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NÚM. 5/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 31 DE MARÇ DE 2022.

A la  vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i quatre minuts del trenta-u de març 
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
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 i el regidor Sr. Arnau 
Pedrol i Vila

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 05/2022 de data 25 de març de 2022.

En aquest moment consta absent de la sessió el regidor Sr. Marc Vives Solé i la 
regidora Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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

Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i 
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència 
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat. 

Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. 

Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: 

Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de 
violència masclista.

Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca. 

Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i  
fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.  

*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de febrer de 2022:

- 02/03/2022. Lobna H. Pozuelo de Alarcón (Madrid, Comunitat  de Madrid). Xifra oficial
- 03/03/2022. Isabel Velasco. Maqueda (Toledo, Castella-La Manxa). Xifra oficial
- 03/03/2022. Nom i cognoms desconeguts. Olesa de Montserrat (Barcelona, Catalunya). 

Xifra no oficial
- 12/03/2022. Mila Marchetti. O Carballiño (Orense, Galicia). Xifra no oficial
- 14/03/2022. María Ángeles. Ceuta. Xifra oficial
- 17/03/2022. Jessica Méndez Iglesias. Barro (Pontevedra, Galicia). Xifra no oficial
-  21/03/2022. Ivet C. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Xifra no oficial

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Començar, primer de tot, senyora secretària, el senyor Marc Vives i la senyora Laia 
Cassauba han comentat que vindran, s'incorporaran al llarg del Ple. I qui sí que s'ha 
excusat avui és el senyor Arnau Pedrol, que és el que no podrà assistir. Igual que el Jordi 
Enseñat, que continua de baixa per qüestions mèdiques.

Dit això, i abans de començar el Ple, és evident que amb la virtualitat, doncs, hi havia actes 
que no havíem pogut fer i, que sàpiga, hi ha dos regidors, regidores, el senyor Carles 
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Corro i la senyora Cristina Rodríguez, que en la seva presa de possessió no els hi vam 
poder entregar el pin institucional. Per tant, en aquest sentit, ara mateix el que faré és 
entregar el pin institucional a aquests dos regidors. Ja m’acosto jo. Primer la Cristina... 
[Veus de fons]

A partir d'aquest moment, el que faríem és donar, malauradament, i sempre començo amb 
la mateixa paraula, malauradament, un Ple més hem de començar amb la declaració 
institucional de rebuig als atemptats masclistes que, en aquesta ocasió, per acord de 
portaveus li toca llegir al senyor Carles Corro. Endavant.

Sr. Corro:

Bé, bona tarda a tots i totes, també a tots aquells que en seguiu aquí en directe o per 
videoconferència. Bé, des de la CUP, com sabeu, considerem que els homes no hem de 
liderar ni de ser la cara visible en la lluita feminista contra les violències masclistes. Per 
tant, passo la paraula a meva companya Estefania, que llegirà el manifest en el meu lloc.

Sra. Castillo:

Gràcies. L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant dels 
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.

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 del 2022. 
Lobna, de Pozuelo de Alarcón, de Madrid; Isabel Velasco Maqueda de Toledo, de Castella-
La Manxa; noms i cognoms desconeguts, d'Olesa de Montserrat; Mila Marchetti, 
d'Ourense, a Galícia; María Ángeles, de Ceuta; Jéssica Méndez Iglesias, de Pontevedra, a 
Galícia; Ivet, de Barcelona. Gràcies.

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració Institucional contra la guerra a Ucraïna.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

“DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA 
XARXA D’ALCALDES I ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL 
CONFLICTE A UCRAÏNA
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Davant la invasió i el bombardeig d’Ucraïna per part de l’exèrcit de Rússia, la situació de 
guerra oberta a Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional, manifestem:

El conflicte entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, 
culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un possible escenari d’enfrontament entre 
Rússia i l’OTAN. Aquesta gran complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa 
dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, no només per part dels actors 
directament implicats sinó que també de tots els que poden tenir un paper destacat, en 
especial per la Unió Europea, per tal de  generar espais  de negociació, cooperació i acord.

