €, representant la bonificació, un import de 291,19 €.
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Trenta-unè.- APROVAR la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8454413DF1885C0003/IL
que apareix com a c/Montserrat, 35 1r D
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
344,52 €, representant la bonificació, un import de 344,52 €.
Trenta-dosè.- APROVAR la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2021 de la finca de referència cadastral 8049459DF1884G0001/SD
que apareix com a Ptge. De la Creu, 19 casa
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2021 corresponent és de
105,00 €, representant la bonificació, un import de 63 €.
Trenta-tresè.- TRASLLADAR l’acord que s’adopti a l’Organisme de Gestió Tributària, a fi i
efectes procedeixi a l’abonament dels imports de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2021 bonificats al mateix número de compte on se’ls hi va carregar el mateix.
Trenta-quatrè.- TRASLLADAR l’acord que s’adopti a Intervenció i l’Oficina Municipal de
l’Habitatge.
S’annexa quadre detall de les bonificacions proposades en els apartats primer a trentadosè.

Adreça Tributària

Punt

Import IBI %

Import
bonificat

C/Riera Bonet, 4 2n 1a

1

280,14

100

280,14

C/Amadeu Vives, 4 3r D

2

320,03

60

192,02

Ptge. Sagrada Família, 23 1r

3

220,25

100

220,25

C/Pep Ventura, 16 3r 1a

4

349,72

60

209,83

C/Sant Isidre, 17 2n 4a

5

369,83

60

221,90

C/Bonavista, 4 4rt 2a

6

305,89

60

183,53

C/Anselm Clavé, 36 1r 1a

7

342,65

60

205,59

C/Dr. Barraquer, 28 1r 2a

8

407,28

60

244,37

Av. València, 1-5 1r 3a

9

591,25

60

354,75

C/Lluís de Requesens, 5 4rt 2a

10

246,47

100

246,47

C/Sant Isidre, 27 2n 3a

11

311,59

60

186,95

C/Pare Manyanet, 12 1r 3a

12

328,29

100

328,29

C/Pintor Fortuny, 24 entl. 3a

13

326,79

60

196,07

C/Pintor Fortuny, 31 4rt 2a

14

391,05

60

234,63

C/Menéndez Pelayo, 38 B 2n
15
C/Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r
2a
16

351,42

60

210,85

284,88

60

170,93

Ptge. Riera, 2-4 Bxos

17

1.798,64

100

1.798,64

C/Jacint Verdaguer, 16-18 2n 3a

18

266,54

100

266,54

C/Jacint Verdaguer, 16-18 1r 1a

19

180,20

100

180,20
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C/Ntra. Sra. De Lourdes, 26 1r
2a
20