El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 
1989 i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat 
a entomar els processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des 
del diàleg, la cooperació i el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb 
un bloc militar no contribueix a enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de 
manera pacífica i dialogada. Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja torna a 
sacsejar Europa.

La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució noviolenta dels 
conflictes, tal com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia 
davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la Plataforma 
Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara 
fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària provocada per 
la Guerra de Síria.

Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem 
que cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per 
l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure 
exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més 
amb l’existència d’un conflicte bèlꞏlic obert, un fet que generarà de ben segur migracions 
forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil i una crisi humanitària al cor 
d’Europa. Per tot això apelꞏlem a la comunitat internacional, en especial a la Unió 
Europea, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota 
la ciutadaniade la regió.

26 de febrer de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Estefania. Passem ara a l'ordre del dia del Ple dictaminat per la 
Junta de Portaveus. En primer lloc, hi ha una declaració institucional contra la guerra 
d'Ucraïna que, si els sembla bé, tal com havíem dit, llegiré jo mateix.

Presenta el punt 1

2- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  01/2022 de data 27 de gener de 
2022 i esborrany de l’acta  del Ple extraordinari 2/2022 de data 2 de febrer de 2022.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:

Passem al punt 2 de l'ordre del dia «Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari 
1/2022 de data 27 de gener de 2022 i esborrany de l'acta del Ple extraordinari 2/2022 de 
data 22 de febrer del 2022. Alguna observació? Les donem per aprovades?

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Expedient núm. 7/2022/DCADC).

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2022
FEBRER

151 2/2/2022 Aprovació Despeses
152 2/2/2022 Aprovació Despeses
153 2/2/2022 Convenis interadministratius
154 2/2/2022 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
155 2/2/2022 Ajuts socials
156 2/2/2022 Convenis interadministratius
157 2/2/2022 Modificacions de pressupost

158 2/2/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries -  (atorgament propietaris)

159 2/2/2022 Autorització i delegacions
160 2/2/2022 Contractació menor de serveis
161 2/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
162 2/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
163 2/2/2022 Modificacions de pressupost
164 2/2/2022 Modificacions de pressupost
165 2/2/2022 Modificacions de pressupost
166 2/2/2022 Modificacions de pressupost

167 2/2/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries -  (atorgament propietaris)

168 2/2/2022 Modificacions de pressupost
169 2/2/2022 Modificacions de pressupost
170 2/2/2022 Contractació laboral

171 2/2/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, 
casetes i circs
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172 2/2/2022 Aprovació document cobratoris
173 2/2/2022 Sancionador
174 3/2/2022 Modificacions de pressupost
175 3/2/2022 Regularització fiscal
176 3/2/2022 Aprovació document cobratoris
177 3/2/2022 Aprovació document cobratoris
178 3/2/2022 Contracte Obert simplificat de serveis
179 3/2/2022 Contractació laboral
180 3/2/2022 Processos de selecció
181 3/2/2022 Modificacions de pressupost
182 3/2/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
183 3/2/2022 Modificacions de pressupost
184 4/2/2022 Regularització fiscal
185 4/2/2022 Contractació laboral
186 4/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
187 4/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
188 4/2/2022 Danys a béns municipals
189 4/2/2022 Autorització i delegacions
190 7/2/2022 Sancionador
191 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
192 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
193 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
194 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
195 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
196 7/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
197 7/2/2022 Autorització i delegacions
198 7/2/2022 Gestió de cementiri
199 7/2/2022 Danys a béns municipals
200 7/2/2022 Danys a béns municipals
201 7/2/2022 Danys a béns municipals
202 7/2/2022 Contractació laboral
203 7/2/2022 Danys a béns municipals
204 7/2/2022 Subvencions i convenis amb entitats
205 7/2/2022 Modificacions de pressupost
206 7/2/2022 Autorització i delegacions
207 8/2/2022 Contractació menor de serveis

208 8/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

209 8/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

210 8/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

211 8/2/2022 Nomenaments



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 7/78

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

212 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
213 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
214 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
215 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
216 8/2/2022 Llicència d'obra menor
217 8/2/2022 Danys a béns municipals
218 8/2/2022 Ajuts socials
219 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
220 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
221 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
222 8/2/2022 Contractació laboral
223 8/2/2022 Contractació laboral
224 8/2/2022 Contractació laboral
225 8/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
226 8/2/2022 Nomenaments

227 9/2/2022
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 
vulnerabilitat (Atorgament llogaters)

228 9/2/2022 Llicència de gual
229 9/2/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
230 9/2/2022 Regularització fiscal
231 9/2/2022 Modificació llicència gual
232 11/2/2022 Recurs de reposició
233 11/2/2022 Recurs de reposició
234 11/2/2022 Aprovació Despeses
235 11/2/2022 Recurs de reposició
236 11/2/2022 Recurs de reposició
237 11/2/2022 Aprovació Despeses
238 11/2/2022 Aprovació Despeses
239 11/2/2022 Recurs de reposició
240 11/2/2022 Recurs de reposició
241 11/2/2022 Recurs de reposició
242 13/2/2022 Llicència d'obra menor
243 13/2/2022 Devolució de garanties: fiances en efectiu i avals
244 13/2/2022 Aprovació document cobratoris
245 13/2/2022 Aprovació document cobratoris
246 13/2/2022 Aprovació document cobratoris
247 13/2/2022 Aprovació document cobratoris
248 13/2/2022 Relació Tribut metropolità (aprovació)
249 13/2/2022 Contractació laboral
250 13/2/2022 Contractació laboral
251 13/2/2022 Contractació laboral
252 13/2/2022 Contractació laboral
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253 13/2/2022 Aprovació document cobratoris

254 13/2/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

255 13/2/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
256 13/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
257 13/2/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
258 13/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
259 13/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
260 13/2/2022 Modificacions de pressupost
261 13/2/2022 Contractes privats
262 16/2/2022 Sancionador
263 16/2/2022 Sancionador
264 16/2/2022 Sancionador
265 16/2/2022 Sancionador
266 16/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
267 16/2/2022 Gestió Horària
268 16/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
269 16/2/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
270 16/2/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
271 16/2/2022 Contractes privats

272 16/2/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

273 16/2/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

274 16/2/2022 Llicència d'obra menor
275 16/2/2022 Llicència d'obra menor
276 16/2/2022 Llicència d'obra menor
277 18/2/2022 Recurs de reposició
278 18/2/2022 Recurs de reposició
279 18/2/2022 Recurs de reposició
280 18/2/2022 Recurs de reposició
281 18/2/2022 Recurs de reposició
282 18/2/2022 Sancionador
283 18/2/2022 Sancionador
284 18/2/2022 Sancionador
285 18/2/2022 Aprovació document cobratoris
286 21/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
287 21/2/2022 Contractació laboral
288 21/2/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració

289 21/2/2022
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de 
parella

290 21/2/2022 Contracte Obert simplificat d'obres
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291 21/2/2022 Nomenaments
292 21/2/2022 Nomenaments
293 21/2/2022 Bonificacions Fiscals
294 21/2/2022 Gestió de cementiri
295 21/2/2022 Llicència d'obra menor
296 21/2/2022 Contractació oberts de serveis
297 21/2/2022 Gestió de cementiri
298 21/2/2022 Devolució de garanties: fiances en efectiu i avals
299 21/2/2022 Gestió de cementiri
300 21/2/2022 Gestió de cementiri
301 21/2/2022 Gestió de cementiri

302 21/2/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

303 21/2/2022 Contractació laboral
304 21/2/2022 Liquidació pressupost
305 21/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
306 21/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
307 23/2/2022 Gestió de cementiri
308 23/2/2022 Gestió de cementiri
309 23/2/2022 Regularització fiscal
310 23/2/2022 Ajuts socials
311 23/2/2022 Devolució d'ingressos indeguts

312 23/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

313 23/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

314 23/2/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

315 23/2/2022 Llicència d'ús de béns
316 23/2/2022 Autorització i delegacions
317 23/2/2022 Processos de selecció