287,20

100

287,20

C/Verge del Pilar, 17 bxos 1a

21

157,50

100

157,50

Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a

22

302,07

60

181,24

C/Sant Pere de Romaní, 2 1r 1a

23

248,48

100

248,48

C/Pintor Fortuny, 24 4rt 2a

24

360,06

60

216,04

C/Molí, 1 4rt 1a

25

252,89

100

252,89

C/Josep Folqué, 12 bis

26

491,71

60

295,03

Av. Mancomunitat, 1 2n 2a

27

249,80

60

149,88

C/Bonavista, 1 1r 2a

28

377,53

100

377,53

C/Lluís de Requesens, 5 bxos

29

276,36

60

165,82

C/Radael Casanova, 13 2n 2a

30

291,19

100

291,19

C/Montserrat, 35 1r D

31

344,52

100

344,52

Ptge. De la Creu, 19 casa

32

105,00

60

63,00

TOTAL

11.417,22

8.962,27

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 9 de l'ordre del dia, que és l’«Aprovació de la bonificació de la quota de
l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2021 a determinats immobles de Molins de Rei,
per tractar-se d’habitatges arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la
borsa de mediació de lloguer gestionada per l’Oficina Municipal de l’Habitatge». Fa
l'explicació d'aquest punt també el mateix president de l'àrea. Senyor Miquel Zaragoza,
endavant.
Sr. Zaragoza:
Doncs, gràcies una altra vegada.
Presenta el punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Doncs, no hi ha cap paraula demanada de
nou. Per tant, passaríem a la votació.
[Votació]
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
10.- Aprovació minuta de Conveni de Col.laboració per a la cessió de les finques R10
i R13 Guardioles de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de l’Institut Metropolità de
Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) (expedient núm. 5/2022/CONIN)
DICTAMEN
1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins
de Rei i l’Institut metropolità de promoció del sòl i gestió patrimonial (IMPSOL), signada per
la Cap de l’oficina d’Habitatge, en data 8 de febrer de 2022, i que fa constar:
“Que en el municipi de Molins de Rei, la demanda actual d’habitatge es gira entorn al
lloguer i en concret al lloguer assequible de règim general.
Atès que aquest increment dels preus dels lloguers d’habitatges ha ocasionat, i continua
ocasionant greus dificultats per a accedir als habitatges en règim d’arrendament, fet que
s’ha vist molt perjudicat en els darrers mesos a conseqüència dels efectes econòmics i
socials provocats per la pandèmia de la Covid-19.
El municipi de Molins de Rei està inclòs en aquest annex com a àrea de mercat
d’habitatge tens i ha estat renovada en 2021 la seva condició d’àrea de mercat
d’habitatge tens, així com declarat com àrea de demanda residencial forta i acreditada,
en aplicació de la Llei 4/2016, del 23 de desembre.
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Que l’ajuntament de Molins de Rei disposa de solars buits al sector de les Guardioles
disponibles en el Patrimoni municipal del Sòl i Habitatge, qualificats de protecció oficial per
poder cobrir una bona part de la demanda d’habitatge de lloguer, segons certificat del Cap
de Patrimoni de data 8 de febrer de 2022.
Atès l’impossibilitat actual, tant material com econòmica, per poder construir aquestes
promocions de manera directa per part de l’ajuntament i la seva gestió posterior fa que
sigui molt adient la col·laboració interadministrativa per la construcció de promocions de
lloguer.
L’IMPSOL és una entitat pública empresarial local depenent de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i té entre els seus objectius la gestió de sòl i la promoció d’habitatges amb
protecció oficial en els municipis metropolitans.
L’IMPSOL com administració promotora per la construcció d’habitatges de protecció oficial,
ja ha realitzat varies promocions en el municipi i concretament en el nou barri de les
Guardioles, inclòs l’urbanització del sector, que fa molt adient la col·laboració conjunta de
les dues administracions per la construcció de dos promocions en el mateix barri.
Atès que l’Impsol també està interessat en poder augmentar el parc públic de l’àrea
metropolitana i en especial del municipi de Molins de Rei.
El conveni que es proposa subscriure té per objecte el compromís per a la cessió en règim
gratuït de la parcel·la R-10 i R13 del Pla Parcial Les Guardioles a canvi de la construcció
aproximada de 76 habitatges protegits en regim general de lloguer.”
2.- Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica.
3.- Vist els informes de valoració de l’arquitecte municipal de 26 d’octubre de 2021 i
l’informe del Cap de patrimoni de 08 de febrer de 2022 conforme les dues finques són
propietat de l’Ajuntament i pertanyen al Patrimoni municipal del sòl i habitatge.
4.- En referència a aquest conveni, no suposa cap obligació econòmica al considerar-se un
conveni de compromís futur de cessió de patrimoni de l’ajuntament a canvi de la
construcció de dos promocions de protecció oficial de lloguer en règim general.
5.- Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
en virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions
Públiques.
6.- Vist l’art. 25.2 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix que
els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.
7.- Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el
règim jurídic aplicable als convenis.
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8.- Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada
de la seva publicació sigui L’IMPSOL.
Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui L’IMPSOL.
9.- Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on
s’exigeix la formalització del conveni.
10.- Vist que l’objecte del conveni serà una futura cessió gratuïta de patrimoni i que es
competència del Ple per la matèria, es considera adient que aquest conveni de compromís
futur sigui aprovat pel mateix òrgan que tindrà la competència per aprovar la cessió
gratuïta segons el l’article 41.2 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) i els l’art. 22 lletra p) LRBRL i l’art. 52 lletra
q) TRLMRLC.
Vist l’informe del responsable de Serveis Generals de data 8 de febrer de 2022.
Vist l’informe de l’Interventor accidental de data 10 de febrer de 2022.
Atès l’informe proposta de la comissió informativa de SIT, signat per la Cap de l’Oficina
d’Habitatge en data 9 de febrer, amb l’informe de l’assessora jurídica de la mateixa data i
l’informe de l’interventor accidental de data 10 de febrer de 2022.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de data 10 de febrer de 2022, del
President de l’Àrea de SiT.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta de les
finques R10 i R13 guardioles de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de l’Institut
Metropolità de promoció del sòl i gestió patrimonial (IMPSOL), que s’adjunta com a Annex.
Segon.- Formalitzar la signatura del conveni i autoritzar a l’Alcalde, si s’escau, a introduir
petites esmenes de forma o correccions al conveni, sempre que no modifiquin l’objecte,
pactes o condicions essencials del conveni.
Tercer.- Publicació del conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei
(portal de transparència).
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Quart.- Notificar aquest acord a L’IMPSOL i traslladar-ho al Negociat de Patrimoni,
Intervenció, Serveis Jurídics i Transparència.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem ara al punt 10 de l'ordre del dia, que ja és un canvi de comissió, evidentment,
és la Comissió Informativa de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori, amb l’«Aprovació minuta de
Conveni de Col·laboració per a la cessió de les finques R10 i R13 del barri de Les
Guardioles de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de l’Institut Metropolità de Promoció
del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)». I, en aquest cas, fa la presentació d'aquest punt el
regidor d'Habitatge senyor Pep Puiggari. Endavant.
Sr. Puiggari:
Gràcies, alcalde.
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, regidor. Obrim el torn d'intervencions. Senyor Arnau Pedrol, endavant.
Sr. Pedrol:
Sí. Bona tarda a tots i a totes que ens escolteu. Bé, fa uns mesos vam votar al Ple
l'aprovació del reglament d'habitatge assequible i des d'Esquerra vam participar activament
d'aquesta proposta i vam votar-hi a favor, perquè per a nosaltres era fer un pas endavant
important. Sempre hem defensat que la qüestió de l'habitatge a Molins ha estat un
problema que calia afrontar i portar avui a aquest Ple i poder-lo votar creiem que és positiu.
Creiem que és fer un pas endavant que, aparentment, ens satisfà, ja que gràcies, com deia
el Pep, Molins podrà disposar d'una gran quantitat d'habitatge de lloguer per sota del
desorbitat preu de mercat que hi ha actualment i aquí a Molins.
De totes maneres, sí que és veritat que volem deixar clar que, malgrat que aquest punt
sigui aparentment positiu, sí que és veritat que aquest Govern té uns precedents no gaire
bons quant al preu resultant de l'habitatge públic, precisament en el mateix barri de Les
Guardioles, i això ens fa ser una mica prudents.
I també volíem llançar una reflexió sobre si aquesta és la millor manera de fer polítiques
d'habitatge, perquè sembla que sempre que haguem de fer polítiques d'habitatge, haguem
d'apostar pel totxo i per la nova construcció, etcètera. I, en canvi, ens oblidem, per
exemple, d'una qüestió que el nostre grup municipal ja ha reclamat en diverses ocasions,
com és la gran quantitat d'habitatges buits que tenim al poble i que superen el nombre de
pisos que guanyarem amb aquestes promocions al barri de Les Guardioles.
I volíem aprofitar per instar el Govern a que actualitzi aquest cens d'habitatges buits a
Molins de Rei i que segueixi treballant per reduir-los, perquè no estiguin buits. I si així ho
fa, ens trobarà a nosaltres al seu costat. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara seria el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Hola. Bona tarda a tots i a totes els que ens escolten per la ràdio, entrant per Youtube, i als
regidors i regidores del Ple. Nosaltres, com a Molins En Comú, el que volem és felicitar el
Govern i felicitar-nos a tots i a totes per aconseguir aquest acord. I esperem, doncs, que es
faci realitat al més aviat possible. A l'inici del mandat semblava inassolible moure les
decisions preses sobre el barri de Les Guardioles i, mica en mica, doncs, veiem que amb
voluntat, determinació i col·laboració de totes les administracions es pot aconseguir canviar
decisions preses amb anterioritat. I, per tant, doncs, per a nosaltres és una molt bona
notícia i, evidentment, la votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Hola, què tal? Bona tarda altre cop. Bé, sempre és una bona notícia, evidentment,
augmentar el parc d'habitatge públic municipal de lloguer, per aquest motiu el nostre vot
serà favorable. Tot i això, després dels debats tinguts amb el regidor d'Habitatge ara i en
mesos anteriors, no?, en aquest procés –que això sí que comparteixo, no?, i compartim–
enriquidor de treball comú i de posar-nos d'acord en qüestions claus per a l'habitatge a
Molins de Rei, sí que és cert, no?, que sí que hi ha certes qüestions de la política
d'habitatge que té aquest Govern i la CUP que no són cent per cent coincidents, no?
Per això volíem aprofitar el debat sobre aquest punt per fer-ne uns comentaris. Des de la
CUP creiem que cal fer bastantes passes endavant amb les borses municipals d'habitatge
destinades a emergència social. Estem veient a diari com és una necessitat imperant a
Molins i arreu del país. Per això, cal augmentar fermament aquesta borsa, invertir-hi diners
i també tenir una Oficina Municipal d'Habitatge amb recursos econòmics i humans
suficients que puguin gestionar totes aquestes necessitats.
Això mateix ara no ho tenim i, pel que sembla, tampoc és la principal prioritat d'aquest
Govern, que ja ha explicat que la seva prioritat és la borsa de lloguer assequible, la qual
celebrem que existeixi, però no com a excusa per deixar enrere la línia de l'emergència
social, sinó com a complement, no?
Molins necessita una regidoria d'Habitatge una mica més valenta i aquests pisos en poden
ser una bona oportunitat. A nosaltres ens hi trobaran, ens hi trobareu sempre que puguem
avançar cap a l'augment de parc públic destinat a cobrir les necessitats d'habitatge de
totes les persones de la vila, ja siguin d'aquí o siguin immigrades, independentment que
portin un mes residint a la vila o que hi portin molts anys. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, ara és el seu torn.
Sra. Aroca:
Bona tarda a tothom. Perdoneu, eh? Bé, avui és un dia jo crec que, doncs, de felicitar el
Govern en aquest punt. Jo crec que amb el Pep hem discutit molt sobre polítiques
d'habitatge des de fa molt temps i no sempre hem coincidit, però avui és un d'aquells dies
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que penso que Molins guanya i que –perdoneu, em costa concentrar-me a l'hora de parlar–
jo crec que aquest és el camí i la senda que s'ha de prendre.
Jo crec que havíem començat amb mal peu a Les Guardioles amb l’habitatge públic amb el
tema de la venda. Sabeu que nosaltres no hi estàvem gens d'acord. Però el fet de fer-los
de lloguer, jo crec que és molt important i que arribarà a molta més gent i, sobretot,
continuarà sent patrimoni municipal i, per tant, patrimoni de tota la vida.
Dit això, queden moltes coses també per fer. Estic totalment d'acord amb el que ha dit
l'Arnau sobre el cens de pisos buits, que també hem reclamat moltes vegades. Després en
parlarem més potser a la moció que presentem sobre la Sareb. Però jo crec que és
important actualitzar aquest cens i intentar incidir des de la regidoria per trobar una sortida
a aquests pisos, perquè al final també guanyarà Molins, eh? Perquè tenir pisos buits al
centre de la vila o al bell mig del poble, doncs, no és positiu per a ningú i tenir-los habitats,
a més, fent funció social, jo crec que és una política, doncs, que posarà Molins de Rei en
l'avançadilla de les polítiques d'habitatge.
Per tant, jo crec que hem de continuar treballant molt, jo també estic molt d'acord amb el
que ha dit el Marc sobre tota la feina que queda per fer. Però bé, jo crec que avui és dia de
celebrar aquest punt i de celebrar que Molins de Rei, doncs, agafa aquest camí. I jo crec
que no l’hem d'abandonar aquest camí, eh? I queda molt de sòl públic encara per poder
treballar-hi. I jo crec que d'aquí a uns anys, doncs, encara podem fer moltes coses més.
I sí, sí, hi ha moltes altres opcions, però també està aquesta, que és la del totxo. I jo crec si
és per fer-ho i per invertir d'aquesta manera, jo crec que serà positiu per a nosaltres.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Diria que ara és el torn del regidor ponent. Senyor Pep Puiggari,
endavant.
Sr. Puiggarí:
Gràcies, alcalde. Bé, les respostes jo crec que mostren que... Jo sempre dic que la
regidoria d'Habitatge és una regidoria lenta i que té molta vida, no? I en les respostes o les
intervencions dels grups es nota una mica on l'experiència i la consciència hi han posat un
to molt més amable i més entenedor amb la situació, cosa que jo agraeixo molt, i on la
joventut, òbviament, derrapa i pixa fora de test, segurament, amb alguns comentaris.
Jo crec que si alguna paraula defineix la regidoria d'Habitatge aquest mandat és el
multiplicar exponencialment. O sigui, hem multiplicat exponencialment els diners destinats
a ajudes de rehabilitació respecte a altres anys, hem multiplicat exponencialment els
recursos humans que té l'Oficina d'Habitatge actualment, hem multiplicat exponencialment
els pisos d'emergència social i el nombre de places, multipliquem exponencialment els
pisos que tindrem disponibles de lloguer de protecció oficial disponibles a Molins de Rei. I
això, si seguiu. O sigui, que digueu el que digueu, Marc i Arnau, o sigui, pixeu fora de test.
És que no hi ha res que ho defineixi millor.
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Eh?, i no passa res. Al final, tot s'aprèn i necessitem temps per arribar a fer una intervenció
com la que fan l'Ana o el Gerard, on segurament, doncs, el temps... I ja ho han dit, que no
coincidim al cent per cent en això, i no es tracta de coincidir al cent per cent amb això, sinó
que es tracta una mica d'entendre la situació. Perquè ni una regidoria d'Habitatge dirigida
per la CUP va tenir la capacitat de fer això amb el mateix actor, en el mateix moment un
temps abans. I respecte al màxim al regidor d'Habitatge en el seu moment, perquè les
coses no són senzilles i s'han de treballar des de molt temps, vale?
A partir d'aquí, jo coincideixo en que ara mateix... O sigui, la tasca principal d'un regidor és
marcar les prioritats d'una regidoria. Equivocar-se en les prioritats vol dir que, a vegades,
l'acció que pots dur a terme al cap dels anys no arriba a la ciutadania. Teníem aquesta
prioritat molt clara, que era una prioritat on tots anàvem conjuntament aquí, era una
prioritat molt ambiciosa, com ha dit algú, segurament, molt difícil de pensar en el minut
zero de legislatura. Ara hi hem arribat. Anem a marcar-nos altres prioritats que siguin
realitzables i, segurament, menys importants.
El tema del cens de pisos buits és una cosa summament molt important, però que al final
l'experiència em diu que no ens donarà un volum a utilitzar tan tan important. Que és molt
important, sí, però primer teníem altres coses més importants. Ara anem a atacar els
següents objectius que té la regidoria. I, pas a pas, anirem construint una política
d'habitatge de què se'n beneficiaran els molinencs i les molinenques. Gràcies a tots, tot i
això.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Tinc el senyor Marc Vives que ha demanat paraula per al segon torn.
Endavant.
Sr.Vives:
Sí i no. Ostres, una mica sorprès per aquest to condescendent, no?, perquè em sembla
molt fora de lloc i bastant pixar més fora de test, eh? O sigui, si mesurem la capacitat per
fer intervencions polítiques per l’experiència institucional, doncs, sí, ja sabeu que la CUP
sempre perdrem, no? Però, en tot cas, sempre compta tant o més l'experiència política, no
només dins la institució, sinó fora, i aquí la CUP n’acumulem bastanta, eh? Nostra pròpia
com a persones. I ho dic jo, que no ens portem tants anys de diferència, Pep, tu i jo, vull
dir, tampoc, no?, aquest comentari una mica estrany. I també de les persones que ens
precedeixen.
I, en tot cas, no valorarem per qüestió d'anys ni d’experiència institucional la capacitat
política de fer una intervenció o una política determinada, sobretot en el camp de
l'habitatge, eh? Un camp on, precisament, les persones joves estan molt i molt
organitzades en aquest sentit i aconseguim grans victòries i grans passos endavant. I és
un exemple aquí a Molins últimament.
I després, també, doncs, l'argument reiteratiu que «vau tenir un any la regidoria d'Habitatge
i no vau fer res». Crec que no es sosté en aquest punt, no?, tenint en compte que avui
estem aprovant una cosa que és resultat d'un procés molt llarg i està molt clar que si aquell
any no es culmina aquest procés, és impossible que la regidoria d'Habitatge que portàvem
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en aquell moment culminés aquest procés, perquè no estava dins d'aquest termini. I aquí
va passar això. Per tant, ja està, res més.
Seguim parlant amb les coses que ens hi trobem i sabeu que la posició de la CUP en el
tema d’habitatge està clara i hi treballem per tirar endavant tot això que he comentat
abans. Vinga, salut.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. El torn del senyor Arnau Pedrol. Endavant.
Sr. Pedrol:
Sí. Només fer un petit comentari. Jo crec que no és fer una pixada fora de test reconèixer
els fets. Jo, personalment, podem debatre els resultats i les responsabilitats i, com bé dius,
Pep, moltes vegades –no només en habitatge, eh?, sinó en tota la resta de regidories–, no
es pot fer el que un voldria i tenim limitacions. Però també hem de reconèixer els resultats
tal com són. I una mica el que feia, la intenció de la intervenció d'abans era reconèixer els
resultats que jo crec, des del meu punt de vista, és innegable que hi ha hagut un preu
públic d'habitatge públic que ha sigut deficient com a mínim.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, si volgués afegir alguna cosa senyor Puiggari?
Sr. Puiggari:
Gràcies, alcalde. No volia entrar en això del tema del preu, no?, perquè el preu no el marca
l’ajuntament, és un preu que és públic, ve marcat per unes administracions superiors i no hi
tenim res a veure, no hi podem influenciar. I sí que es pot influenciar en un moment
determinat, que és quan es ven el solar. Que és que aquest ajuntament es ven el solar
amb unes característiques que fa que anys després patim aquests preus i aquestes
circumstàncies.
Jo sempre dic, la regidora d’Habitatge és una regidoria que la construïm avui perquè la
disfrutin al futur o la puguin executar al futur. Hi ha una cosa que tinc claríssima, que els
futurs regidors d'Habitatge tindran moltes més eines, molta menys motxilla de la que jo he
hagut de suportar en tots aquests anys i que han condicionat les polítiques d'habitatge
d'aquests anys.
I això és el que precisament dic i recalco i és el valor que heu d'agafar, tant el Marc com tu,
quan dic el tema de l'edat. No és un tema de l’edat, és un tema d'experiència i conèixer
d'on venen les coses. I que tot té una història i que aquesta història t'ajuda a valorar l'acció
que es fa avui en dia i que s'ha de ponderar. I això és el que jo demano que feu. I no, no és
un tema d'edat, de dir és un tema d'experiència de coneixement de l'acció dels diferents
governs de Molins de Rei. I ja ens han fet moltíssimes coses bones i algunes altres no,
com segurament aquest Govern també haurà fet.
Però nosaltres treballem amb aquesta visió. I això és el que jo us demano que feu i el que
us demano que valoreu. I fent la intervenció de vigilar que no hem estat d'acord amb el
preu públic que es va vendre la protecció oficial última, no, i segurament nosaltres també
ho haguéssim volgut d’una altra manera. Igual que aquesta, aquesta té un tope de lloguer,
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que eren 7,90 el metre quadrat, és el tope màxim. Que nosaltres lluitarem perquè sigui
menys? Però l'avantatge és que aquest podríem haver-lo canviat amb un conveni una mica
més car, que potser haguéssim guanyat calés a costa de fer una protecció oficial... com es
diu? Es diu, bé, ara no em surt la paraula, que és com vam haver de fer l'última venta, que
ens hauria agradat.... Com? Perdona.
Sr. Alcalde:
Concertada.
Sr. Puiggari:
Concertada. Que segurament podíem fer aquest mateix conveni que fem ara fer-lo sense
guanyar diners, podia INSOL haver-nos pagat 300.000 euros o 400.000 euros a costa que
aquests preus de lloguer haguessin sigut més alts. I això sí que és una decisió que és
nostra. I que nosaltres sí que podem estar orgullosos de dir: «no, no, senyors, nosaltres no
volem diners a canvi, el preu més baix possible». I aquest preu el gaudiran els futurs
molinencs i molinenques. I això que és el preu que condicionava l'última construcció de
l’INSOL de venda. Per què hi havia uns preus tan alts? Perquè l'Ajuntament d'aquell
moment va decidir vendre el solar a canvi d'un preu molt més alt a costa d'aquest preu.
I això que critiques, és un històric. I això és el que jo demano que tinguem en ment i que no
utilitzem ni enganyem. Perquè crec que fas una mala intervenció dient això. I això és el que
jo dic. I això és un tema de coneixement. I jo dic: «òstia, si jo vaig a fer una intervenció, me
la preparo, miro l'històric...» I no faig crítiques per criticar-les, o no critico coses que no
toquen. I això és el que al final poso en valor, de dir: «Ei, aquí crec que és on heu patinat».
Ja està, no hi ha més.
En definitiva, gràcies a tots i dia històric.
Sr. Alcalde:
Passaríem a la votació. Però a mi permeti’m que també, en aquest cas, faci un comentari
complementari perquè jo era dels regidors que sí que estava en aquella època. I com a
regidor que formava part de l'oposició i vam recolzar aquella decisió d'un Govern que va
decidir vendre uns solars amb un valor estimat per l’INSOL d'uns 3 milions, que va
ingressar l'Ajuntament de Molins de Rei sota la justificació de poder comprar uns solars per
poder tenir uns terrenys d'equipaments i lliurar a la Generalitat de Catalunya per tenir una
nova ubicació per al que seria el nou institut Lluís de Requesens.
Aquesta és la realitat de la primera promoció de tot el solar de l'INSOL que en el seu
moment va generar ingressos a l'Ajuntament per tres milions d'euros. Avui podem dir que
només dels cent deu habitatges que es generaran aquí, només la primera promoció, la de
cinquanta-sis habitatges, serà de propietat. La segona promoció, de seixanta-dos
habitatges, serà de lloguer. També serà de lloguer. I això es pot fer perquè, entre altres
coses, l’INSOL està rebent diners des de l'Estat per garantir aquestes polítiques també
d'habitatge públic, perquè no només ho pot fer un ajuntament.
I com molt bé ha dit ara el regidor, cal dir que la decisió del Govern actual és que no vol
generar ingressos amb aquests solars que, per tant, els cedeix gratuïtament per tal de
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facilitar aquests comptes públics, que puguin generar aquest habitatge públic, que, en
aquest cas, pugui ser de lloguer.
Però, com a mínim, com a mínim, cal dir que va ser un Govern, en aquell cas, d'un tripartit
format per Iniciativa, val?, en el seu moment Convergència i Unió i Esquerra Republicana,
que va decidir vendre's aquells terrenys i ingressar tres milions d'euros. Escoltin, i que
nosaltres ho vam recolzar des de l'oposició, no ho critiquem. No ho critiquem. Però, com a
mínim, no critiquin ara el preu resultant de la primera promoció de l'INSOL, quan les
condicions les posa, entre altres coses, la Generalitat de Catalunya, on les polítiques
d'habitatge, perdonin, no estan en el Partit Socialista.
I, per tant, hi ha un condicionant, que és aquest, dos condicionants: la política d'habitatge
decidida per la Generalitat de Catalunya i la decisió que pren el Govern en el seu moment,
que és vendre aquell solar. Benvingut sigui que ara la segona fase d'aquesta promoció
pugui ser de lloguer també i les dues parcel·les que avui cedim se'ns garanteixi que siguin
de lloguer. Per tant...
Bé, ara veig que ha de demanar la paraula també el senyor Ramon. Endavant.
Sr. Sánchez:
Sí. Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes les persones que ens escolten. Com que jo era
regidor de l'anterior Govern i d'aquest també, per tant, doncs, prenc la paraula. Jo crec que
és evident que la regidoria d'Habitatge és una regidoria complicada, és una regidoria... i
tots en som coneixedors i n’era coneixedor, evidentment, l’Asier, perquè també va patir-ho,
les problemàtiques, i jo crec que el primer que ho va patir és el Pep del 15 al 17 amb tot el
que va tenir a veure... la problemàtica que ens va generar Sant Pere de Romaní.
I això va fer que una quantitat ingent de temps el tinguéssim que destinar, precisament, a
aquells casos, a solventar una situació que... s'havia assumit un compromís des del 2007.
I, per tant, doncs, afortunadament és una de les situacions que hem pogut acabar de
solucionar. Però jo si volia posar una cosa en valor és, precisament, el que fem avui, i és
que no perdem ni un sol metre quadrat d'habitatge públic o de terreny públic. I això és
importantíssim. És a dir, aquests habitatges, aquests terrenys continuen sent, encara que
haguem fet aquest conveni, públics.
Per tant, el dia de demà continuaran dins de l'Administració Pública per continuar fent
polítiques d'habitatge públic. Aquesta jo crec que és la millor notícia que nosaltres podíem
garantir amb aquest conveni.
Per tant, tal com s'ha dit per part del Pep, és evident que la voluntat d'aquest Govern, i ja
ho era també de l'anterior, era no desprendre's d'un sol metre quadrat de terreny públic per
tenir uns ingressos i poder destinar-ho a un habitatge privat. Això és evident que no era la
voluntat i, per tant, aquest compromís continua ferm i crec que és un compromís que,
evidentment, tots hauríem de tenir en el futur. Perquè és evident, i tots sabem de la
problemàtica quant a terrenys a Molins de Rei, i, per tant, els terrenys comencen a anar
faltats.
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I és evident que, en aquest sentit, els pocs terrenys públics que tinguem, doncs, els hem
de continuar mantenint i els hem de fer i dedicar a polítiques actives d'habitatge. Per tant,
benvingut sigui aquest conveni, que comencem ràpid a caminar, que comencem ràpid la
construcció i que la gent jove sobretot, com deies Marc, pugui ser la que també pugui
començar a situar-se en aquests pisos per tal que no tingui que marxar de Molins de Rei.
És evident que la situació que tenim avui en dia amb els pisos a un lloguer elevadíssim
fora, evidentment, del que significaria una vida normal o digna, doncs, és evident que amb
aquest pas que avui donem podem començar a tornar-li a la gent jove tot allò que,
malauradament, no hem estat capaços els darrers anys de poder-los donar.
Per tant, un conveni d'oportunitats, un conveni de futur i de present sobretot per a la gent
jove i, evidentment, per a aquella gent gran que també més ho necessita.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, així, passem a la votació.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
11.- Avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’Àmbit de Riera
del Molí. (expedient núm. 2/2021/MOPGM).
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passem al punt 12, perquè com saben i comento, el punt 11 de l'ordre del dia es deixa
sobre la taula abans de mirar d'encaixar alguna proposta que hem rebut del grups de
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l'oposició i veure el seu encaix a nivell possible I, per tant, el Govern decideix deixar-ho
sobre la taula en espera que el proper mes de març es pugui aprovar.
Aquest punt queda sobre la taula
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
12- Aprovar el Conveni de Creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització entre
l’Ajuntament de Molins de Rei i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació ( expedient núm. 2/2022/CONIN)
DICTAMEN
Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en compliment de l’article
50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), signada
per la Cap del Negociat d’Educació, en data 10 de febrer de 2022, i que fa constar:
Que el conveni que es proposa subscriure té per objecte la creació de l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME) de Molins de Rei.
Que, en els darrers anys, la societat catalana ha consolidat un consens sobre la necessitat
de dotar de major equitat el sistema educatiu i de lluitar contra la segregació escolar,
materialitzat, sobretot, en el Pacte contra la Segregació Escolar, impulsat pel Síndic de
Greuges de Catalunya. En el Pacte contra la Segregació es preveuen tot un seguit de
mesures que han de regir l’actuació de l’administració educativa, però també com pot
participar l’administració local per fer efectius aquests objectius.
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, en el seu
article 19 preveu la creació de noves oficines municipals d’escolarització, com a instrument
de col·laboració en el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en l’àmbit del
municipi corresponent.
Les OME tenen un seguit de funcions que permeten una millor distribució de l’alumnat,
especialment aquell alumnat nouvingut o amb necessitats educatives, en els diferents
centres del municipi, reduint així, la segregació escolar. Aquest és un objectiu compartit
entre Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Molins de Rei, i per tant la signatura del
conveni és d’interès per les dues parts.
Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica.
Vist que la proposta de conveni del Departament d’Educació recull una clàusula que diu
que la signatura d’aquest conveni podrà comportar obligacions econòmiques al