318 23/2/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

319 23/2/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
320 23/2/2022 Contractació laboral
321 23/2/2022 Nomenaments
322 24/2/2022 Sancionador
323 24/2/2022 Sancionador
324 24/2/2022 Sancionador
325 25/2/2022 Aprovació Despeses
326 25/2/2022 Aprovació Despeses
327 25/2/2022 Subvencions i convenis amb entitats
328 25/2/2022 Subvencions i convenis amb entitats
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al coneixement de l'acció del Govern municipal. El punt 3 «Donar compte dels
Decrets d'Alcaldia. (Expedient número 7/2022)». Alguna qüestió? 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte al ple de la liquidació  del pressupost de l’exercici 2021. 
(Expedients núm. 1/2022/LIQUI i 15/2022/MOPRE).

DONAR COMPTE

Assumpte: DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021

Vist decret d’Alcaldia núm.304 de data 21 de febrer de 2022 , el qual transcriu literalment:

“Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 1/2022/LIQUI ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 ,dicto aquest 
decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Vist l’estat de liquidació del pressupost municipal de despeses i d’ingressos de 
l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent a l’exercici 2021.

Vist l’informe del Tresorer i l’Interventor accidental, a data 4 de febrer de 2022, en el que es 
proposa l’aprovació dels Comptes de Gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de la Unitat de Multes d’aquest Organisme, 
corresponent a l’exercici 2021.

Vist l’Informe del Tresorer i l’Interventor accidental , de data 4 de febrer de 2022, en el que 
es proposa l’aprovació del Comptes de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut , 
liquidacions d’ingrés directe, les certificacions de descobert de tributs i preus públics 
liquidats per l’Ajuntament de Molins de Rei de l’exercici 2021.

Vist l’informe del Tresorer, l’Interventor accidental i el Cap de Control de Gestió de data 14 
de febrer de 2022 en el que es proposa la tramitació de l’expedient de liquidació 
corresponent a l’exercici 2021, per la seva aprovació per part de l’Alcalde de la Corporació.
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Atès l’informe-proposta signat per l’Interventor accidental en data 14 de febrer de 2022 i el 
President de l’Àrea d’ESC signat en data 14 de febrer de 2022.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,

Primer: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Molins de Rei 
corresponent a l’exercici 2021 segons el resum següent:

A) Estat de la liquidació del Pressupost d’Ingressos.

Imports
Pressupost inicial d’ingressos 31.575.699,25 €
Modificacions d’ingressos 10.078.012,71 €
Pressupost definitiu d’ingressos 41.653.711,96 €
Compromisos d’ingressos 13.249.470,77 €
Drets reconeguts 37.664.605,53 €
Drets anul·lats 303.003,67 €
Drets cancel·lats 2.221,78 €
Drets reconeguts nets 36.642.066,94 €
Devolucions d’ingressos 717.313,14 €
Recaptació neta 33.646.658,03 €
Drets pendents de cobrament 2.995.408,91 €

B) Estat de la liquidació del Pressupost de Despeses.

Imports
Pressupost inicial de despeses 31.575.699,25 €
Modificacions de despeses 10.078.012,71 €
Pressupost definitiu de despeses 41.653.711,96 €
Autoritzacions de despesa 36.898.414,87 €
Compromisos de despesa 36.898.414,87 €
Obligacions reconegudes netes 35.548.059,00 €
Pagaments 31.237.380,18 €
Obligacions i pagaments ordenats 
pendents de pagament

4.310.678,82 €

C) Resultat pressupostari ajustat de l’exercici.

Drets 
reconeguts nets

Obligacions 
reconegudes netes

Resultat 
Pressupostari

a)Operacions 
corrents

33.355.375,37 € 27.881.546,75 € 5.473.828,62 €

b)Operacions de 
capital

1.100.690,73 € 4.764.665,08 € -3.663.974,35 €

1-.Total operacions no 
financeres (a+b)

34.456.066,10 € 32.646.211,83 € 1.809.854,27 €
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c)Actius financers 145.379,64 € -145.379,64 €
d)Passius financers 2.186.000,84 € 2.756.467,53 € -570.466,69 €

2-.Total operacions 
financeres ( c+d)

2.186.000,84 € 2.901.847,17 € -715.846,33 €

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI (I=1+2)

36.642.066,94 € 35.548.059,00 € 1.094.007,94 €

AJUSTOS

3- Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per despeses generals..............................................................3.047.063,80 €

4- Desviacions de finançament negatives de l’exercici....................1.748.955,46 €
5- Desviacions de finançament positives de l’exercici.....................1.417.387,72 €

Total ajustos (II= 3+4-5)....................................................................... .3.378.631,54 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)...................................4.472.639,48 €

D) Romanent de Tresoreria.