Departament d’Educació en funció de la disponibilitat pressupostària. S’estima que
l’aportació de la Generalitat pot estar al voltant de 5.000 € anuals.
Per part de l’Ajuntament, caldrà destinar-hi uns recursos humans, que consisteix en un/a
administratiu/va a jornada completa.
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Cal tenir en compte, que altres administracions, com la Diputació de Barcelona, donen
suport econòmic als ens locals que creïn les OME.
Aquests compromisos econòmics quedaran fixats amb la signatura de l’addenda o
addendes corresponents.
Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en
virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions
Públiques.
Vist l’art. 25.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix que
els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.
Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el
règim jurídic aplicable als convenis.
Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada
de la seva publicació sigui el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la
formalització del conveni.
Vist que la minuta del conveni proposada per la Generalitat no estableix la vigència del
conveni, i atès que amb la signatura del conveni finalitza l’acte administratiu de la creació
de l’OME i, en conseqüència, finalitza l’objecte del propi conveni, que és la creació efectiva
de l’OME, la vigència del conveni és la referida al termini mínim necessari per a la creació
efectiva de l’OME (en tot cas, el mateix any que s’ha signat el conveni).
Vist que el present conveni té naturalesa plurianual i les despeses de les anualitats
superen els percentatges que marca l’art. 174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Ple
és l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni.
Per tot el que s’ha exposat i en aplicació de la normativa vigent.
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Atesa la Proposta del Cap del Negociat d’Educació, de data 10 de febrer de 2022.
Atès l’informe jurídic favorable de l’Assessora Jurídica, de data 10 de febrer de 2022.
Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 11 de febrer de 2022.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins
de Rei i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una
Oficina Municipal d’Escolarització, que s’adjunta com a Annex.
SEGON.- FORMALITZAR la signatura del conveni.
TERCER.- ADOPTAR les següents mesures en matèria de publicitat: publicació del
conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de transparència).
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i TRASLLADAR-HO al Negociat d’Educació, Intervenció, Tresoreria, Serveis
Jurídics i Transparència.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, per tant, el punt 12: «Aprovar el
conveni de creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització entre l'Ajuntament de Molins de
Rei i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació». Fa l’explicació
del punt la regidora d'Educació, la senyora Esther Espinosa. Endavant.
Sra. Espinosa:
Sí. Bona nit a tots, a tothom.
Presenta el punt 12.
Sr. Alcalde:
Doncs, sí, hi ha diverses paraules demanades. En primer lloc, la senyora Estefania
Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Hola. Bon vespre a tots i a totes. Doncs, des de la CUP sí que també és un motiu, aquest
punt, de celebració, que avui es dugui a terme aquest punt a la seva aprovació. Fa temps
que creiem que a Molins de Rei fa falta una Oficina Municipal d'Escolarització. També està
inclosa en el nostre programa polític. I sí que és cert que no sabem exactament quan
aquest Govern ha canviat l'opinió de la necessitat d'una OME a... Però, bé, en tot cas, és
de felicitar perquè sí que... Bé, si tirem d'hemeroteca en la declaració institucional del juliol
del 2020, que vam fer una declaració institucional, els meus companys de l'oposició ho
poden recordar, la regidora va dir textualment que no feia falta una OME sempre que la
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regidoria d'Educació tingués al personal, en fi, la tècnica, la cap, tot el personal adequat.
En tot cas, heu fet un canvi de mirada, em sembla genial i estupendo, perquè crec que, ho
tornem a repetir, necessitem a Molins de Rei una OME urgentment.
Dit això, també crec que Molins guanya avui en qualitat educativa i equitat educativa
també. Ens agradaria que també hi ha hagés una coordinació entre tots els agents
educatius, famílies, Assemblea Groga per al bon funcionament de l’OME. I coses que hem
vist positives en el projecte que ens van passar, com ha dit la regidora, és que també ara
inclouen les escoles bressol, que tots els centres educatius tindran uns criteris comuns,
que transmetrà l’OME a totes aquelles famílies que sol·licitin el servei, i que totes les dades
es centralitzaran.
Coses que trobem a faltar. I per a mi i per a nosaltres també és un punt important. Trobem
a faltar que en un dels objectius es parli i es tracti sobre el tema de la segregació escolar.
Des que la Fundació Bofill en plena pandèmia tragués que Molins de Rei és un municipi
que en els darrers anys ha augmentat la segregació escolar considerablement, trobem que
un dels objectius de l’OME sigui vetllar per això. Som conscients, i se’ns ha transmès des
de la regidoria, que el personal ha fet formacions. Però també es parla d'una avaluació,
que es veurà en el temps, d'aquí un any o dos anys, quan hi hagi el funcionament de
l’OME, com ha impactat això en aquest tema.
També hem de dir que nosaltres en aquesta declaració institucional del juny del 2020 ja
demanàvem... Bé, primer va ser la moció del juny del 2020, on demanàvem un pla, un
estudi sobre la segregació escolar. El Govern no ho va acceptar, perquè creu que no era
necessari. I que a la declaració institucional del juliol del 2020, el punt i acord que va
sol·licitar el Govern, el compromís del Govern, era «Sol·licitar a la Diputació suport tècnic
per tal d'analitzar la publicació del síndic i la Fundació Bofill i la realitat de la població
escolar molinenca per tal d'impulsar un grup de treball que, en coordinació amb els agents
educatius, centres educatius, associacions, famílies, Assemblea Groga, amb l'objectiu
d'establir línies estratègiques de treball amb propostes específiques de millora de la
segregació escolar a Molins de Rei i a elaborar i desplegar un pacte local contra la
segregació escolar del municipi amb el suport de les forces polítiques i la comunitat
educativa.»
Bé, des de llavors, sabem que el personal de l'Ajuntament ha fet formacions, però tota la
resta no tenim constància que s'hagi fet. I sí que és veritat que estem al febrer del 2022 i
que, bé, potser seria hora d'anar-nos imposant. I, també, això sí que ho hem de dir que
som coneixedors que la regidoria ha insistit molt al Departament d'Educació. El
finançament, des del nostre punt de vista, és irrisori. Vull dir, 5.000 euros anuals per a una
Oficina Municipal d'Escolarització crec que no és l'adequat. Perquè, a més, és una oficina
que la finança el departament. Però, bé, com ja sabeu, últimament són les notícies actuals,
aquest nou conseller d'Educació crec que s'està lluint. Creiem que el Bargalló ja s'havia
lluït, doncs, aquest nou conseller encara s’està lluint una miqueta més. En fi, moltes
gràcies.
Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies, senyora Estefania. Ara té la paraula la senyora Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots, regidors regidores i a tothom que ens escolta. Bé, jo
una mica seguint la línia que ha iniciat l’Estefania i una mica, bé, en resposta a les
paraules del regidor Puiggari, perquè he de reconèixer que, bé, la veritat és que m'han
molestat força, però, bé, és una qüestió personal.
Tirant, en tot cas, d'història, doncs, sí que podríem recordar, en primer lloc, aquesta moció
que comentava l’Estefania del juny del 2020 que, precisament, el que demanava era més
recursos per a la regidoria d'Educació, que en aquell moment estava infradotada i la
necessitat urgent de creació de l’OME, entre d'altres coses, eh?
En aquell Ple no hi va haver manera de poder aprovar aquesta moció perquè, doncs,
també en va aparèixer una altra ràpidament del grup socialista i no hi va haver manera de
poder-ho tirar endavant, cosa que ens vam endarrerir un mes més en aquesta qüestió.
Evidentment, això no surt en els antecedents de l'informe de com es constitueix tota la
sol·licitud de l'Oficina Municipal d'Escolarització, però, bé, això també forma part de la
història, en tot cas.
De tota manera, evidentment, estem molt satisfets que finalment aquesta oficina comenci a
caminar. Tot i que, clar, no haver-la sol·licitat sigui pel que exposen a l'informe, o pels
motius que sigui no es va sol·licitar fins a l'abril del 2021, clar, això ens va fer perdre la
matriculació, el possible muntatge ja per tirar endavant la matriculació del 21-22.
Però, bé, en tot cas, doncs, ara ja és aquí. I, per tant, doncs, celebrem que pugui començar
a treballar per donar el suport a totes les famílies que ho necessitin. Nosaltres el que
veiem, en tot cas, preocupant, des del punt de vista, perquè és l'inici, eh?, és que amb el
que compta del cert és amb una administrativa i amb el reforç, doncs, de les dues
tècniques, la cap d'educació i l’altra tècnica d'educació, per establir els contactes amb els
centres, siguin les escoles bressol o els centres de secundària.
Creiem que realment amb la magnitud de feina que s'acosta, bé, comença, doncs, una
mica coixa. És cert que en aquest moment, doncs, l'Ajuntament està fent passes per
regularitzar tota una sèrie de necessitats laborals de l'Ajuntament i, per tant, esperem,
doncs, que sí que es posi a la llista també prioritària que hi hagi personal fix a aquesta
oficina que pugui atendre realment les necessitats de les famílies al llarg de tot l'any.
Perquè això no solament és per al moment de la matriculació, sinó també per a la
matrícula viva i tot el suport que puguin necessitar els centres.
Per tant, enhorabona, doncs, per poder-la tirar endavant finalment. Llàstima, doncs, que
hàgim perdut un període de matriculació amb aquest suport, però, com a mínim, que
comenci. Però, si pot ser, ben aviat amb més recursos dels que inicialment disposarà.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.
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Sr. Corredera:
Bé, bona tarda altre cop. Des de Molins en Comú volem mostrar la nostra satisfacció per
poder disposar definitivament d'una Oficina Municipal d'Escolarització. Era una
reivindicació que ve de lluny i que la Generalitat s'hi oposava argumentant el nombre
d'habitants i, sobretot, la manca de recursos.
Des de Molins en Comú sempre hem considerat una prioritat invertir en educació i, per
aquest motiu, hem insistit el Govern municipal des del primer dia que tenim representació
en aquest Ple en dotar la regidoria d'Educació dels màxims recursos possibles i amb la
màxima celeritat possible en benefici immediat de les persones de Molins de Rei.
És veritat que hem perdut molt de temps, les escoles i les famílies han suportat aquest
retard, però sembla que ara sí anem pel bon camí. Aquesta oficina té una tasca molt
important, rebre les famílies, atendre-les bé, amb informació i bona acollida, perquè una
nova escolarització ben atesa des del principi representa una finestra a la confiança i al
vincle amb el municipi i tot el que comporta.
Per altre costat, ha d’elevar les demandes d'escolarització a Inspecció i la Comissió de
Garanties d'Admissió on hi ha la representació de tots els estaments, famílies, direccions
de centres públics i concertats, representants sindicals, inspecció i municipi, i que ha de
suposar el pas cap a l'equitat i la igualtat d'oportunitats, vetllar perquè els grups d'infantil no
vagin a vint-i-cinc, sinó a vint alumnes per grup, i també garantir el tema de formació
professional i la seva dignificació.
A Molins de Rei tenim un bon ventall de possibilitats educatives que cal seguir cuidant i
treballant de manera transparent amb la comunitat. Hem d'agilitzar els consells escolars
municipals i les possibles comissions i interlocucions que se'n derivin. Esperem que en el
futur es dediquin més recursos humans i econòmics per part de la Generalitat de
Catalunya perquè aquest instrument no sigui senzillament, amb un altre nom, el sistema
anterior, en què l'Ajuntament només hi jugava un paper formal i de traspàs d'informació a
la Inspecció d'Ensenyament i les seves funcions quedaven relegades a la Comissió de
Garanties, presidida per la Inspecció.
L'educació requereix de la participació i de la crítica constructiva i participada per seguir
avançant. Per a nosaltres, l’OME ha de ser un bon instrument dins d'aquest engranatge.
Per tant, hi votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Bé, doncs, de nou, no?, és un dia per celebrar. Molins de Rei de nou guanya amb aquesta
obertura. I jo crec que sí que podem parlar, no?, que no comença amb el personal que
hauria de començar, però no oblidem, eh?, i jo ho tinc molt present, que fa no tant no
podíem ni convocar consells escolars perquè no teníem cap tècnica a la regidoria, i ara
estem aprovant l’OME. Per tant, jo crec que, d'alguna manera, la regidoria s'ha posat les
piles i ha fet feina. I jo crec que és d'agrair i és de reconèixer. Sí que és cert que és una
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reivindicació històrica, jo crec, de tots els grups municipals, que se n'ha parlat molt del que
avui estem aprovant. I jo crec que és un logro conjunt, eh?, de totes les forces polítiques
que hi ha a la sala de Plens.
Dit això, queda molta feina per fer, ha de començar a caminar. I jo crec que ho anem
aprenent amb l'experiència. Però jo crec que és molt positiu i que es pot fer molta tasca. I
jo crec que serà molt important per a les nostres escoles, especialment per a les nostres
escoles públiques a la vila. I amb nosaltres teniu tot el nostre suport en aquesta decisió.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si volgués tancar aquest primer torn d'intervenció la regidora un
moment. Endavant, senyora Espinosa.
Sra. Espinosa:
Sí. Bé, d'entrada agrair el to del Gerard i l'Ana. Vull dir, jo tinc molt clar que el fet de tenir
avui, de poder portar aquest punt al Ple és gràcies, també, a la insistència dels diferents
regidors d'Educació durant temps. Vull dir, aquí estava parlant des del 2007 i és així. Vull
dir, s'ha estat treballant des de fa molts anys per part de diferents regidors d'Educació.
Això em venia amb relació, també, al que comentava la Jessica. Vull dir, de canvi de
mirada, cap. Vull dir, el que actualment és l'alcalde de l'Ajuntament de Molins de Rei, en el
seu moment, que havia sigut regidor d'Educació, va demanar al Departament
d'Ensenyament la creació de l’OME. I comentar-vos, això tant a l’Estefania com a la Marta,
quan es va presentar aquesta moció que comenteu al Ple municipal, jo vaig demanar
deixar-la sobre la taula, i inclús vam presentar una moció alternativa, perquè en aquella
moció presentada es demanaven coses a l'Ajuntament que no eren competència de
l'Ajuntament.
I, aleshores, quan vam fer la declaració conjunta, d'acord?, es van separar les coses que
es demanaven a la Generalitat i les coses que es demanaven a l'Ajuntament. Si jo agafo
les peticions que es van demanar a l'Ajuntament... Aniré punt per punt molt ràpid: cobrir el
lloc de cap d'Educació, s'ha fet; aprovar les bases per al tècnic d'Educació, s’han aprovat
les bases i tenim tècnic d'Educació; reforçar l'àrea administrativa d’Educació, s'ha reforçat
l'àrea administrativa d'Educació; seguir fent una aposta clara per l'escola pública i de
proximitat, hem seguit treballant aquest tema juntament amb l'Assemblea Groga; sol·licitar
al Departament d'Ensenyament de la Generalitat la signatura del conveni, avui portem a
Ple l'aprovació del conveni de creació de l’OME; centralitzar les preinscripcions –això,
evidentment, era un altre punt, però que està dintre de les funcions de l'OME–; centralitzar
les preinscripcions fora de termini de matrícula viva en el negociat d'Educació, això es
començarà a treballar oficialment perquè l’OME està creada des del mes de setembre. Tot
i que a l'abril es va demanar la sol·licitud al Departament d'Educació d'Ensenyament de la
Generalitat, fins al mes de novembre, finals de novembre, no vam tenir resposta del
Departament d'Educació de la Generalitat.
Ara ja tenim, evidentment, la resposta. Quan hem tingut la resposta, perdó, ha sigut quan
ho portem a Ple. Vull dir, ho vam poder presentar a l'abril, però estem al mes de febrer de
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l'any següent i ara és quan signem el conveni, que és quan el Departament li ha vingut bé
d'aprovar-ho.
I l'última és activar al negociat d'Educació mecanismes d'orientació i acompanyament a les
famílies en el procés de matriculació, que seria una altra de les funcions. Totes aquestes
coses que es demanaven en aquell, bé, que es demanaven no, perquè aquí va ser una
declaració institucional, un acord de tots els membres del Ple, i tots aquests punts es van
aconseguir.
Respecte al que comentava del tema de la segregació, sabeu que l'any passat vam
demanar a la Diputació el treball per fer l'estudi sobre el que havia presentat la Fundació
Bofill, vale? La Diputació ens va atorgar els diners, vam demanar dues coses, els diners
per l’OME i el treball sobre la segregació. Aquell treball no ens l'ha donat la Diputació i això
ho sabeu perquè se us va informar a informativa que no ens ho atorgava la Diputació. Ara
sí, amb un treball conjunt amb el Departament d'Educació i la Fundació Bofill, avui ens han
notificat que ens han donat el projecte Magnet, d'acord?, que treballa tots els temes
relatius a la segregació. Centrant-se en una de les escoles que pateix més el problema de
la segregació, ens ajudarà, com a regidoria, a treballar tot el tema de la segregació.
Vull dir que cap canvi de mirada. Sempre hem volgut l’OME, seguim treballant contra la
segregació, hem aconseguit inclús una baixada de ràtios a vint alumnes. Seguim treballant
segregació amb el projecte Magnet. Seguirem reclamant els estudis sobre aquest tema. I,
bé, això, seguim treballant i hem aconseguit que tots aquells punts que es van posar sobre
la taula en el moment de l'aprovació de la declaració institucional s'hagin tirat endavant.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap intervenció, passaríem de la votació.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
13.- Aprovar la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8
de març, dia internacional de les dones 2022. (expedient núm. 5/2022/MOCIO)
DICTAMEN
“Manifest 8M Molins de Rei 2022
El 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones, una data
simbòlica de la nostra lluita diària contra el masclisme, una data d'homenatge al
moviment feminista i també de denúncia de les discriminacions estructurals que
patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de dir alt i clar: el masclisme és
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes.
Per això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la política com l'eina fonamental
per transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que
neixin i creixin en igualtat d'oportunitats, en plena fraternitat i respecte. I això només serà
possible amb governs feministes.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot
permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades de manera
estructural i pateixin violència masclista pel fet de ser dones. Les dones necessitem
governs que prioritzin les polítiques feministes. Les dones i la humanitat necessitem acabar
amb la violència masclista. Les dades són esfereïdores: des que tenim dades (2003) a
l'Estat espanyol han assassinat 1.128 dones, 2 al 2022. A Catalunya, 178 dones des del
2003. I 46 menors han estat assassinats pels seus pares a l'Estat, 5 a Catalunya. Una de
cada tres dones ha patit o patirà violència masclista al llarg de la seva vida. I aquestes
dades oficials són només la punta de l’iceberg d'un sistema patriarcal que només es pot
canviar amb polítiques feministes amb governs feministes!
Malgrat el context polític i el marc legal és més favorable, doncs entre d’altres iniciatives
- S’ha impulsat el Pacte d'Estat, amb la devolució de competències als Ajuntaments i
el repartiment de fons;
- S’ha creat la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per
tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar
- s’ha modificat el Codi Civil perquè els i les menors víctimes de violència de gènere
puguin rebre assistència psicològica sense el consentiment exprés del progenitor
condemnat per maltractaments o abusos sexuals, Síndrome d’alienació parental i la
violència vicària
- s’ha avançat amb la construcció d'una llei de millora de la protecció de les
persones òrfenes víctimes de violència de gènere;
- s’ha aprovat la llei perquè jutges, jutgesses i fiscals tinguessin formació
especialitzada en violència de gènere;
- s’ha convocat la Mesa de Diàleg Social sobre Igualtat per a abordar, de manera
conjunta i consensuada amb els Agents Socials, empresariat i sindicats les
mesures en matèria d'igualtat en l'ocupació amb la Proposició de Llei d'Igualtat
Laboral en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a
garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació;
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Cal continuar reivindicant les polítiques feministes, de forma transversal a tota l’acció
política de l’administració. L’agenda feminista s’ha de centrar en la coeducació com a
motor vital transformador social per definir un nou contracte social lliure d'estereotips de
gènere que sustenten el sistema patriarcal, fomentant la corresponsabilitat entre dones i
homes per implementar polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i
personal, com els Pactes del Temps. Fent polítiques contra la mercantilització del cos de
les dones (prostitució, pornografia, ventres de lloguer...) i reivindicant el dret de les dones
a decidir sobre el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura, que garanteixi el dret
d’avortar a qualsevol lloc del país, alhora que es vetlla també perquè les dones joves a
partir de 16 anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal. I com a eix central, la
lluita contra tota mena de violències masclistes.
En l’àmbit laboral, la bretxa salarial continua sent important: les dones cobren de mitjana
entre tres i set mil euros menys a l’any que els homes, tenen pitjors salaris en tots els
nivells formatius, només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència, són
penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen més precarietat laboral, la
qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva
independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i
estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.
Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha fet
evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt
poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, no s’ha acabat amb la precarització ni
amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit han estat unes de
les més afectades per la crisi.
Les dades publicades per l’Observatori de Gènere Metropolità al desembre de 2021
mostrem que malgrat hi ha més dones que homes en edat de treballar, la taxa d’ocupació
masculina supera la femenina i per tant que l’atur té nom de dona, especialment present en
les majors de 44.
Un altre eix de desigualtat el mostra el fet que les prestacions per desocupació (subsidis i
prestacions d’atur) cobreixen a més homes que dones a l’atur i que la taxa de risc de
pobresa o exclusió social (AROPE) és més elevada entre les dones. De nou es confirma
que el salari mitjà de les dones és un 19,7% inferior al dels homes. Segons l’últim informe
de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya,
Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals en el mercat de treball i garantir la
igualtat laboral real, evitant situacions de bretxa salarial i de feminització de la pobresa, i
garantir la participació de les dones en els espais de presa de decisió.
Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat.”
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
Primer.- APROVAR la Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8
de març, Dia internacional de les Dones 2022.
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Segon.-. FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó
de la Vila).
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem a l'últim punt dictaminat a les informatives, el punt 13, que és «Aprovar la
Declaració Institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8 de març, dia
internacional de les dones». I fa l’explicació d'aquest punt la regidora senyora Jessica
Revestido. Endavant.
Sra. Revestido
Sí. Bon vespre a tothom. Un segon, si us plau.
Sr. Alcalde:
No, no, la senyora Esther Espinosa està apagada. Per tant, hi ha un problema de
proximitat, eh?, segurament.
Sra. Revestido:
Sí. Ja està. Sí. Bon vespre a tothom.
Presenta el punt 13.
Alcalde jo podria... seria convenient que passéssim a la lectura?
Sr. Alcalde:
Endavant, sí. Entenc que han pactat l’ordre d’intervenció? Perquè si no ara si hem de
començar a decidir...
Sra. Revestido:
No, no, està... Tenen el text amb el nom de qui pertoca cadascú. Laia? Laia, et toca a tu.
Sr. Alcalde:
A qui li toca començar?
Sra. Cassauba:
El tenia posat, però era el que encara no estava amb els noms.
Manifest 8M Molins de Rei 2020. El 8 de març commemorem el dia internacional dels drets
de les dones, una data simbòlica de la nostra lluita diària contra el masclisme. Una data
d'homenatge al moviment feminista i també de denúncia de les discriminacions estructurals
que patim les dones només pel fet de ser dones. S'ha de dir alt i clar, el masclisme és
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes. Per
això, volem aprofitar aquesta data per reivindicar la política com l'eina fonamental per
transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures que neixin i
creixin en igualtat d'oportunitats, amb plena fraternitat i respecte. I això només serà
possible amb governs feministes.
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Sra. Aroca:
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre
que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades de manera estructural i
pateixin violència masclista pel fet de ser dones. Les dones necessitem governs que
prioritzin les polítiques feministes. Les dones i la humanitat necessitem acabar amb la
violència masclista. Les dades són esfereïdores. Des que tenim dades, el 2003, a l'Estat
espanyol han assassinat 1.128 dones, dos al 2022. A Catalunya, 178 dones des de 2003. I
quaranta-sis menors han estat assassinats pels seus pares a l'Estat, cinc a Catalunya. Una
de cada tres dones ha patit o patirà violència masclista al llarg de la seva vida.
Sra.: [1:26:47]
I aquestes dades oficials són només la punta de l'iceberg d'un sistema patriarcal que
només es pot canviar amb polítiques feministes i amb governs feministes. Malgrat el
context polític i el marc legal, és més favorable, doncs, entre d’altres iniciatives, s'ha
impulsat el Pacte d'Estat amb la devolució de competències als ajuntaments i repartiment
de fons, s’ha creat la conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per
tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, s'ha modificat
el Codi civil perquè els i les menors víctimes de violència de gènere puguin rebre
assistència psicològica sense el consentiment exprés del progenitor condemnat per
maltractaments o abusos sexuals, síndrome d'alienació parental i la violència vicària.
Sra.: [1:27:33]
S'ha avançat en la construcció d'una llei de millora de la protecció de les persones òrfenes
víctimes de violència de gènere, s'ha aprovat la llei perquè jutges, jutgesses i fiscals
tinguessin formació especialitzada en violència de gènere, s'ha convocat la mesa de diàleg
social sobre igualtat per abordar de manera conjunta i consensuada amb els agents
socials, empresariat i sindicats mesures en matèria d'igualtat, l'ocupació, amb la proposició
de la llei d'igualtat laboral en el Reial decret llei 6/2019, de l'1 de març, de mesures urgents
per la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
Sra. Espona:
Cal continuar reivindicant les polítiques feministes de forma transversal a tota l'acció
política de l'Administració. L'agenda feminista s'ha de centrar en la coeducació com a
motor vital transformador social per definir un nou contracte social lliure d'estereotips de
gènere que sustenten el sistema patriarcal, fomentant la corresponsabilitat entre dones i
homes per implementar polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i
personal com els pactes del temps. Fent polítiques contra la mercantilització del cos de les
dones, prostitució, pornografia, ventres de lloguer, i reivindicant el dret de les dones a
decidir sobre el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura.
Sra.: [1:29:08]
Que garanteixi el dret d'avortar a qualsevol lloc del país, alhora que es vetlla, també,
perquè les dones joves a partir de setze anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i
legal. I, com a eix central, la lluita contra tota mena de violències masclistes.
En l'àmbit laboral, la bretxa salarial continua sent important. Les dones cobren de mitjana
entre tres i set mil euros menys l'any que els homes, tenen pitjors salaris en tots els nivells
formatius. Només un deu per cent de dones accedeix als llocs de direcció i gerència. Són
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penalitzades en l'àmbit professional quan són mares i pateixen més precarietat laboral, la
qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva
independència personal.
Sra.: [1:29:50]
Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i estructural i hem de dirigir
l'acció política. Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en
què s'ha fet evident l'enorme importància del sector de les cures, tradicionalment
feminitzat, i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, no s'ha acabat
amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest
àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi.
Sra.: [1:30:25]
Les dades publicades per l'Observatori de Gènere Metropolità el desembre del 2021
mostren que, malgrat que hi ha més dones que homes en edat de treballar, la taxa
d'ocupació masculina supera la femenina. I, per tant, que l'atur té nom de dona,
especialment present en les majors de quaranta-quatre anys. Un altre eix de desigualtat el
mostra el fet que les prestacions per desocupació, subsidis i prestacions d'atur cobreixen a
més homes que dones a l'atur i que la taxa de risc de pobresa o exclusió social és més
elevada entre les dones.
De nou, es confirma que el salari mitjà de les dones és un 19,7 per cent inferior al dels
homes. Segons l'últim informe del Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
en un 22,2 per cent a Catalunya.
Sra.: [1:31:11]
Volem coeducació per evitar segregacions horitzontals en el mercat de treball i garantir la
igualtat laboral real, evitant situacions de bretxa salarial i de feminització de la pobresa i
garantir la participació de les dones en els espais de presa de decisió. Perquè sense drets
no hi ha igualtat, perquè sense igualtat no hi ha llibertat.
Per tot el que ha estat exposat, sotmetem a aprovació del Ple de la corporació aquests
acords. Primer, aprovar la Declaració Institucional de l'Ajuntament de Molins de Rei sobre
el 8 de març, dia internacional de les dones. Segon, fer públics aquests acords a través
dels diferents mitjans de comunicació municipals, Ràdio Molins de Rei, el web municipal i
el butlletí “Balcó de la Vila”. I tercer, traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya,
a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, entenc que no hi ha torn d’intervencions. I, per tant, passaríem a la
votació. Entenc, no? Ho dic bé? Doncs, passem a la votació d'aquesta declaració, d'afegirnos a aquesta declaració.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal
PSC

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

7
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JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
14.- Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passarem a les qüestions sobrevingudes. Però, secretària, tinc una consulta a fer-li
prèviament el pas a les mocions. La portaveu d'Esquerra Republicana m'ha verbalitzat que
hi ha un dels punts que hem expressat anteriorment en què els regidors d'Esquerra
Republicana, els regidors i regidores d'Esquerra Republicana, s'han equivocat en l’emissió
del seu vot. Ho dic en sèrio. Si em permeten la broma, perquè...
Sra. Espona:
No, no, jo també ho he dit en broma. Disculpeu, en tot cas, ha estat un error, no mecànic.
Sr. Alcalde:
No reproduïm cap debat que hi hagi hagut en cap altra cambra parlamentària. No és això.
Sra. Espona:
Però em sap molt de greu i volia mirar a veure si ho podíem esmenar, perquè
personalment soc jo la que m'he confós. I llavors per això he fet la consulta.
Sr. Alcalde:
Jo entenc... Senyora secretària, ja està fet, però...
Sra. Secretària:
De quin punt es tracta i quin sentit de vot?
Sra. Espona:
És el punt de la plusvàlua, el punt número 8, que nosaltres ens hem abstingut, hi ha estat
un error meu, m'he confós de punt. Ho lamento. I llavors he arrossegat els meus companys
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darrere. Per tant, si es pot esmenar, doncs, m'agradaria que constés. I ja dic, no és un
error de màquina, sinó de persona, en aquest cas.
Sra. Secretària:
El que agrairia, doncs, és que, si us plau, tots els membres del Grup d'Esquerra
Republicana diguin en quin sentit de vot, perquè tinc anotat abstenció, però no sé quin
sentit de vot seria. I que, si us plau, tots els membres ho indiquessin. I llavors quedaria
subsanat.
Sra. Espona:
Ho han de dir un per un o...
Sra. Secretària:
Cadascú, perquè cadascú emet el seu vot. Per tant, sí.
Sra. Espona:
D'acord. Doncs, sí, començo jo mateixa, per exemple, és a favor.
Sra. Secretària:
A favor.
Sr. Llort:
Vot a favor, també.
Sr. Pedrol:
Sí, vot a favor.
Sr. Alcalde:
Doncs, feta la consulta, feta l'esmena, només...
Sra. Espona:
Disculpeu-me.
Sr. Alcalde:
Li comentaria a la senyora Marta Espona que en l'altre cas que fèiem la broma també va
ser un error humà, no un error de màquina.
Sra. Espona:
Però, en tot cas, allà hi havia un botonet i aquí no.
Sr. Alcalde:
Que quedi clar que, precisament, el que es pretenia dir era que era un error de màquina i
no va ser un error de màquina, va ser també un error humà.
E – MOCIONS
15.- Moció dels Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Molins de Rei
per l’augment de català en el fons de la biblioteca El Molí. (expedient núm.
6/2022/MOCIO)
MOCIÓ
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15.- Moció dels Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Molins de Rei
per l’augment de català en el fons de la biblioteca El Molí. (expedient núm.
6/2022/MOCIO)
MOCIÓ
“