Components
1.(+) Fons líquids 13.078.373,31 €
2.(+) Drets Pendents de Cobrament 5.889.211,32 €

                     -(+) del Pressupost corrent 2.995.408,91 €
                     -(+) de Pressupostos 
tancats

2.878.785,05 €

         -(+) d’operacions no 
               pressupostàries

15.017,36 €

3.(-) Obligacions pendents de 
pagament

7.538.989,12 €

                     -(+) del Pressupost corrent 4.310.678,82 €
                     -(+) de Pressupostos 
tancats

925,20 €

         -(+) d’operacions no 
                           pressupostàries

3.227.385,10 €

4.(+)Partides pendents d’aplicació. -282,78 €
                     -(-) cobraments realitzats
                         pendents d’aplicació 
                         definitiva

325,16 €

                     -(-) pagaments realitzats
                         pendents d’aplicació 
                         definitiva

42,38 €

Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4) 11.428.312,73 €
Saldos de dubtós cobrament 2.558.587,53 €
Excés de finançament afectat 4.050.458,40 €
Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III)

4.819.266,80 €
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E) Capacitat/necessitat de finançament amb criteris SEC 95.

Estimació capacitat/ necessitats de finançament:

Imports
Ingressos dels capítols 1 a 7 34.456.066,10 €
Despeses dels capítols 12 a 7 32.646.211,83 €
Ajustaments SEC 95 188.916,78 €
Capacitat de finançament 1.998.771,05 €

Segon: Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici 
liquidat de 2021 i diligenciar l’aprovació de documents corresponents a l’esmentada 
liquidació.

Tercer: Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de 
l’Ajuntament , en la primera sessió que es celebri, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Quart: Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament a l’Administració de 
l’Estat i a la Comunitat Autònoma , d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Cinquè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus liquidats 
per aquest Ajuntament.

Sisè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament de Molins de Rei , que ha estat rendida per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2021.

Setè: Traslladar els acords cinquè i sisè a l’Organisme de Gestió Tributària  de la Diputació 
de Barcelona Unitat de Tributs i Unitat de Multes.

Vuitè: Donar compte al Ple del resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la liquidació, 
informant del compliment de l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Novè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament, de l’informe d’Intervenció relatiu als comptes 
justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2021.

Desè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament, de l’informe resum de la fiscalització de la 
Intervenció municipal de l’exercici 2021.”

Vist el Decret d’Alcaldia núm.260 de data 13 de febrer de 2022 d’Incorporació de 
Romanents de crèdit al Pressupost de l’exercici 2022.

Vist l’informe relatiu als comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes 
de caixa fixa, exercici 2021.
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Vist l’informe en relació als beneficis fiscals en els tributs locals i el seu impacte en els 
interessos respecte a la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.

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:

Primer: El decret núm. 304 de data 21/2/2022 i de l’expedient de la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 193.4 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març.

Segon: El resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la liquidació, i del compliment de 
l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer: l’Informe d’Intervenció relatiu als dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa, exercici 2021.

Quart: El decret núm.260 de data 13 de febrer de 2022 d’Incorporació de Romanents de 
crèdit al Pressupost de l’exercici 2022.