MOCIÓ D’ERC MOLINS DE REI PER L’AUGMENT DE CATALÀ EN EL FONS DE LA BIBILOTECA
EL MOLÍ
Segons les darreres dades sobre la situació del català, extretes de l’Enquesta d’Usos
Lingüístics del 2018, feta per l’Institut d’Estadística de Catalunya, es confirma la tendència
d’una presència menor del català enfront del castellà en els hàbits lingüístics de la població
de Catalunya. Així, en termes generals de tot Catalunya, només un 31% de la població es
defineix com a catalanoparlant, mentre que un 52,7% ho fa com a castellanoparlant. Les
persones bilingües representen un 2,8% de la població i les d’altres llengües, un 11,6%.
Aquesta darrera opció és la que augmenta un 1,1% entre els anys 2013 i 2018, en
detriment d’un petit descens tant del català com del castellà. Evidentment, aquest fet està
provocat per l’arribada de persones amb orígens més diversos que no solament països de
parla castellana.
Al Baix Llobregat, de mitjana entre la zona nord i la zona sud, amb resultats una mica
diferents entre elles, el català com a llengua primera passa a tenir un percentatge d’un
18,5% de mitjana, mentre que el castellà arriba a un 66,3%. En aquesta comarca, les
persones bilingües estan representades per un 3,7% i les que parlen altres llengües són un
7,4%. Les dades pel que fa al català i el castellà a la nostra comarca són, doncs, molt
inferiors i molt superiors respectivament amb relació a l’àmbit de Catalunya.
Pel que fa a la llengua habitual, és a dir, la llengua que es fa servir generalment a tot
Catalunya, els percentatges són molt similars als de la llengua amb què s’identifiquen els
parlants, amb excepció del percentatge de qui parla català i castellà, que augmenta un
4,6%, i del que es refereix a altres llengües, que baixa fins a un 7,3%. Si tornem a la nostra
comarca, el català només és llengua habitual per a un 20,6% de mitjana entre les dues
zones; el castellà, ho és per a un 65,3%; un 9,2% fa servir el català i el castellà, i un 2,3%
es manté en altres llengües.
Com a aspecte positiu, un 94,4% de la població de Catalunya afirma entendre el català; un
81,2% el sap parlar; un 85,5% el sap llegir i un 65,3% el sap escriure. Tot, sempre d’acord
amb la situació del 2018. Això no obstant, que es mantinguin aquestes dades al llarg dels
anys, amb un 0,8% d’augment en les persones que el saben parlar, confirmaria la bona
feina feta des de les escoles i els centres d’ensenyament en general.
Totes aquestes dades posen de manifest que, efectivament, tal com s’ha fet públic
darrerament, hi ha un decalatge entre el nivell de coneixements de català de la població i
l’ús que realment es fa d’aquesta llengua. És per això que no podem deixar la defensa de
l’ús del català en mans únicament de l’escola.
Segons l'article 6.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la llengua pròpia de Catalunya
és el català i n’és l’oficial al costat del castellà. La definició de “pròpia” li reconeix el dret a
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ser utilitzada en qualsevol situació i a afavorir-ne la normalització, si no gaudeix de la
vitalitat que li correspon. Malauradament, les dades exposades demostren que la situació
del català no és positiva, ja que, de fa uns anys, s’està produint una substitució del català
pel castellà que cal revertir i és des de tots els àmbits que cal fer-ho.
Actualment, la Biblioteca el Molí disposa de 30.878 llibres, 16.460 dels quals són en
castellà, és a dir, un 53,3%, i 10.861 en català, és a dir, un 35,17%. Desglossats entre
lectors adults i lectors infantils, la proporció varia, ja que per als adults, el 67,57% són en
castellà i el 29,77%, en català, mentre que per als infants, el 60,63% són en català i el
34,95%, en castellà.
Pel que fa a les revistes, per als adults, el 75,22% són en castellà i el 17,69%, en català,
mentre que per als infants, la proporció es torna a invertir: el 53,33% són en català i el
26,66%, en castellà.
Si estem d’acord que l’ús del català s’ha d’impulsar des de tots els àmbits i que
l’Administració és qui principalment ha de fer aquest esforç, aquestes dades posen en
evidència que a la Biblioteca el Molí, sobretot pel que fa a lectura per a adults, cal un
esforç per normalitzar la situació del català.
Finalment, si tenim en compte que el pressupost municipal per a aquest 2022 incorpora
una partida d’increment i que en el Ple del mes de novembre es va votar gairebé per
unanimitat el suport a una moció en defensa del català a l’escola, per tots aquests motius,
el grup municipal d’ERC Molins de Rei proposa el Ple de l’Ajuntament els acords següents:
• Utilitzar tots els recursos disponibles, inclosa l’aportació municipal, per augmentar
progressivament en un temps raonable, en la mesura del que sigui possible i atesos
els condicionants de l'oferta editorial, la proporció de volums en català respecte del
castellà pel que fa al fons bibliogràfic per a adults de ficció i en tant en quant sigui
possible d’acord amb la normativa vigent, utilitzar totes les llibreries de la vila on
adquirir el material necessari.
• Assolir aquest primer acord sota criteris estrictament tècnics.
• Aprofitar l’abast dels butlletins informatius de la Biblioteca per difondre també les
novetats que puguin aparèixer relacionades amb informàtica, xarxes o tecnologia
en general que incorporin el català com a llengua d’ús.
• Comunicar aquests acords a les escoles, associacions de famílies, Assemblea
Groga, centres d’esplai i lleure, i a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona.
Molins de Rei, 10 de febrer de 2022”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Molt bé. Aclarit aquest tema, no hi ha cap qüestió sobrevinguda i, per tant, passaríem ja a
les mocions. En primer lloc, el punt número 15, que és la moció del grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya - Molins de Rei per l'augment del català en el fons
de la biblioteca El Molí. Endavant.
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Sra. Espona:
La intervenció la faré jo mateixa. Llavors, no és la lectura de la moció sencera, sinó que és
una mica una explicació i, finalment, els acords.
Presenta el punt 15.
Xavi, no sé si estàs dient alguna cosa?
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó. Dic que ha demanat la paraula la regidora de Cultura. I, per tant, senyora
Ainoa García, endavant.
Sr. Garcia:
Bé, bon vespre a tots i totes, també als que ens esteu escoltant des de casa i també veient
a través del Youtube. En la presentació i la justificació d'aquesta moció, doneu una visió un
punt massa pessimista, per al meu gust, de les dades de l'enquesta d'usos lingüístics del
2018 feta per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Unes dades que no desmentiré, però
que sí que m'agradaria completar amb unes altres dades d'aquesta mateixa enquesta. I
llegeixo textualment: «La llengua inicial, que és la primera llengua parlada a casa, amb la
què hem après a parlar, en el període 2013-2018, les persones amb el català com a
llengua inicial han crescut en 70.000, les que tenen tant el català com el castellà com a
llengua inicial han crescut en 23.700 i les que tenen el castellà com a llengua inicial s'han
reduït en 82.500.» I continua, «La llengua d'identificació és la que les persones
enquestades consideren com a seva. En el cas del català, hi ha un cinc per cent més de
persones que la tenen com a inicial que els que la tenen com a llengua d'identificació. Des
del 2013, han crescut en 45.500 les persones que tenen el català com a llengua
d'identificació i 3.000 persones més consideren com a llengua d'identificació el català i el
castellà. A més a més, creix en 5.300 les que consideren com a llengua d'identificació el
castellà i en 17.200 aquelles persones que tenen com a llengua d'identificació una llengua
diferent al català i al castellà.»
En aquesta moció també fan una suma de les dades de la nostra comarca, com bé ha
comentat la Marta, i en feu una mitjana. En canvi, l'enquesta divideix la nostra comarca en
la zona nord, formada per municipis com Molins de Rei, Esparreguera, Sant Feliu, Sant
Esteve Sesrovires, i la zona sud, formada per Cornellà, Viladecans, Sant Boi, Gavà, i dona
les dades separades per a cada zona.
Dedueixo que ho fan per un motiu, perquè hi ha dues realitats totalment diferents a la
nostra comarca, com bé saben. Si en comptes de fer la mitjana, com vostès han fet, ens
fixem en el que diu l'enquesta sobre la zona nord, a la qual pertany el nostre municipi, el
resultat és el següent: el 95,7 per cent de la població de més de 15 anys, declara entendre
el català, el 83,8 diuen que el saben parlar, el 87,3 que el saben llegir i el 67,2 que el
saben escriure. No estem tan malament en comparació amb Catalunya. En la totalitat de la
població de Catalunya, l'entenen el 94,4 per cent, al Baix Llobregat Nord, el 95,7. A
Catalunya el parlen el 81,2 de la població respecte el 83,8 que ho fa al Baix Llobregat
Nord. El mateix passa amb les persones que el llegeixen, el 85,5 per cent a Catalunya i el
87,3 a la nostra comarca. I, per últim, l'escriuen el 65,3 per cent dels catalans i les
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catalanes i el 67,2 dels vilatans i les vilatanes del Baix Llobregat Nord. Com podeu veure,
la situació no és tan negativa, sense deixar de ser millorable, això no ho neguem.
Nosaltres tenim una mirada més optimista d'aquestes dades i pensem que segur podrem
trobar accions per posar el nostre gra de sorra en accions per millorar a Molins de Rei el
català. Ara bé, aquesta moció no parla de l'enquesta d'usos lingüístics, és per augmentar
el fons de ficció d'adults en català de la biblioteca. Suposo, doncs, que pensen que la
biblioteca solucionarà el problema de l'ús del català a Molins de Rei. En això, sí que és
molt optimista la moció, fa recaure tota la responsabilitat de la presència del català a una
part del fons de la biblioteca. No creuen que estan estirant una mica massa el xiclet?
Tot i això, és cert que la biblioteca és un important punt d'accés a la informació i la cultura
per a tots els ciutadans. Però, la biblioteca ha de donar resposta a les necessitats dels
seus usuaris, així com contemplar la seva diversitat cultural i generacional, tot oferint una
col·lecció equilibrada de caire generalista i de qualitat. A més a més, la nostra biblioteca té
un compromís ferm amb la promoció del català, com sou coneixedors, perquè ho vam
aprovar al Ple del mes de març quan vam aprovar la política de desenvolupament de la
col·lecció, on s'explicava que tota l'adquisició de llibres es fa amb un criteri clar de
priorització del català.
Permeteu-me que llegeixi el punt 2 dels criteris de llengua que es troben dintre de l'apartat
5.2 d'aquest document: «Les obres de ficció escrites en castellà i català s'adquireixen en la
llengua original. Per a les obres de ficció dels autors estrangers, en un principi es
prioritzaran les traduccions al català tenint en compte, per una banda, els usuaris i les
seves preferències lingüístiques i, per altra, la qualitat de la traducció.»
I no només això, la biblioteca organitza el noranta-nou per cent de les seves activitats en
català. Totes, excepte una, el grup de conversa en anglès. I tot i sent coneixedors de tot
això, venen al Ple municipal i presenten una moció que diu que cal normalitzar la situació
del català a la biblioteca. Miri’n, aquesta moció va en contra de l'acord del Ple del mes de
maig on vam aprovar la política de desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca, en
què vam votar a favor tots els grups municipals. Vostès també. Va en contra dels tècnics
de la biblioteca que van elaborar aquell document, que coneixien les necessitats dels
usuaris i que van argumentar amb un informe exhaustiu, com bé han dit, que aquesta
moció no es podia aprovar. Va en contra de la pobra biblioteca, que no podrà optar a ajuts
supramunicipals, com l'ajut que ha publicat el Departament de Cultura a la Generalitat
aquest mes de gener per a l'adquisició de llibres a les biblioteques, on una de les
condicions és que el cinquanta per cent dels llibres adquirits sigui en castellà i el cinquanta
per cent restant pot ser en català i, fins a un deu per cent, es pot destinar a llibres en
llengües estrangeres.
I el més greu de tot, va en contra dels molinencs i les molinenques, perquè limita el seu
dret a la lectura. Si acceptem aquests acords d'aquesta moció, els molinencs i les
molinenques no podran anar a la biblioteca a llegir, per exemple, La casa del ying y el yang
de l'autor català Eduardo Mendoza, perquè no està traduït al català. O trigaran anys a llegir
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novel·les com Dune de Frank Herbert, que es va editar en castellà el juliol del 2020 i no es
va editar en català fins al novembre del 2021.
Com deia, fa un mes vam enviar un informe exhaustiu fet per la directora de la biblioteca
amb tota una sèrie d'aspectes a tenir en compte respecte d'aquesta moció. Tot i això, heu
tornat a presentar la moció en termes molt i molt similars. Us seré molt clara, ni jo com a
regidora de Cultura ni cap membre d'aquest Govern ni d'aquesta sala de plens és qui per
dir-li a la directora de la biblioteca quins llibres ha d'adquirir. No és la nostra funció. O és
que si el dia de demà tenim un regidor que negui la violència masclista, l'Holocaust o al
canvi climàtic, acceptarem que la nostra biblioteca tingui aquest tipus de llibres? No obrim
aquesta porta o ens en penedirem.
Per a nosaltres és un deure i una obligació la no intromissió política en decisions
tècniques. Per això, votarem en contra d'aquesta moció. Companys i companyes
d'Esquerra, si creieu que tenim un problema amb el català, parlem-ne, ens hi trobarem.
Igual que ens hi vam trobar amb la moció que vam aprovar en favor de l'escola en català.
Nosaltres, continuarem defensant el foment i la protecció i l'impuls a la llengua catalana en
el conjunt de la societat perquè la diversitat lingüística és enriquidora. Durant un llarg
període de temps, la nostra llengua va ser perseguida i va haver de ser amagada. No
caiguem nosaltres en els mateixos errors i actuem en positiu vers el català.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula la senyora Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo després d'aquesta intervenció, disculpeu-me, però és que estic una mica que
encara no m'ho crec, eh? Perquè ja és sabut que el Govern municipal sempre està en
contra ja de partida, no?, de qualsevol proposta i de qualsevol moció que presenti
l'oposició, eh?, per definició. Però davant d'una moció que, si us l’heu llegit, el que busca
és fomentar l'ús del català via la biblioteca, aquest to i aquest discurs a mi em sembla una
mica, no ho sé, una mica fort, eh?, i una mica fora... No ho sé. No faré servir les paraules
que ha fet servir el teu company, Ainoa, abans en el punt d'habitatge, perquè és bastant
lleig, però s'hi pot aplicar perfectament.
Dit això, la moció ha canviat molt. El mes passat a nosaltres ens costava votar a favor, tal i
com li vaig transmetre a la regidora Espona. I avui ja no ens costa, perquè el que està
demanant la moció és, doncs, que tothom posi de la seva part per intentar, doncs,
equiparar el català al castellà a la biblioteca. No demana res més, eh?, si us plau. És que
sembla, després de sentir la regidora García, doncs, Déu n'hi do, sembla que la moció
demana poc menys que es cremin els llibres que no estiguin en català.
No, no, la moció no diu això. La moció diu que davant d'unes xifres preocupants del català,
davant unes xifres preocupants del català a Catalunya i, sobretot, a l'Àrea Metropolitana, i
són preocupants –i si no li semblen, senyora regidora, doncs, faci-s'ho mirar–, doncs,
intentar fer polítiques d'intentar que això canviï i de canviar aquesta situació, que jo crec i
jo comptava amb que tots els grups polítics d'aquesta sala de plens estarien totalment en
favor d'una cosa així.
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I, llavors, davant d'unes xifres preocupants i davant de certs atacs contra el català que
s'estan patint recentment, la moció demana fer alguna cosa, per petita que sigui, per
intentar revertir aquesta situació, com a mínim, a la nostra vila. I vostè ha parlat de
l'Holocaust, del masclisme, Déu n'hi do, eh?, Déu n’hi do.
Marta, teniu el nostre vot a favor. Tot el que sigui fomentar l'ús del català a Molins i per tot
el territori ens hi trobareu, especialment en una biblioteca on la gent hi va llegir i a treure
llibres i ha fer ús de la cultura. I jo crec que és un bon lloc, precisament, per trobar aquelles
novel·les, no? Perquè al final la moció parla de ficció, perquè ha comprat l'argument que la
no ficció en català és més complicada de trobar, per tant... Els companys d’Esquerra s'han
llegit l'informe que va fer la directora de la biblioteca i, per això... Aquesta jo crec que és la
gran modificació de la proposta i el que demana és que s’adquireixi cultura en català.
Que sí que és cert que vam aprovar tots el reglament. Jo crec que això no ho posa ningú
en dubte, ningú ho posa en dubte. I tampoc no crec que ningú estigui aquí dient que no es
comprin llibres de Mendoza. Si us plau, és que Déu n'hi do, és que estic al·lucinada. En fin,
Marta, que teniu el nostre vot a favor i tot el que sigui, doncs, ajudar a que l'ús del català
guanyi el lloc que es mereix i que ha de tenir a Catalunya, doncs, ens hi trobareu.
Sr. Alcalde:
Bé, jo que sí que puc intervenir en qualsevol moment, sí que faria un aclariment abans de
donar la paraula al Marc Vives. Per aclarir la situació, eh? Jo recordo que el propi pla
director ara mateix de la biblioteca el que ja estableix és que si el llibre de ficció està
disponible en català i en castellà, sempre s'optarà per la seva adquisició en català. Això ja
està escrit i està aprovat per la sala de plens. Això ja és el que diu el pla director.
Sra. Espona:
La moció no diu que canviï això, eh? És que, si us plau.
Sr. Alcalde:
No, no, d’acord, d'acord. Però llavors la pregunta...
Sra. Espona:
No estem dient això.
Sr. Alcalde:
Un segon, un segon.
Sra. Espona:
Em sap greu, ens devem haver explicat molt malament, és que no estem dient això.
Sr. Alcalde:
Jo acabaré i després tindrà temps vostè d'acabar. Jo acabaré...
Sra. Espona:
Ja, però és que no sé quan ens toca.
Sr. Alcalde:
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Bé, l’alcalde pot parlar en qualsevol moment, després hi ha un torn d'intervencions i el
regidor ponent pot acabar sempre de parlar. I, per tant, davant les coses que s'estan dient,
l'alcalde pot intervenir. I, en aquest cas, el que estic dient és aclarir que el que ja hem
aprovat i és vigent és que qualsevol llibre que estigui en ambdues llengües, sempre
s'optarà per la seva adquisició en català. El que realment... La pregunta seria, com es pot
assolir que hi hagi més adquisició en català que en la resta de llengües? Com es pot
assolir això –què és el que proposen avui– si no s'imposa un criteri o si no es canvia
aquest criteri? Ens ho poden explicar abans d’avançar en el debat? Crec que seria
important.
Sra. Espona:
Puc intervenir ara? Ara sí?
Sr. Alcalde:
Pot intervenir. Si els hi sembla per afavorir el debat i, a partir d'aquí, llavors continuem amb
el debat.
Sra. Espona:
Cap problema. A veure el que.... A veure, ho repeteixo, no s'estan qüestionant ni s'estan
marcant criteris, s'està demanant que progressivament es miri de comprar més llibre en
català perquè augmenti la presència de català a la biblioteca. No estem dient que s'hagi de
comprar Mendoza en castellà ni el Quijote en castellà, ni... perdó, disculpeu, a l'inrevés, el
Mendoza en català ni el Quijote en català ni res de tot això. El que estem dient és que
quan s'hagi de produir l'adquisició de fons bibliogràfic nou progressivament, perquè és un
dels canvis que hem incorporat, progressivament es vagin incorporant, doncs, més llibres
en català perquè de ficció...
Sr. Alcalde:
D’acord, d’acord, senyora Espona, si en això estem d'acord. Però jo la pregunta seria...
Sra. Espona:
Doncs, és això.
Sr. Alcalde:
No, no, però això...
Sra. Espona:
No estem dient que es comprin més llibres en català que en castellà, estem dient que
progressivament se'n vagin comprant més perquè la diferència no sigui tan gran.
Sr. Alcalde:
Però això ja és el que es fa. Per tant, el que volen és equiparar. Si volen equiparar els
llibres que hi ha en català respecte els llibres que hi ha en castellà, s'haurà de comprar
més producció en català que en castellà, que això, sempre que hi ha la possibilitat de
comprar el llibre en català, és el que ja es fa.
Sra. Espona:
Però estem dient en un temps raonable. No estem dient...
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Sr. Alcalde:
No, no, si jo també. Li parlo en un temps raonable, en un mes o en un any. És que això ja
és el que es fa.
Sra. Espona:
Doncs, si es fa, doncs, genial. Doncs, no entenc aleshores com és que encara en ficció hi
ha aquesta diferència. A veure...
Sr. Alcalde:
Precisament està en l’informe i és el que s’ha dit.
Sra. Espona:
Escolteu una cosa. Perdoneu, però és que la moció només proposa que augmenti aquesta
presència en la mesura que es vagi possibilitant, no entra en qüestions –perquè em sap
molt de greu això que has dit Ainoa del perjudici cap als molinencs. A veure, que estiguem
demanant que hi hagi no més llibres en català que en castellà, sinó que hi hagi més llibres
en català dels que hi ha en aquest moment, que n'hi hagi més, no estem dient que qui
vulgui llegir en castellà no pugui llegir en castellà, com qui vol llegir en català, ai, en anglès,
perdó, que llegeixi en anglès.
L'única cosa que estem demanant és que es tingui en compte la situació del català. Perquè
has dit unes dades, evidentment, que són les que posa a l'enquesta d'usos, però resulta
que aquestes dades són les dades teòriques de coneixement. Tots sabem que la realitat
no és aquesta. És a dir, que les dades de l'enquesta d'usos lingüístics digui que el noranta
no sé quant per cent de la població entén el català i que el pot parlar al vuitanta i pico...
Disculpa, i que el pot parlar el vuitanta i pico, no vol dir que el parli. El pot parlar, però no
vol dir que el parli. Aleshores...
Sr. Alcalde:
Sra. Espona. Un segon, perquè tindrà temps de fer-ho això en el torn final d'intervencions.
Sra. Espona:
Doncs, molt bé.
Sr. Alcalde:
Jo, per clarificar el debat, que crec que és important per al conjunt de regidors i regidores.
Sra. Espona:
Sí.
Sr. Alcalde:
Jo li he fet una pregunta que em poden explicar i clarificar quina mesura proposen vostès
per fer que cada cop hi hagi més llibres en català respecte al castellà, més enllà del que ja
va aprovar aquesta sala de plens, que és que sempre que sigui compatible poder-ho
compra en català, s'adquireix en català?
Sra. Aroca:
Perdona, Xavi. Jo també vull introduir aquí un matís i una dada. És compra tota la ficció
que surt al mercat? La biblioteca adquireix tota la ficció que surt al mercat o fa una criba?
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Sr. Alcalde:
Tota la criba que es fa a partir de la promoció de la lectura i, per tant, de l'interès que tenen
els llibres de cara al ciutadà.
Sra. Aroca:
Per tant, aquí és una manera, aquí tens una manera i una via de reduir el gap. Prioritzar la
compra de ficció nova en català. Ja està.
Sra. García:
És que... perdó, un moment. Si tu agafes les dades...
Sr. Alcalde:
Un segon, regidora; un segon, regidora. Un segon, regidora. És que això ja és el que es fa.
És a dir, tota la ficció que es compra, perquè hi ha d'haver un equilibri en la col·lecció entre
la ficció, entre el còmic, entre l'assaig, que també és molt demanat, tota la ficció que es
compra, si està disponible en català o en castellà, sempre s'opta pel català. És el criteri
que vam aprovar tots.
Sra. Aroca:
Però jo no estic ni fa referència a això. Jo no estic fent referència a triar, si hi ha dues
opcions, triar l'opció catalana. Estic fent referència a que es compri més producció nova
que surt i que es produeix en català de la que es produeix en castellà. És una via de reduir
el gap, perquè no adquirim tota la producció ni castellana ni catalana.
Sra. García:
Però és que ja s'estan comprant en els últims anys més llibres en català que en castellà. Si
és que això ja s'està fent. Si és que ja s'estan comprant més llibres de poesia...
[Veus solapades]
Sr. Alcalde:
El que modera el debat soc jo. Per tant...
Sr. Alcalde:
Com a portaveu del grup municipal entenc que s'està fent un mal ús dels torns de paraula.
No acabo de comprendre què estem fent en aquests moments. Els debats dels continguts
si no els tenim clars els hem de fer abans de presentar les mocions, eh? I això jo crec que
tothom ho hauria de tenir clar. I ara mateix hem perdut el nord en el debat, amb tots els
meus respectes. I si no sabem o tenim dubtes de què estem fent, tornem a deixar-ho
damunt de la taula i parlem-ho en condicions, perquè crec que no estem fent un bon ús del
torn de debat. Aquí és un... aquí parla tothom. Jo demano que se’ns aclareixi com es fa el
debat, com ha demanat el Gerard. És que no acabo d'entendre de què estem parlant.
Sr. Alcalde:
Sí, sí, assumeixo jo que soc el que modero el debat, l'únic que té la capacitat d'ordenar
aquest debat. Per tant, agraeixo la seva intervenció. També es pren nota del que ha
demanat el portaveu ara mateix del Grup Municipal Socialista, que és que es torni a retirar,
si és que hi ha dubtes, i es torni a avança en aquest tema, si no és que es prengui en
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consideració que es deixi aquest punt sobre la taula. Evidentment, si no és el cas,
continuaríem el debat, que té la paraula el senyor Marc Vives, també, evidentment.
No sé si vol respondre la senyora Marta Espona, fet el debat?
Sra. Espona:
Jo crec que el que hem de fer és acabar cadascú la seva intervenció, exposar el que
cadascú hagi d'exposar i votar el que li pertoqui. Vull dir, no cal deixar... [veus solapades]
Sr. Alcalde:
Per tant, no deixen sobre la taula aquest punt.
Sra. Espona:
No.
Sr. Alcalde:
Per tant, reprenem el debat. Senyor Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Bé, bon vespre. No m’estendré massa, eh? De fet, una mica el nostre... teníem
preparada... havíem debatut una mica aquest punt i fet una intervenció una mica pensant
com aniria el debat d'aquesta moció i centrant-nos en la pròpia moció que, malgrat que no
ens hi sentíem còmodes al cent per cent, ja ho vam expressar també fa un mes, doncs, és
cert el que comentava l'Ana, que la moció ha canviat, els acords han canviat i que sí que
ens quadra una mica més.
No seria una moció que presentaríem nosaltres, és cert, però està clar que el motiu de fons
pel qual es presenta és cent per cent compartit, ho hem dit molts cops. I ens sap molt greu
la intervenció de la regidora, que ha donat a entendre, no?, que a aquest problema se li
treia ferro, quan crec que és un problema no greu, sinó gravíssim, i crec que qualsevol
proposta per sumar aporta i no va en contra de res més, eh? Ja està.
Independentment de la resta, només volia puntualitzar això. I esperem que pugui acabar el
debat amb normalitat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Entenc que ja han fet... ho dic perquè no han explicat el procediment de vot, eh?, senyor
Marc, o no m'ha semblat entendre’l, eh?
Sr. Vives:
El procediment de vot, la moció no és nostra, eh? No l’entenc.
Sr. Alcalde:
No, no, ja ho sé. Però si anaven a utilitzar aquesta intervenció per explicar quin seria el seu
posicionament.
Sr. Vives:
Ah, no, no. Jo he fet la intervenció. Tenim el debat i votarem quan toqui votar.
Sr. Alcalde:
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D’acord, d’acord, d’acord. Molt bé. Senyor Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Bé, gràcies. Bé, jo també una mica sorprès per com està anant aquesta intervenció. En tot
cas, ens sorprèn moltíssim l'argumentari fet per la regidora del PSC i entenc que en nom
del Govern, perquè ho ha expressat ella mateixa, que no es votaria a favor una moció
d'aquest estil. Ja veurem què diu la resta del Govern. En tot cas, doncs, des de Molins En
Comú votarem a favor, a favor de la cultura catalana. Perquè parlem de cultura i equipararlo a altres coses, doncs, ens sembla que està molt fora de lloc.
En tot cas, jo també faig una intervenció molt curta, eh?, perquè en temes de la promoció i
la defensa del català sempre votarem. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara el senyor Ramon. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí, em sumo a les paraules del portaveu socialista en que no hem donat un bon
exemple i, per tant, demanar disculpes a la ciutadania de com hem estat aquests darrers
minuts.
Bé, aquesta és una moció que ja es va deixar sobre la taula en l'anterior Ple. Aquesta
moció es torna a presentar amb alguns continguts diferents, alguns acords diferents i, per
tant, nosaltres passarem a valorar-la. És evident que hi ha una dada que no és discutible i
és que hi ha més llibres en castellà que en català. Aquesta és una dada que no la podem
discutir. De fet, si algú es passeja per les llibreries de Molins de Rei pot veure com els
llibres en castellà són més abundants que no pas als llibres en català. Això suposo que vol
dir alguna cosa.
Per tant, és evident que aquí tenim un problema, possiblement, com a país. I és que algú
hauria de prendre una decisió, possiblement des de la conselleria, que s'haurien de traduir
molts més llibres en català. I això hauria de ser, possiblement, doncs, una normativa que
sortís de la Generalitat, perquè tinguéssim una lectura en català molt més gran.
És evident que si ens referim a la novel·la, pràcticament podríem dir que tota la novel·la
pràcticament es tradueix tota el català. I, per tant, aquí sí que no hi hauria cap problema de
poder tenir, doncs, un ventall molt més gran que, tal com se'n diu a l'informe, doncs, és
evident que tota aquella que ja es fa i es tradueix, i que la majoria es tradueix, doncs, ja es
compra. I, per tant, ja es té en el fons de la biblioteca.
Però hi ha en altres sectors, altres llibres que afecten altres tipus de sectors, que és
evident que no permetran que la xifra, en definitiva, doncs, continuï sumant. Principalment
parlava del còmic. Si parlem dels llibres de còmic, és evident que si parlem dels llibres de
còmics tradicionals, doncs, aquí sí que si parléssim de Tintín, Astèrix, podríem dir que el
cent per cent el tenim traduït al català. Però si parléssim dels còmics, per exemple, que
tenen més a veure, sobretot, amb el manga, podríem parlar que aquí el percentatge de
traduït al català és irrisori, és irrisori.
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Si parlem dels temes, precisament, que poden afectar la gent jove, com són, per exemple,
tots els llibres que tenen a veure amb youtubers, aquí podríem dir que pràcticament el 99,9
per cent són llibres en català, ai, perdó, en castellà. Per tant, aquí tampoc podrem
augmentar o reduir aquesta llicència de poder tenir més llibres en català. Si parlem ja de
llibres tècnics, és evident que aquí també tenim, doncs, una gran majoria de llibres que,
malauradament, tampoc no es tradueixen al català. Per tant, per aquí tampoc tenim
manera d'anar reduint aquesta diferència entre llibres en català i en castellà.
Si passéssim a revistes, podríem veure que les revistes publicades en català, he trobat
dues dades diferents del voltant d'una cinquantena i, en un altre lloc, en la web de la
Generalitat, hi havia unes trenta-quatre, però he vist que n'hi ha algunes més. Per tant,
entenc que revistes en català, doncs, aquí possiblement no sé si estan totes, la veritat,
però sí que podríem assumir un fons bastant més gran en català. Revistes com Sàpiens,
que segur que n'hi ha, Excursionisme, Cuina, Serra d’Or, Descobrir, Viure en Família,
Cavall Fort. És evident que aquí moltes més, possiblement, no sé si estan totes, però,
possiblement, aquí podem tenir un marge de millora. Per apropar-nos també a nous
públics, que al final és el que també busca, evidentment, la biblioteca, apropar-se a nous
públics i a públics que puguin parlar en català.
I si parlem del català, també podríem parlar de l'ús del català, precisament, també, a la
biblioteca. I com, també, podríem fer, doncs, una miqueta d’acords o ampliar-ho,
possiblement, el Servei Local de Català, no?, per garantir, possiblement, que, per exemple,
el nivell dels tècnics mitjans de la biblioteca, doncs, tinguessin un nivell C2 del català, que
això els ajudaria, possiblement, a poder tenir o a poder fer un treball més satisfactori del
que avui, probablement, alguns no ho tenen i, per tant, podríem anar molt més enllà.
Podríem fer, per exemple, també una auditoria de l'ús en català, de l'atenció en català, no
només de la biblioteca, sinó també a tot l'Ajuntament. Possiblement aquest seria un bon
punt de partida per a la promoció, també, del català. I, per tant, doncs, és evident que
tenim un problema des del punt de vista, possiblement, més editorial. I això és un tema
que, malauradament, des d'aquí no solucionarem.
Nosaltres voldríem fer un apunt i sí que demanaríem incloure un punt en aquesta moció
que fos que la partida que destina l'Ajuntament a la compra de llibres per al fons de
biblioteca sigui comprat, precisament, a les papereries de Molins de Rei. Crec que això
fomentaria la promoció de la compra de proximitat i ajudaria, també, el nostre comerç local
a tenir un major impuls d'aquests llibres, cosa que actualment crec que no s'està fent amb
totes les papereries del nostre municipi.
I, per tant, demanaríem que aquest punt fos inclòs a la moció per tal de donar-li encara,
crec jo, un valor més afegit a aquesta moció.
Sr. Alcalde:
És el torn de la senyora Laia Cassauba. Endavant.
Sra. Cassauba:
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Gracias. Antes de empezar mi intervención sobre la moción, lo único que quería decir es
que como persona joven y con poca experiencia, el comentario de Pep de antes me he
sentido también como atacada, ¿no?, un poco ofendida. Y quiero decir que lo que se ha
visto aquí ha sido un debate fuera de lugar entre gente con experiencia y yo creo que una
mala intervención, un mal comportamiento en un Pleno no tiene que ver ni con la
experiencia ni con la no experiencia, sino que todo el mundo se puede equivocar y todo el
mundo puede hacer una intervención que nos guste más o menos o perder los papeles.
Eso lo primero.
Segundo. Respecto a la moción, nosotros votaremos en contra. Pero no por no haberla
entendido o por hacer extrapolaciones a cosas que no son, sino que no creemos que esta
moción vaya a solucionar ningún problema. No creemos que haya un problema de
literatura en catalán en la biblioteca. Y, por lo tanto, sencillamente, no apoyamos el
fundamento por el que se ha creado esta moción. Pues, a partir de aquí, nosotros no
vamos a poder votar a favor. Gracias.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, ara seria el moment de la regidora ponent per tancar el debat i passar a la
votació, si és que no decideixen cap altra cosa.
Sra. Espona:
Bé, en tot cas, jo primer de tot voldria demanar disculpes, perquè m'esperava intervenir al
final, però amb la pregunta que m'han fet, a partir d'aquí s'ha generat el debat i, en tot cas,
error també meu. Per tant, disculpeu que no havia d'haver estat així.
Evidentment, cadascú té les opinions que té i només faltaria. I, per tant, em sembla
perfecte Laia que hi votis en contra perquè, doncs, tinguis l'opinió que tinguis... És a dir,
aquí no... Només faltaria, no estem obligant a res. El que jo no voldria era, el que nosaltres
no preteníem era que es tergiversés el que estàvem dient.
És a dir, no creiem que la biblioteca hagi de ser l'única solució per a la situació del català
actual. Evidentment, que no. Només faltaria. La seva funció és la de proporcionar unes
eines de cultura, que ho fa i ho fa perfectament bé. L'única cosa que estem demanant és
que, en la mesura que pugui anar fent i si ja ho fa, doncs, perfecte, però, a veure si es pot
fer una mica més. Per què és cert que si no hi ha una producció tècnica en català, la
biblioteca no la crearà, evidentment. Hi ha un problema editorial en aquest aspecte, com hi
ha un problema editorial en els còmics i com hi ha un problema en els videojocs, etcètera.
És a dir, no estem demanant a la biblioteca ni una funció que no li correspon, ni una feina
que no ha de fer. L'única cosa que estem demanant és que arran de les dades que tots
plegats estem sentint aquests dies, i no cal llegir-les o estudiar-les, i si anem pel carrer,
doncs, també ho podem notar fins i tot aquí a Molins de Rei, doncs, el català no és en
aquest moment o no té en aquest moment un ús que tenia temps enrere.
Per tant, totes les mesures que es puguin impulsar no per substituir una llengua per l'altra,
sinó perquè el català recuperi el lloc que li correspondria també tenir, jo crec que són
benvingudes. Aquest dilluns passat era el dia de la llengua materna, per tant, era el dia de
Pàg. 93/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

la defensa de totes les llengües. En aquest cas, creiem que a nosaltres ens correspon
vetllar perquè si el català té una situació d'una certa important inferioritat en segons quins
àmbits, doncs, es tingui present. No perquè ho hagi de solucionar la biblioteca, però hi pot
aportar un granet de sorra si, doncs, cada vegada hi ha més producció en català, traduïda
o en versió original, com deia l'Ana abans. És a dir, no estem dient aquí que s'hagi d'estar
buscant les traduccions, no. Hi ha molta producció en ficció en català, que, per tant, també
se li pot donar sortida.
Però, ho repeteixo, l'única cosa que preteníem amb la moció era que se li doni un impuls a
la presència del català a la biblioteca. No estàvem qüestionant els criteris de tria que té ni
les activitats que es fan ni els butlletins informatius, sinó que el punt que diu «els butlletins
informatius» és que com a punt de difusió de cultura i de llengua com és de totes, doncs, si
també pot informar els usuaris d'eines noves que puguin incorporar el català, doncs,
informació que també arriba a més gent i, per tant, també un aspecte positiu.
L'única cosa que estàvem demanant era que s'incrementés progressivament aquesta
presència de llibres en català, perquè tothom pugui triar els llibres que els hi vingui més de
gust. Perquè no creiem que amb aquesta moció estiguem perjudicant els molinencs, ho
lamento Ainoa. No estem dient que desapareguin els llibres en castellà. Estem dient... No,
no, és que només faltaria, només faltaria, eh? Estem defensant totes les llengües, però el
català també.
Aleshores el que estem demanant és que si hi ha part de la població que ha dit: «tenim la
sensació que hi ha menys llibres en català que en castellà» i sembla ser que en ficció ho
podríem arreglar una mica, doncs, anem per aquí, senzillament. Ni qüestionàvem criteris ni
imposem ni preteníem imposar que s'hagi de llegir en una llengua o en un altra, no.
Estàvem demanant que la presència de llibres en català a la biblioteca pugui ser més gran
del que és en aquest moment. Que ja se n’adquireix durant l'any, perfecte. Però si volem
donar-li un impuls, doncs, mirem a veure d’augmentar-ho, en tot cas, de donar-li una
empenta més gran.
L'alcalde em preguntava si jo sabia com fer-ho. No, perquè és que ja hem posat nosaltres
un punt aquí que digui per adequar i adaptar amb la biblioteca al ritme que es pugui fer,
que es pugui anar fent aquest augment. Perquè no hem de decidir nosaltres quins llibres
s'han de comprar i quins no. Evidentment. No estem fent cap mena de censura, només
estem demanant que hi hagi més llibres en català, no que en castellà, sinó dels que hi ha
ara en aquest moment. Per tal que sigui, també, una llengua que pugui estar plenament
utilitzada per les persones que la vulguin utilitzar i les que no, doncs, en tenen unes altres.
No preteníem, doncs, aquí ni fer graduacions de llengües d'unes més importants que les
altres, ni carregar sobre la biblioteca una funció que no és la que estem dient. No estem
dient que la biblioteca hagi de solucionar la situació del català. Però és un element cultural
molt important que fa molta feina i molt ben feta. I, per tant, doncs, si pot tenir, també, més
presència de català, creiem que això ens beneficia a tots plegats.
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I, en tot cas, doncs, gràcies pels companys que ho heu vist amb aquests mateixos ulls i
que hi votareu a favor.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, senyora Ainoa, no té torn d'intervenció, però em demanava la paraula,
entenc que potser és per fer alguna esmena a la proposta. Senyora Ainoa?
Sra. García:
Sí. Volia fer arrel del que estava comentant la Marta, que comentava... Jo crec que tots
estem d'acord en què estem a favor d'impulsar el català, jo crec que això...
Sr. Alcalde:
Li demano si és una esmena o no.
Sra. García:
Sí, és una esmena, és una esmena. Perdó.
Sr. Alcalde:
Ara no té torn intervenció. Si volgués explicar l'esmena, per si s'accepta.
Sra. García:
Si es pogués afegir al primer punt on parla «d'utilitzar els recursos disponibles per la
biblioteca per augmentar progressivament en un temps raonable fins a igualar...», podríem
afegir «en la mesura del possible i ateses les condicions de l'oferta, la proporció de volums
en català respecte el castellà».
I si poguéssim afegir un altre punt que parlés de l'assoliment del punt 1 sempre que es
realitzi sota els criteris tècnics del personal de la biblioteca, nosaltres canviarem el nostre
sentit de vot.
Sra. Espona:
El punt 2, precisament, diu: «Establir conjuntament amb la direcció de la biblioteca
l'increment anual de la proporció de llibres.» És a dir, aquí no estem bandejant la direcció
de la biblioteca per a res. És a dir, no és que comptem, és que és la seva responsabilitat la
d'aquest servei. Per tant, no podem tirar pel dret i s'ha de parlar amb ella com fer possible
que aquest augment vagi sent més, es visualitzi més del que en tot cas hem estat veient
fins ara.
El regidor Ramon Sánchez deia pel xat que no li havia contestat. Puc contestar el que m'ha
preguntat? Perquè ell ha fet una esmena.
Sr. Alcalde:
Si contesta totes les esmenes, perquè només ha respost la segona esmena de la senyora
García, no ha respost la primera.
Sra. Espona:
La primera era que en la mesura que sigui possible...
Sra. García:
I ateses les condicions del mercat.
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Sra. Espona:
Evidentment, és que les condicions del mercat no les podem canviar, malauradament.
Aleshores, clar que s'hauran de tenir en compte les condicions del mercat. És per això que
hem refet també la moció centrant-nos en els llibres de ficció, perquè no podem canviar els
de no ficció, malauradament. Això potser, doncs, requeriria encara molta més feina i des
d'un altre lloc. I el punt diu...
Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, senyora Marta, senyora Marta. Ho dic per clarificar el debat, eh? Ha dit que
d'acord, però accepta o no accepta l'esmena?
Sra. Espona:
Sí que l'accepto, perquè és que d'alguna manera ja ho està dient això, eh? Però, endavant.
Sr. Alcalde:
I accepta el punt 2 de l'esmena també, que sigui només de criteris tècnics? No, perquè
quan diu conjuntament, és qui?
Sra. Espona:
Home, els responsables que sou de l'àrea. És de dir, en definitiva, però donant-ne un retre
compte també als regidors. Però, clar, jo no hi puc anar com a oposició a treballar amb la
direcció de la biblioteca. Per tant, si aquí acordàvem que hi ha aquest augment, doncs,
aleshores, evidentment, li correspon a l'equip de govern pactar-ho amb ella a veure com es
fa i ja ens traslladarà la informació.
Sr. Alcalde:
No, no, un segon. Li comento per deixar-ho clar, perquè no deixa de ser... El debat ja està
sent productiu. Actualment l'equip de Govern no decideix cap criteri de compra. Per tant,
per això diem que el criteri sigui estrictament... Una altra cosa és la decisió, una altra cosa
és la donació de comptes. En això estem d'acord. Estem parlant de la decisió. Que la
decisió, pel que planteja aquesta esmena, és que sigui estrictament tècnica.
Sra. Espona:
Em sembla bé.
Sr. Alcalde:
D'acord. Per tant, s'accepten aquestes dues esmenes del Grup Municipal Socialista. I ara
sí que la resposta a l'esmena que ha plantejat el senyor Ramon Sánchez.
Sra. Espona:
Respecte de comprar els llibres a les llibreries de la vila, em sembla molt adient per donar
sortida al comerç local. Però jo diria que no deuen ser aquests els canals d'adquisició de
fons que utilitzen les biblioteques, entre d'altres, perquè suposo que es deuen dirigir ja no a
organismes oficials, sinó, segurament, a majoristes o demés, que, entre d'altres coses,
abarateixen el preu també de l'adquisició.
Sr.:
Efectivament.
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Sra. Espona:
Per tant, lamentablement, aquí potser... O, en tot cas, no sé si és possible coordinar-se
amb les llibreries d'alguna manera, doncs, endavant, no?
Sr. Sánchez:
En tot cas, que aquelles compres que fa actualment la biblioteca a alguna papereria que es
puguin repartir amb les altres també. És a dir, la biblioteca fa compres a una papereria de
Molins de Rei. En fa. Per tant, nosaltres el que diem és que en la mesura possible que
aquestes compres es reparteixin en les papereries de tot Molins de Rei. I que si pogués ser
que tinguessin una major aportació a les papereries de Molins, doncs, estaria molt millor.
És el que estic dient, és el que estem demanant.
Sra. Espona:
El que passa és que a mi em sembla que aquest punt s'escapa una mica de... És a dir, que
comprin el material de papereria em sembla que s’escapa...
Sr. Sánchez:
Els recursos són públics, eh? Els recursos són de l'Ajuntament i els posem nosaltres.
Sra. Espona:
Ja, ja. Però a mi em sembla molt bé que comprin a totes les papereries i no a una de sola,
eh?, què és el que s'hauria de fer segurament. Però, clar, no té a veure amb la llengua en
aquest cas. No ho sé, jo no... La veritat és que no sé què dir en aquest punt. Perquè és
que som plenament, estem sempre a favor del comerç local, però és que en aquest cas...
Però vaja...
Sr. Alcalde:
Jo faria... Jo, en aquest cas, demano, perquè no sé exactament, i crec que li passa a més
d'un regidor, com quedaria exactament aquesta esmena del Grup Municipal de Junts per
Molins, i si realment hi ha una variació jurídica a aquesta esmena.
Sr. Sánchez:
Jo no sé si té variació jurídica, però, en tot cas, la compra...
Sr. Alcalde:
Jo crec que també és important el que votem. Jo demano un aclariment jurídic.
Sr. Sánchez:
La compra de llibres la decideix la biblioteca, no?, on la fa. I, per tant, la pot fer on cregui
oportú. I el que estem dient és que en la mesura del possible es prioritzi el comerç local. És
l'únic que estem demanant. No va en contra de res. Després ens omplim la boca que
volem que tothom compri al comerç local i els primers que possiblement igual no donem
exemple és l'Administració Pública. Per tant, jo el que estic demanant és que en la mesura
del possible es prioritzi la compra de llibres a les papereries municipals.
Sr. Alcalde:
Jo amb tot el respecte, crec que les normes a què hem d'obeir les administracions
públiques no són les mateixes de l'àmbit privat. Però, en qualsevol cas, jo hi insisteixo,
només he demanat aclariment jurídic a aquesta esmena.
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Sra. Espona:
Suposo que no esperes que el doni jo l’aclariment jurídic.
Sr. Alcalde:
No, li he demanat a la secretària. Li he demanat a la secretària.
Sra. Espona:
A mi se m’escapa completament.
Sra. Secretària:
Ara mateix no el puc donar, ho hauria d'estudiar, perquè no sé exactament si la biblioteca
realitza la contractació a través de la Diputació o com es formalitza. Per tant, no em puc
posicionar ara mateix. O sigui, no li puc dir [Inintel·ligible: 2:24:06] a l'informe. Necessito
temps per...
Sr. Alcalde:
Doncs, molt bé. No sé si... fer un recés en un Ple virtual és molt difícil, per tant, ara mateix
jo... Desconec com queda la situació.
Sr. Sánchez:
Doncs, posem-lo i, en tot cas, si no és possible, doncs, que decaigui. Entenc que després
posar-lo no pot ser, però si no és possible jurídicament, evidentment, doncs, decaurà.
Possiblement l'enunciat podria ser: «Si jurídicament és possible, doncs, prioritzar la
compra de llibres a les papereries de Molins de Rei.»
Sr. Alcalde:
Jo ho dic... jo poso veu als comentaris que està havent-hi el xat, que crec que tampoc és el
lloc on mantenir debats, però, en qualsevol cas, centro el debat que era, si hi havia un
debat era el català a la biblioteca que, amb la que s'està dient, no sé... Jo coincideixo en
això amb l’opinió del Gerard Corredera, que no sé què té a veure això amb el que estàvem
portant a terme en el títol de la moció, bàsicament.
Però, en qualsevol cas, hi insisteixo, i faig resum de tot el debat, eh? Hi ha hagut una
acceptació de dues esmenes del Grup Municipal Socialista, tenim la qüestió, com a mínim,
el dubte i no possibilitat de resposta jurídica sobre la possibilitat de l'esmena de Junts per
Molins. Per tant, a partir d'aquí, senyora secretària ens hauria de clarificar si realment
podem arribar a incorporar el punt i que decaigui per l’informe o esperar a poder incorporar
el punt i l'esmena en cas que sigui jurídic.
Sra. Secretària:
Primer s'ha de posicionar el grup d'Esquerre, si l’assumiria a dintre de la moció o no.
Perquè si l’assumiria, llavors s'ha de quedar en suspensió fins que s'emeti l'informe. I si no
l'accepta, doncs, ja es pot procedir a la votació.
Sra. Espona:
Jo és que no m'esperava aquesta proposta, la veritat. Per a nosaltres no hi ha cap
problema a incorporar un punt que digui que tant com sigui possible es fomenti el comerç
local i, si pot ser, també des de la biblioteca, doncs, jo no hi veig cap problema. Ara, hi
insisteixo, jo ja ho he verbalitzat abans també, no és de fet el tema de la moció, no? Ara,
Pàg. 98/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

nosaltres sempre hem trencat una llança a favor del comerç local. Per tant, no hi tinc
inconvenient a afegir-hi el punt aquest. Tot i que la compra de material de papereria,
doncs, no té a veure amb el que ara parlàvem.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs. Per tant, el grup ponent accepta la moció. Per tant, entenc que hem tancat
el debat. Passem a la votació.
[Votació]
Sr. Alcalde:
Per tant, aquesta moció s'aprovaria amb aquestes esmenes que s'han presentat i sota,
també, demanda d'aquest informe jurídic a la vista de l'esmena 3 del Grup Municipal de
Junts per Molins.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Vots en contra

Abstencions

1
19

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 19 vots a
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), MEC (1) la CUP (3), Molins Camina-Podem (1) i 1
vot en contra de C’s (1).
16.- Moció conjunta dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya,
Junts per Molins, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal,
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista , Molins en Comú, Molins
Camina Podem i Ciutadans per a la instal·lació de plaques Stolpersteine en record
dels molinencs deportats als camps nazis i per l’adhesió a la xarxa mai més.
(expedient núm. 8/2022/MOCIO )
MOCIÓ
“Exposició de motius
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Atès que la recuperació i defensa de la memòria democràtica és un deure indefugible per
reforçar la democràcia. Avui més que mai és necessari donar-la a conèixer per evitar que
esdeveniments com la barbàrie nazi i el feixisme no es tornin a repetir.
Atès que és un dret de la ciutadania conèixer dades contrastables sobre la repressió patida
per les persones que van lluitar en la defensa de la legalitat democràtica de la II
República, per la igualtat, la fraternitat i la llibertat arreu d’Europa i el mon, combatent el
feixisme i el nazisme.
Atès que el cop d’estat dels militars insurrectes contra el govern escollit democràticament,
la Constitució de 1931 de la II República, l’Estatut d’Autonomia de 1932 i el Govern de la
Generalitat úniques institucions legítimes i democràtiques reconegudes internacionalment ,
va provocar una guerra, a través de la qual s’instaurà la dictadura de Franco, que s’ha de
situar en el context de les dictadures nazi i feixistes que provocaren la II Guerra Mundial i
la barbàrie de l’holocaust.
Atès que aquesta dictadura a Espanya perdurà fins l’any 1978, mantenint les essències del
feixisme, cal recordar que els últims discursos del dictador al 1975 encara es referia a
l’Europa democràtica, com “las podridas democracias infectadas por el comunismo y la
masoneria” y definia el seu govern com “el faro de occidente”.
Atès que la dignificació de les persones víctimes de la repressió feixista i nazi, és encara
incomplerta. Cal explicar sense embuts l’horror patit per les persones republicanes que van
ser detingudes per l’exercit nazi, durant l’ocupació de França en la segona guerra mundial,
no reconegudes com a ciutadanes espanyoles i declarades apàtrides per part del govern
feixista de Franco; ni tan sols foren reconegudes com a personal civil de l’exercit francès
en les companyies de treballadors on molts treballaven, fet que els negà el govern francès
col·laboracionista de Vichy del General Petain, entregades sense cap mena de pietat a les
mans de les SS.
Atès que estan apareixent, en el dia d’avui, amb una certa rellevància, partits polítics i
moviments d’extrema dreta assimilables al feixisme i que minimitzen o neguen l’holocaust
i/o recomanen mantenir el silenci sobre la repressió feixista dels règims de Hitler, Mussolini
o Franco.
Per tot el que hem esmentat considerem un deure homenatjar-les com a persones
defensores de la llibertat i recordar amb la voluntat que mai més es repeteixi la barbàrie
nazi i feixista o les mentides de l’extrema dreta que varen servir com a base de la repressió
de llibertats, l’holocaust i extermini del contrincant polític, del diferent o del “foraster”.
Atès que, segons dades aportades per un estudi del Departament d’Interior i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu
Fabra i de l’entitat Amical de Mauthausen, la xifra de persones espanyoles republicanes
deportades a camps nazis ascendeix a 8.694 persones. 7.347 de les quals van ser
enviades a Mauthausen i els seus Komands com Gussen, 751 a Dachau i 638 a
Buchenwald. La resta de persones van ser enviades a camps adjacents del territori, com a
Neuengamme, Flossenurg o Ravensbruck. El 59% de les persones deportades van morir, i
que el 4% són considerades com a desaparegudes. Un 37% van sobreviure, essent
alliberades. El 22% d’aquestes deportats eren catalans.