Cinquè: Els beneficis fiscals en els tributs locals i el seu impacte en els ingressos respecte 
a la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Doncs, passem així a «Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2021. (Expedient número 1/2022)». Senyor president de l'àrea, Miquel Zaragoza, 
endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i ben trobats, perquè això que ens veiéssim via 
pantalla... De fet, jo ara el que veig és un núvol aquí perquè, clar, no acostumat a posar-me 
la mascareta quan estàvem als Plens... Intentaré que pugui llegir el document.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidor. S'obrirà el torn d'intervencions. Estava acostumat a veure la 
pantalla, però... Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Disculpeu, disculpeu, tampoc estic acostumat a això. El que deia, després d'estudiar una 
miqueta amb detall l'execució d'aquest pressupost, el que hem vist és que, per segon any 
consecutiu, els recursos destinats al Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic han quedat en 
gran part sense executar. Recordant una mica les xifres, només l'any passat es van 
destinar, amb el pressupost inicial, 266.000 euros. Això vol dir que es va disposar des de 
principis de 2021 d'aquesta quantia. I això provenia, a més, d’un endeutament del 
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consistori. De fet, hem vist que només s'haurien compromès, que no executat, això a data 
del 31 de desembre, poc més de 100.000 euros, els quals es van destinar, a més, via 
modificació de pressupost de l'any 2021, cosa que ha passat per davant del pressupost 
inicial, no?, d'aquests gairebé 300.000 euros que deia abans.

Per tant, des de la CUP el que volem saber és, primer, perquè aquest alt volum 
d'inexecució per segon any consecutiu en matèria de PLAC i, després, si el Govern entén 
adequat o no el ritme d'execució d'aquestes inversions, més si tenim en compte que el tant 
per cent executat pel que fa a inversions del capítol sisè ha estat major respecte a l'exercici 
2020? Gràcies.

Sr. Alcalde:

Alguna intervenció més? Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Hola. Bona tarda a tothom. Bé, doncs, poca cosa a dir sobre la liquidació. Primer de tot, 
donar l'enhorabona i les gràcies a tot l'equip econòmic de l'Ajuntament perquè fa molt bona 
feina cada any amb aquesta liquidació. I, bé, al final el que podem veure aquí és que 
l'Ajuntament té bona salut a nivell financer i té recursos. A partir d'aquí, amb un nivell 
d'execució de despesa més alt que el que hem tingut mai. De fet, sort que teníem les 
regles fiscals suspeses perquè si no ens haguéssim carregat la despesa.

Però, llavors, continuem tenint un romanent elevat. Aquest any, a més, haurem de fer una 
mica de guardiola, eh?, perquè tenim –ja es va comentar a comissió informativa– el risc de 
recursos que s'han presentat pel tema de la plusvàlua. Per tant, jo aquí al Govern li 
demanaria una mica més de calma a l'hora d'incorporar romanents.

I poca cosa més ha dir, eh? Jo crec que aquesta és una mica la senda a seguir. Al final, 
totes les incorporacions de crèdit noves que es facin, totes les modificacions de crèdit han 
d'anar destinades a executar-se perquè si no, no fem res. I és de l'única manera, doncs, 
que al final podrem veure totes aquestes transformacions a la nostra vila. 

En la liquidació d'aquest any espero que les xifres siguin similars quant a nivell d'execució. 
I, bé, al final, doncs, això, que més o menys el camí sigui el mateix que aquest, que ha 
estat una bona feina en aquest sentit. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Aroca. No sé si hi ha alguna intervenció més? Doncs, si no n’hi ha, 
vostè tancaria el primer torn d'intervencions, senyor Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies. Sí, començant per la darrera intervenció. És evident que davant la sentència que 
vam tenir del Tribunal Constitucional sobre el tema de les plusvàlues, la paralització que 
vam tenir els darrers dos mesos i que, en aquests moments, si us en recordeu el mes 
passat vam fer l'aprovació de la nova ordenança. Però, tot i això, hem tingut aquesta 
situació d'incertesa que, segurament, la veurem reflectida els propers mesos als nostres 
comptes, no? Tenim molt clar que hem de ser prudents. Ho hem sigut sempre.
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El 2021 totes les incorporacions de romanent les vam fer amb una certa prudència, no les 
vam fer de cop i les vam anar escalant, precisament, amb aquest criteri de necessitat, no? 
I ja ho vam comentar, la nostra intenció seria fer una primera modificació pressupostària 
d'incorporació a l'abril i, segurament, abans de l'estiu. Però, al final, les incògnites que 
tenim no només de les plusvàlues, sinó de la situació econòmica global ens porta a ser 
prudents, efectivament, i a veure quina és l'evolució tant dels ingressos com de la situació 
econòmica del país.