Pàg. 100/115
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 23/02/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Atès que les persones deportades espanyoles i catalanes, foren identificades pel nazisme,
amb un triangle blau, que les definia com apàtrides i com a captives, ja que eren
considerades persones d’un règim polític vençut (la República Espanyola), contrari a la
ideologia i la política del Nazisme.
Aquestes dades evidencien el caràcter internacional de les persones reprimides pel
nazisme, així com el sacrifici que van fer, en la seva lluita contra aquell abominable règim.
Atès que entre aquests milers de persones que patiren la repressió nazi, avui tenim
identificats cinc molinencs que van ser deportats a camps de concentració:
JOSEP VIÑAS VENTURA, nascut a Molins de Rei el 18 de juny de 1906, domiciliat
C/Torres i Bages 3, marxà a l’exili fugint de feixisme. El 1940 es empresonat pels nazis al
Stalag IX-A- i posteriorment les SS el deporten des de Kassel a Mauthausen matrícula nº:
3.749. Arribà l’agost de 1940 amb un dels primers vagons de deportats espanyols en
aquest camp,. morí víctima de la repressió nazi, al Camp de Gusen el 18 de juny de 1942.
MIQUEL SABATÉ MIRÓ, nascut a Molins de Rei el 27 d’agost de 1917, domiciliat al Carrer
Pintor Fortuny nº 48, 21, l’agost de 1936 s’allistà com a voluntari a la Centúria 33
organitzada per la Federació Obrera i el PSUC. Anaren primer a Mallorca i després al
frons de l’Aragó i Madrid. A la retirada fou Internat al camp d’Argelers, s’incorporà a una
Companyia de Treballadors de l’exèrcit francès i fou detingut i empresonat a Eysses el
1943 acusat de participar en la resistència francesa i deportat als camps de concentració
nazis de Dachau matrícula nº 73.978 i Neuengamme on va entrar el 22 d’octubre de 1944
a l’alliberament del camp el 1945 no identifiquen el seu cos fou declarat desaparegut,
JOSEP BENET SÀBAT, Nascut a Vallirana el 20 de febrer de 1911 , domiciliat a Molins de
Rei a l’avinguda Barcelona 21. L’agost de 1936 s’allistà com a voluntari a la Centúria 33
organitzada per la Federació Obrera i el PSUC; primer a Mallorca i desprès a la Columna
motoritzada a l’Aragó Alcañiz, en la defensa de Madrid i en la retirada cap a França el
febrer de 1939. Es manté a l’exili i queda reclòs al Camp d’Argelers i posteriorment fou
deportat a Mauthausen matrícula 6.242 i Termberg, sobrevisqué i sortir alliberat al 1945,
fixà el domicili a París. Morí a l’exili el 2005,
AMADEU CANALS PRAT nascut a Molins de Rei el 6 de setembre de 1886, al carrer d
Rafael de Casanovas nº 16. on visqué fins els vint-i-un anys. Es trasllada a viure a
Igualada el 1907. Es casa el-1913 i té una filla el -1914. Domicili: Forasteries del Migdia
(Molí de l’Alert). Va ser vocal de la junta directiva del Sindicat Agrícola d’Igualada (19361937). Acabada la guerra, va passar a França on ingressà al camp de refugiats Les Aliers
(Angulema), fou detingut i traslladat al camp de presoners Frontstalag 184 d’’Angulema. El
20-8-1940 fou traslladat i deportat al camp nazi de Mauthausen on va ingressar el 28-81940 (matrícula núm. 4161). I el 24-1-1941 va ser deportat al de Gusen (matrícula núm.
9087), on va morir el 7-8-1941..
FÈLIX VENDRELL CASANELLAS nascut a Santa Susanna el 8 del juliol 1900, resident a
Molins de Rei al carrer Enric Granados 25 “Pati del negre” era jornaler del camp. Marxà a
l’exili a França, fou detingut pels nazis el 25 de gener de 1941 i ingressat a l’Stalag XI B,
posteriorment deportat al camp de Mauthausen amb la matrícula nº 6.697 i al camp de
Gusen amb la matrícula nª10 818 on fou assassinat el 30 d’agost de 1941.
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Atès que aquest Ajuntament està compromès en les tasques de recuperació de la memòria
democràtica i que disposa en l’ edifici de la Federació Obrera d’un espai de memòria
democràtica emblemàtic del moviment obrer baixllobregatí de principis del segle XX. I que
la Federació Obrera, va jugar un paper de lideratge en defensa de la II Republicana, la
democràtica i el socialisme. En les dates de la recent celebració de la Fira de 2022 i en el
marc del dia internacional de l’holocaust en la seu de la FO, es va presentar l’exposició de
l’Associació Amical Mauthausen i es va fer una visita guiada per la historiadora Rosa
Torán. Veient la necessitat d’incorporar en el currículum dels ensenyaments secundaris la
memòria democràtica i que activitats com aquesta es puguin programar en els
ensenyaments secundaris.
Per tot l’exposat, i d’acord amb Xarxa de Memòria impulsada pel Consell Comarcal on hi
estan presents com entitats culturals i socials el Centre d’Estudis Comarcals, els sindicats
CCOO i UGT, l’Amical Mauthausen i d’altres entitats de la comarca, donant continuïtat al
homenatge als deportats del Baix Llobregat fet al Parc Torreblanca el 16 de maig de 2021.
Atès que el Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat està duent a terme un estudi
històric sobre l’ Exil.li i Deportació a la Comarca que va començar abans de la pandèmia
amb més de 38 investigadors de diferents municipis de la comarca entre ells Molins de Rei.
Aquest treball te previst finalitzar el 2023. Referent als deportats està previst ampliar les
dades dels cinc localitzats i així mateix cercar la possibilitat d’identificar-ne de nous; amb
l’objectiu de dignificar la memòria de tots els deportats nascuts o domiciliats al municipi, en
el moment del seu exili.
Atenent la iniciativa del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i
l’Amical Mauthausen, de dignificar la memòria dels deportats amb la instal·lant
davant del domicili del deportat, les plaques o llambordes de la memòria, també
anomenades “Stolpersteine”. Una idea importada d’Alemanya que va començar a
desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 1992. Aquestes llambordes estan fetes de
formigó de 10 cm per 10 cm i estan cobertes d’un full de llautó en el qual es graven les
dades personals i biogràfiques de la persona que va ser víctima del nazisme. Cada
llamborda és única i es realitza mitjançant una feina d’artesania. Un gest de respecte i
humanitat que vol contraposar-se a l’extermini irracional del nazisme.
L’objectiu d’aquestes plaques o llambordes és que els vianants s’hi aturin al davant per tal
de provocar la reflexió i el respecte vers les persones empresonades, desaparegudes,
assassinades o torturades en els camps. Hi ha un llambordí únic per cada persona
deportada.
Atès que des de l’inici del projecte s’han instal·lat més de 50.000 llambordins a diversos
estats europeus, també a Espanya i a Catalunya. Actualment hi ha una llista d’espera que
pot superar l’any per tal que un cop demanades llambordes Stolpersteine, siguin
entregades al Municipi per a la seva instal·lació.
Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.
Sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la concessió dels
llambordins “Stolpersteine, en record a les persones nascudes o domiciliades a
Molins de Rei, que van patir deportació a camps de concentració nazis: Josep Viñas
Ventura, Josep Benet Sàbat, Miquel Sabaté Miró, Fèlix Vendrell Casanellas i Amadeu
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Canals Prat. En el cas que s’identifiquin, de manera fefaent d’altres víctimes locals, que
s’ampliï aquesta sol·licitud automàticament.
Segon.
Que aquestes “Stolpersteine” es col·loquin just davant on van viure en l’últim
domicili abans de l’exili o en el seu cas on van néixer.
Tercer.
Que es procedeixi a la difusió pública de les biografies d’aquests deportats a camps
nazis, així com a la informació i sensibilització sobre la terrible experiència de
persecució, detenció, tortura i assassinat comès pel feixisme i el nazisme contra
persones que van lluitar per la democràcia i la llibertat.
Quart.
Que l’Ajuntament de Molins de Rei col·labori amb la Xarxa Comarcal de la Memòria
marc on el Centre d’Estudis Comarcals desenvolupa la recerca sobre l’Exili i
Deportació a la Comarca
Cinquè
Que l’Ajuntament de Molins de Rei s’adhereixi a la Xarxa “Mai Més”, per a participar
conjuntament amb l’Amical en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del
feixisme, i amb la recerca històrica dels deportats i deportades del municipi i amb la
implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb el/els Centres de
Secundària de la Vila, definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faci de la
nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme. Signar un
conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per a l’impuls i
desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte
Mauthausen/Buchenwald.
Sisé.
Que es comuniquin aquests acords, als familiars, a l’Amical Mauthausen, a la Xarxa
Comarcal de Memòria, al Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat, al Conseller de
Cultura i al memorial Democràtic de Catalunya.
A Molins de Rei (data ...) “
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem el punt 16, la moció conjunta dels grups municipals del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Junts per Molins, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d'Unitat
Popular, Molins En Comú, Molins Camina-Podem i Ciutadans per a la instal·lació de
plaques Stolpersteine en record dels molinencs deportats als camps nazis i per a l'adhesió
a la xarxa Mai més. Endavant.
Sr. Corredera:
Bé, parlo jo en nom de tots els grups, val? Intentaré fer una contextualització.
Presenta el punt 16.
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Sr. Alcalde:
Jo recordo que hi ha cinc minuts d'intervenció en la presentació de la moció, ho dic per
properes ocasions. Hi ha dues paraules demanades, tres. Però jo proposo, és una
declaració, està consensuada per tothom, que fem l'ordre de menys a més dels grups. Per
tant, si fos així, si ho accepten, eh? El torn seria de la Laia Cassauba, en primer lloc, si
volgués intervenir. Veig que no... Sí.

Sra. Cassauba:
No tenim res més a afegir a part de la moció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, senyora Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
No, nosaltres tampoc molta cosa més. Només agrair al Gerard la generositat d’haver ofert
a tots els grups municipals presentar conjuntament aquesta moció. Doncs, jo crec que fa
un reparament a aquestes víctimes. I ja que sempre tenim, no?, present la llei de memòria
històrica i que no s'està complint com probablement voldríem que es complís, doncs,
nosaltres fem aquest pas i jo crec que és molt important i és molt significatiu.
Sr. Alcalde:
Molt bé. És el torn de l’Estefania Castillo.
Sra. Castillo:
Sí, nosaltres també fem extensible aquest agraïment al Gerard, ja li vaig dir personalment,
per haver presentat aquesta moció. Sí que és cert que creiem que, bé, que s'ha de
mantenir viva la memòria històrica i democràtica. Sí que és cert que aquesta exposició que
va oferir l'Ajuntament on em vaig poder retrobar amb la Rosa Toran, perquè sí que vaig ser
una de les afortunades que la va acompanyar, junts amb la Neus Català, al camp de
concentració de Ravensbrück. Que, per cert, la Neus Català també té un Stolpersteine al
seu municipi, als Guiamets. I a mi aquell viatge, personalment, em va canviar la vida
perquè vam conèixer molts testimonis, persones jueves, la Neus Català també ens va
explicar moltes coses.
I segurament en aquell viatge vaig ser com doblement conscient de la situació que vivien
les persones deportades que van marxar després de la Guerra Civil d'Espanya cap a
França. Perquè van haver de deixar el seu país, o sigui, diguéssim, marxar de casa seva
cap a França, cap a un altre país. A França no les volien. Quan els nazis van ocupar
França, les van enviar a un camp de concentració. I les persones que van poder
sobreviure, poques, però van poder sobreviure, després no van poder tornar a casa seva,
perquè aquí a Espanya no les volien.
Llavors, clar, en aquell viatge vaig ser doblement conscient de dir, guau, és que no van
poder tornar a casa fins 1975, que la dictadura va acabar. La Neus Català, per exemple, va
viure a França i el 1975 va venir a viure a Rubí i, posteriorment, ella ha mort al seu poble,
que és els Guiamets.
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Per tant, jo crec que la veu de la nostra gent gran, que ens queda ja poca, s'ha de seguir
mantenint. Vull dir, jo amb la meva àvia que tens noranta-tres anys recordem la Guerra
Civil molt sovint, com la va viure ella, perquè les noves generacions no tindran aquests
testimonis. I creiem que els hi hem de deixar aquesta herència. Vull dir, que coneguin què
va passar a Espanya durant la Guerra Civil, què va passar a Europa durant la Segona
Guerra Mundial, tota la barbàrie que es va cometre als camps de concentració i
d'extermini, perquè no es torni a repetir.
I recordo un moment perquè, arrel d’anar a la nostra visita a Ravensbrück, jo vaig haver de
fer el treball de recerca sobre la deportació i l'Holocaust, i amb la meva professora
d'història que vam anar a conèixer l'Amical de Mauthausen, personalment. El president em
va fer una pregunta com dient: tu creus que això que va passar als camps de concentració
va canviar la humanitat, va canviar la visió de la humanitat? Dic, home, va ser un fet molt
fort el que va passar, perquè es va exterminar sis milions de jueus, a part de tot això,
apolítics, comunistes, tota la gent que van matar.
Però, també és cert, a mi em va impactar molt, però també és cert que els humans som els
únics que podem caure dues vegades en el mateix error. I s'està veient com està pujant
l'extrema dreta un altre cop a Europa, com està governant l'extrema dreta a municipis –i no
cal anar gaire lluny, vull dir, ho tenim aquí ben apropet–, i s'estan plantejant discursos de
racisme, d’homofòbia, de xenofòbia, vull dir... arreu. I els estem donant per vàlids perquè
han estat escollits democràticament. I jo crec que això no s'ha de permetre. I ja està. La
nostra intervenció anava en aquest sentit. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn de la senyora Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
Gràcies. Efectivament la memòria històrica és l'assignatura eternament pendent, perquè no
ens hi acabem de posar. I, per tant, qualsevol iniciativa que vagi en la línia de reivindicar el
paper que aquestes persones malauradament van haver de patir, crec que és un encert.
Per tant, em sumo, en tot cas, als agraïments, Gerard, per haver tirat endavant aquesta
proposta.
Malauradament, no només hi va haver persones que van estar internades en camps de
concentració nazis, sinó que també tenim més víctimes represaliades arran de la Guerra
Civil o durant el franquisme, poc després de la Guerra Civil. Per exemple, hi ha noranta-set
persones nascudes a Molins de Rei, majoritàriament homes, però també dones, que
consten a l'Arxiu Nacional de Catalunya en la llista de víctimes del franquisme a qui se'ls
ha de fer una reparació jurídica.
Però si mirem per municipi de residència –aquestes noranta-set eren nascudes a Molins de
Rei–, si busquem les dades per les persones que vivien en aquell moment de la Guerra
Civil aquí a Molins de Rei són 211 persones les que van ser represaliades i catorze
afusellades. De les noranta-set que deia abans nascudes a Molins de Rei, cinc van ser
executades. Per tant, òbviament, si omplim el ventall, doncs, malauradament, també
augmenta la xifra de persones afusellades.
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Creiem, doncs, que cal no oblidar també totes aquestes persones que d'una manera o
d'una altra van patir presó, penes de multa, reclusió perpètua i, malauradament, com deia,
algunes d'elles execució també.
Creiem que el record d'aquestes persones també és un deute que tenim tots nosaltres,
perquè les generacions actuals, com la nostra i les futures, coneguem aquest episodi de la
nostra història més recent en clau local i, per tant, doncs, serveixi perquè realment no es
torni a repetir. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de Junts per Molins.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí. Agrair, també, com no pot ser d'altra manera, el Gerard per la moció.
Recordàvem que hem tingut fa pocs dies aquesta exposició a la Federació Obrera de
Mauthausen, l'univers de l'horror, jo crec que amb imatges on vam poder veure
perfectament aquell horror d'aquells camps de concentració i de les tortures que van patir
moltes persones en aquells camps i, malauradament, molts d'ells conveïns nostres.
Per tant, evidentment, hem de continuar amb aquesta lluita per perseverar la memòria
històrica, per saber el que va passar, perquè els nostres fills i filles sàpiguen perfectament
què és el que va passar en una època de la història, amb la gent del nostre municipi i gent
de tot el món. Jo també vaig tenir la desgràcia de... El meu avi, doncs, va ser presoner de
la Guerra Civil i ell també, com deia l’Estefania, doncs, a mi el meu avi també m’explicava
totes les seves aventures i les seves desgràcies que va tenir durant aquest
empresonament. I, per tant, molta d'aquella gent que, malauradament, va passar moments
extremadament complicats, extremadament difícils, mereixen tot el nostre respecte i la
nostra admiració.
Per tant, gràcies per la emoció, gràcies a tota la gent que fa possible que aquesta memòria
no es perdi.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Jessica, endavant.
Sra. Revestido:
Sí. Bon vespre de nou. Bé, com la resta de companys i companyes del consistori, volia
donar les gràcies també al company Gerard Corredera per oferir-nos la possibilitat de
presentar conjuntament aquesta moció. Com ja s'ha recordat al Ple, el passat 27 de gener
es va commemorar el Dia Internacional en Memòria de les víctimes de l'Holocaust. Molins
de Rei, tal com recull aquesta moció, va portar l'exposició de l'Amical de Mauthausen amb
la seva comissària Rosa Toran, que ens va fer una visita guiada.
En aquesta visita, explica gran part de l'exposició de motius de la moció que hem llegit. I
en aquesta mateixa trobada, també, els companys i companyes del Consell Comarcal ens
van parlar d'aquesta xarxa a la qual ens adherim avui i del treball que realitzen. In situ
també vam explicar en aquell acte que agafàvem el compromís en seguir treballant en
recuperar una part de la història, aquesta part de la història injusta, cruel, dolorosa i trista,
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entre molts altres adjectius, que ens serveixi per visibilitzar i prendre consciència d'aquesta
part de la història que mai s'ha de tornar a repetir.
Per tant, com no podia ser d'una altra manera, ens havíem d'adherir a aquesta moció un
cop presentada a tots els grups polítics. Així que ens prenem com a nostres aquests
acords i treballem per dur-los a terme. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si vol tancar el senyor Gerard?
Sr. Corredera:
Poquet, poquet. I, en tot cas, gràcies per l'agraïment tot i que jo únicament he fet de
portaveu, eh?, d'aquesta iniciativa treballada per molta gent. I, per tant, són ells i elles, no?,
les que mereixen l'agraïment per seguir treballant en la recuperació de la memòria, de la
barbàrie que va suposar, doncs, el nazisme, el feixisme, i perquè les properes generacions
no ho oblidin, eh?
I agrair i donar gràcies a tots i a totes per adherir-vos a la moció, que era, de fet, la voluntat
dels investigadors.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, passaríem a la votació.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
17.- Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina – Podem i Molins en Comú
per a la conversió de SAREB en un instrument per a garantir el dret a l’habitatge i els
mecanismes de cessió als ajuntaments. (expedient núm. 7/2022/MOCIO)
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MOCIÓ
La creació d'una societat de gestió d'actius immobiliaris, popularment coneguda com a
banc dolent, va ser una de les condicions imposades en el MOU, el Memoràndum d'Entesa
signada amb la Unió Europea per al rescat d'Espanya en 2012.
La Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, d'ara endavant
SAREB, va ser creada amb l'objectiu de comprar part dels actius tòxics i problemàtics que
tenia la banca per a “netejar” els seus balanços i eliminar el llast que en ells tenien els
actius “improductius”. Habitatges i sòls que estaven en poder de les entitats després
d'haver estat executades les garanties i hipoteques dels qui no havien pagat els préstecs
signats, a més de crèdits fallits amb enormes dificultats de recuperació, van ser
traspassats a aquest “banc dolent” perquè les entitats deixessin de tenir el llast de tenir que
provisionar aquests actius que no els generaven més que despeses i els obligaven a
reservar capital.
Perquè no impactés negativament en els comptes de les Administracions Públiques, la
SAREB es va constituir amb majoria d'accionistes privats sense consolidar el seu balanç
amb els comptes de l'Estat. Va ser finançada amb recursos públics que suposaven un
95,31% del total, però el percentatge de propietat accionarial públic només seria del
45,68%. Al mateix temps, els socis privats que només aportaven solament el 4,69% del
finançament total, es quedaven amb el 54,33% de les accions.
La notificació de la Unió Europea d'abril de 2021 en el context del Procediment de Dèficit
Excessiu de 2020 va desmuntar l'estratègia i va suposar la integració comptable de
SAREB com a part de les Administracions Públiques.
A conseqüència de la reclassificació l'activitat de la companyia repercuteix directament
sobre els comptes públics amb efectes des de 2020. Ha suposat un increment en el dèficit
públic de 2020 de 9.891 milions d'euros (0,88% del PIB) i un increment del deute PDE
consolidada de les Administracions Públiques de 34.145 milions d'euros al desembre de
2020 (3,05% del PIB). De la mateixa manera, en els successius exercicis, les operacions
de disposició del seu actiu per part de SAREB, així com els seus resultats comptables
afectaran el saldo dels comptes nacionals del sector de les Administracions Públiques.
La SAREB va adquirir per tant immobles, crèdits i sòl per valor de 50.781 milions d'euros
després d'aplicar un descompte mitjà del 52% sobre el qual tenien en les entitats. És a dir,
actius comptabilitzats en les entitats bancàries nacionalitzades per 107.121 milions
d'euros, van ser adquirits per el “banc dolent” per 50.781 milions.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, assegurava al novembre de 2012, només uns
mesos després de la creació de la SAREB, que la societat no sols no els costaria diners
als contribuents espanyols, sinó que, al llarg de la seva vida, oferiria una rendibilitat del
15%.
El resultat de tot l'anterior ha estat l'aprovació d'un Reial decret per a eliminar els límits a la
participació de l'Estat en l'accionariat de la SAREB, permetent així la nacionalització de
facto.
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L'aprovació del Reial decret llei 1/2022, de 18 de gener, pel qual es modifica el règim
jurídic de les societats de gestió d'actius i en particular el règim de la Societat de Gestió
d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària deixa en evidència la negligent
actuació en la gestió d'aquesta societat i la necessitat de modificar la manera d'actuar.
Per tot això, els grups municipal de Molins Camina – Podem i Molins en Comú, proposen al
Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents
ACORDS
1. Instar el Govern a la creació d'una comissió de recerca parlamentària que estableixi
les responsabilitats polítiques d'unes decisions que han causat un descomunal cost
i crebant de fons públics que ascendeix, de moment, a 14.500 milions d'euros, dels
quals 12.000 milions són públics i a l'assumpció de gairebé 35.000 milions de
deute.
2. Instar el Govern a la modificació de l'objecte social de la SAREB per a convertir a
aquesta societat en una eina pública per a garantir el dret a l'habitatge amb durada
indefinida.
3. Promoure una modificació en l'articulat de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit; la Llei 11/2015, de 18 de juny, de
recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió; i el Reial
decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les
societats de gestió d'actius, en relació amb el règim jurídic de la Societat de Gestió
d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària.
4. Instar el Govern que, amb la finalitat de poder fiscalitzar i controlar adequadament la
SAREB, la presa de control públic incorporarà la creació d'un organisme que
permeti el seguiment de l'activitat de la societat i la comprovació del compliment
dels seus objectius, més enllà dels òrgans de control de la societat. En el Consell
d'Administració i en aquests organismes de seguiment participaran els ministeris
que tinguin competències en drets socials i habitatge.
5. Instar el Govern a elaborar un cens dels actius que té en propietat, la SAREB. Que
immobles i sòls que hem pagat amb diners públics, continuïn sent una cosa
desconeguda per als ministeris que tenen competències relacionades en habitatge,
com és el cas de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i Ministeri de Drets Socials i
Agenda 2030, ha de ser esmenat de manera immediata.
6. Instar el Govern que mentrestant no s'adquireix la propietat dels immobles per
l'administració pública, es faciliti una gestió social del parc d'habitatges actual de
*Sareb per a garantir accés a l'habitatge de la població.
7. Instar el Govern i la Generalitat de Catalunya a realitzar les gestions pertinents amb
la *SAREB perquè el sòl urbanitzable que atresora i no s'adquireixi la propietat
d'aquests, per l'administració pública, el promoguin i tingui una fi d'habitatge públic
destinat a lloguer social i assequible.
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8. Donar trasllat d'aquests acords al govern de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya, al
Sindicat de l’Habitatge i als mitjans de comunicació locals i comarcals.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passaríem ara sí, al darrer punt de l'ordre del dia, la moció conjunta dels grups municipals
Molins Camina-Podem i Molins En Comú per la conversió de la Sareb en un instrument per
garantir el dret a l'habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments. Endavant.
Sr. Corredera:
La llegeixo jo.
Presenta el punt 17.
Sr. Alcalde:
Entenc que la primera paraula demanada és de la senyora Cristina. Endavant.
Sra. Rodríguez:
Sí. Gràcies, alcalde. Bé, bona nit, que no havia dit res encara. Primer de tot, em sumo a la
protesta sobre les paraules desafortunades cap als companys del regidor Pep Puiggari,
eh?
Bé, ja s'ha parlat molt en aquest Ple del tema de l'habitatge i també durant el 2021, que
vam acabar coincidint que cal promoure tantes polítiques locals com sigui possible per fer
front a la necessitat d'habitatge que hi ha a Molins de Rei. Sobretot la necessitat que tingui
un preu assequible.
El que ha acabat resultant la Sareb, només ha beneficiat els grans tenidors i ha continuat
perjudicant els que tenen menys recursos. Tot i que aquesta moció està enfocada a un
àmbit supramunicipal, és important que tinguem ubicats aquests pisos a Molins de Rei,
avançar-se als possibles incompliments de pagament a què es puguin veure obligades les
persones que hi resideixen, per trobar-hi solucions i augmentar tant com sigui possible
llocs que puguin acollir les persones o famílies afectades. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ara és el torn del senyor Carles Corro. Endavant.
Sr. Corro:
Sí. Gràcies, alcalde. A veure, des de la CUP no podem sinó compartir l'essència d'aquesta
moció. De fet, la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar al Parlament de Catalunya ja va
plantejar al debat de política general de l'any passat al Parlament la incorporació dels pisos
de la Sareb al parc públic d'habitatge com una de les mesures que enteníem i que seguim
entenent com a necessàries de cara a fer front de forma efectiva a l'emergència
habitacional que patim al nostre país.
Ara bé, sí que m'agradaria fer un apunt, i és que, a veure, tampoc ens pensem que
aquesta nacionalització de facto de què parla la moció ha estat una acció política duta a
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terme amb la urgència que mereixia pel que es fa anomenar el govern més progressista a
la història, no? Al contrari, ha vingut una vegada més imposat per la Unió Europea. No
només això, sinó que, entenc que per això, també, ens trobem aquí debatent aquesta
moció, el PSOE, que es vanaglòria de ser d’esquerres i [Inintel·ligible: 3:00:53] la proposta
del soci de govern de cara a fer de la Sareb una eina social realment efectiva per garantir
el dret constitucional a l'habitatge.
En qualsevol cas, com deia, i entenem cabdal que la Sareb i el patrimoni immobiliari que
gestiona es posi de forma efectiva al servei de les necessitats col·lectives d'habitatge. Però
no és l'única mesura, ni segurament tampoc la principal a adoptar en aquest sentit, no?
Nosaltres, des de la CUP, destacaríem algunes altres que també entenem cabdals. En
primer lloc, és imprescindible que també s'ampliï el parc públic d'habitatge a partir de
l'expropiació sense miraments dels habitatges ostentats per fons voltors, entitats de crèdit i
les seves filials, de l'església, del Ministeri de Defensa, Ministeri d’Interior, etcètera.
Cal recolzar també tots aquells col·lectius, plataformes i sindicats que lluiten dia rere dia en
defensa de l'habitatge. Acabant d'una vegada per totes, també, amb la repressió i la
criminalització a la que són sotmeses en fer-ho. Cal acabar també amb els desnonaments
de persones i famílies vulnerables immediatament, així com no fer intervenir la BRIMO a
l'hora d'executar-los. Recordar, així de forma merament anecdòtica, que l'any passat es
van dur a terme més d'una vintena de desnonaments diaris només a Catalunya.
Per últim, comentar que als darrers pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'aquest
any 2022, finalment, es va assolir l'objectiu reivindicat per la CUP de destinar 1.000 milions
d'euros a polítiques d'habitatge. Ara bé, no ens podem relaxar en aquest sentit.
L'emergència habitacional continua i entenem que, per això, de cara als propers
pressupostos caldrà superar aquesta xifra, aconseguint que esdevingui un eix central de
l'acció política a la Generalitat.
I, en última instància, sempre m'agradaria recordar, i no ens cansem de dir-ho, eh?, és
fonamental entendre que l'arrel del problema habitacional està en el sistema capitalista. Un
sistema que ha naturalitzat la visió de l'habitatge com un bé de mercat amb el qual poder
fer lliurement negoci, en lloc d'entendre’l com un espai físic imprescindible per poder gaudir
d'una vida digna. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Veig que no hi ha cap paraula més demanada. Per tant, si volgués tancar,
senyor Gerard?
Sra. Aroca:
Tancaré jo, si no...
Sr. Alcalde:
Endavant. Cap problema.
Sra. Aroca:
Doncs, gràcies a la companya d’esquerra i al company de la CUP per les seves
intervencions. Tota la raó, eh?, a tots dos. Especialment, Carles, en aquestes darreres
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paraules que has dedicat, com tantes altres coses, eh?, que també estan segrestades pel
capitalisme, però també, sobretot, el tema de l'habitatge. I que és un problema súper
important que tenim en aquest país. I més ara que estem vivint una altra ona de bombolla
immobiliària a tots els nivells. I després les conseqüències són les que són, que ja les
coneixem tots i que no té vies de canviar a curt termini. Jo crec que tot el que es pugui fer i
reclamar per intentar revertir aquesta situació tan penosa que tenim en aquest país amb el
tema de l'habitatge, s'ha de fer.
Hi ha altres països que tenen altres legislacions molt més importants i molt més fortes a
l'hora de no permetre que hi hagi, doncs, aquests desnonaments, per exemple, o d'ampliar
el parc públic d'habitatge. Si no... aquí mateix a Europa tenim alguns països nòrdics que
tenen mesures directament d'expropiació d'aquells habitatges que portin més de dos anys
buits per posar-los al servei de la gent amb menys recursos. I jo crec que el que hem de fer
és, també, incidir a nivell legislatiu en aquestes qüestions per intentar realment canviar
aquesta situació.
Gràcies pel vostre posicionament i desitgem i esperem que aquesta proposta surti
endavant i que, finalment, aquesta prenedoria de pèl que va ser la Sareb acabi sent l'eina
pública que havia d'haver estat des del principi, però que al final només ha estat una eina
per als bancs, per salvar-los d'una situació bastant dolenta. I, al final, les administracions el
que han fet és posar molts diners i veure pocs resultats. I això és el que hem d'intentar
canviar. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Passarem a la votació d'aquesta manera.
[Votació]
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

3

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
18.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de la CANDIDATURA MOLINS EN COMÚ:
Pregunta:
La nostra pregunta és en quina situació està la reforma/rehabilitació de l‘estació de tren. Si
teniu notícies i sabeu en quin punt està.
Resposta:
Aquesta pregunta va ser contestada per l’alcalde-president del Ple.
Pregunta:
Bé, Jo en vaig fer una i no sé si em van respondre, que és el tema de les pantalles
acústiques de l’autopista, que em van dir... No sé si em van dir que no ho sabien o que
estaven esperant els Pressupostos Generals de l’Estat. També a veure si tenen alguna
notícia més al respecte. es...
Resposta:
Com ampliació a la informació facilitada al Grup Municipal de Molins en Comú en el
Ple 14/2021, de 25 de novembre, cal esmentar que, a l’igual que tota la ciutadania,
som coneixedors a través dels mitjans de comunicació de l’acord de la setmana
passada de la Comissió bilateral Estat – Generalitat de Catalunya del traspàs a la
Generalitat de Catalunya de la Carretera B23.
PREGUNTA DELS GRUPS MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ I MOLINS CAMINA-PODEM
SOBRE LA LICITACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL PALU DE REQUESENS.
Sr. Alcalde:
Arribem, d'aquesta manera, al punt de Precs i preguntes. També es passaran les
respostes pendents. I, per tant, alguna pregunta més enllà de...? Sí que hi ha hagut una
pregunta feta per escrit. Evidentment, doncs, que ara mateix es farà la lectura de la
pregunta i la resposta. Alguna pregunta? Sí, hi ha preguntes... La senyora Aroca vol fer
alguna pregunta més enllà de la que s'ha entrat per registre? Senyora Aroca, alguna
pregunta més de la que ha entrat per registre? No? D’acord.
Per tant, entenc que no hi ha cap pregunta més. Per tant, jo mateix faré la lectura de la
pregunta que, en aquest cas, doncs, han entrat els portaveus de..., la senyora Aroca i el
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senyor Gerard Corredera. I formulen les següents preguntes perquè siguin respostes
verbalment durant la sessió del Ple, en haver-se formulat vint-i-quatre hores abans del Ple.
Els antecedents diuen així: «Atès que la Junta de Govern Local ha aprovat en la sessió de
21 de desembre del 2021 la licitació del projecte museogràfic del Palau de Recasens, atès
que el projecte executiu objecte de licitació específica les obres d'art que han de ser
objecte de cessió i les entitats que en són titulars, s'han aprovat els vuitanta objectes que
restaran exposats al públic i les institucions que el cediran», tot un seguit d'institucions. Les
preguntes que fa són «L'Ajuntament ha signat, ha acordat amb totes o algunes de les
entitats titulars de les obres d'art que s'han de cedir algun document, acord, conveni sobre
aquest afer? En cas de ser afirmativa la resposta, indiquin els següents aspectes: data del
document, òrgan que ha aprovat dit document i la data de la seva aprovació, l'autoritat
municipal que signarà el document, contingut bàsic del document. Que sigui entregada una
còpia dels documents signats al regidor de l'oposició al més breu termini.»
I la resposta que, en aquest cas, doncs, faríem... Seria així, la pregunta parteix d'un
plantejament erroni. S'afirma als antecedents que s'han aprovat els vuitanta projectes que
restaran exposats al públic i les institucions que els cediran . No existeix cap acord
d'aprovació dels objectes que esmena. La licitació del projecte museogràfic no aprova la
relació d'objectes. A partir d'una proposta de relació d'objectes d'obres, es licita el
subministrament necessari per a l'exposició de les obres i el seu transport.
El capítol 1.3 del projecte museogràfic, pàgina cent cinc, es denomina «1.3. Proposta de
relació d'objectes d'art.» Com indica el projecte museogràfic, es tracta d'una proposta
d'objectes que formaran el fons del museu. Si la provisionalitat d'obres canvia, a la clàusula
43.1 del plec de clàusules administratives, pàgina cinquanta-dos, es preveu la possible
modificació del contracte obligatòria per a l'empresa contractista fins a un màxim d'un vint
per cent dels preus del contracte per, entre d’altres causes, diu literalment: «modificacions
derivades de les peces a exposar».
Sobre les preguntes concretes, s'ha signat un conveni de col·laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya, aprovat mitjançant Decret d'alcaldia núm. 699 de data 13 de
maig del 2021, del qual es va donar compte al Ple de data 30 de juny del 2021, 9/2021. El
tinc aquí.
S'ha donat resposta a aquestes preguntes. No hi ha cap pregunta més. Per tant, a les
21:17 acabaríem aquest Ple. Sense abans, per això, si em permeten, desitjar un molt bon
carnaval al conjunt de regidors i regidores i, evidentment, també un carnaval que sigui
exitós i el pugui gaudir tota la població de Molins de Rei.
19.-Torn obert de paraules.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint-i-una hores i vint minuts, de la qual s’estén la present acta.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,
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