De la part de l'execució del PLAC, bé, els procediments de contractació són lents i això ho 
sabem, no? És a dir, hi ha un criteri dels tècnics d'anar fent els seus projectes executius. 
Tot el que és la part d'inversions del PLAC està incorporada com a romanent a l'any 
següent, perquè hi ha aquest criteri que aquesta inversió s'executa. Els projectes estan, 
s'està en fase de licitació o en fase d'elaboració del projecte. Ens preocupa? Ens agradaria 
anar més ràpid? Sí, li dic, clar, és evident. No ens agrada. Perquè, a més, els darrers anys 
tots els procediments de licitació s'han anat complicant molt més. Llavors, en l'elaboració 
d'un projecte, que en el fons són projectes complexos, no són projectes menors, per 
entendre'ns, comporten una feina interna i de tramitació molt llarga.

Per això aquesta incorporació. És a dir, no són diners que perdem, sinó que són diners que 
continuen allà i que se sumen al romanents de l'any següent. Però, vale, ens preocupa? 
Sí. Intentarem accelerar una mica més, no?, donar-li al gas, però la situació és aquesta. 
Ens passa en general a totes les inversions, no és una excepció el PLAC. Tot i que s'han 
executat algunes, en d'altres, i ens passa, que era una de les coses que sempre hem 
discutit aquí, no? Tot i que és veritat que aquest any l'execució de la part d'inversions, 
perquè veníem ja arrossegant projectes que s'estaven treballant des de fa temps, ha sigut 
bastant elevada.

Sr. Alcalde:

Molt bé. S’obriria el segon torn d'intervencions. Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Disculpeu, és només que abans m'he deixat de dir, aprofitant la pregunta del company de 
la CUP sobre el PLAC, que jo crec que estaria bé tenir, com a mínim un cop o dos cops a 
l'any, algun tipus de reunió per, d'alguna manera, explicar com s'estan desenvolupant 
aquests plans, no?, i potser ens ajudaria a entendre una mica millor tot plegat, eh? Perquè 
al final les licitacions són lentes, però són lentes per tot, i no només pel PLAC, i els 
processos són els que són. Però igual, doncs, si tenim una mena de retiment de comptes, 
no?, específic sobre el desenvolupament d'aquests plans, com aquest que és important, jo 
crec que estaria bé.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Donar compte al ple de la corporació de l'adjudicació del contracte d'emergència 
de les obres de substitució de col·lector al carrer de l'església i reposició de 
paviment. (Expedient núm. 5/2022/DCADC).

DONAR COMPTE
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DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D'EMERGÈNCIA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COL·LECTOR 
AL CARRER DE L'ESGLÉSIA I REPOSICIÓ DE PAVIMENT

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 290 de data 21 de febrer de 2022, s’ha 
contractat per tramitació d’emergència a l’emergència a l’empresa COBAS BAIX 
LLOBREGAT, SL, per l’execució de les obres de substitució del col·lector al carrer de 
l’Església i reposició del paviment. 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori (SIT) la present proposta a fi i efectes de DONAR COMPTE  a la 
mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Únic.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL de l Decret d’Alcaldia 290 de data 21 de 
febrer de 2022 que es transcriu a continuació:

ANTECEDENTS 

1. Vista la proposta del Negociat de l’Oficina Tècnica i Obres Públiques, de 8 de febrer de 
2022, on es fa constar que el dia 28 de gener de 2022 va aparèixer un forat al paviment de 
la calçada del carrer de l’Església, núm. 10; que un cop personada la Brigada Municipal 
per procedir a la seva reparació es va comprovar que l’obertura superficial era la part 
superior d’una gran cavitat soterrada de més de dos metres de profunditat, i que per tal 
d’evitar el perill que suposa pel trànsit i per altres instal·lacions urbanes soterrades, es va 
contactar amb l’empresa COBAS BAIX LLOBREGAT, SL, que disposa de capacitat d’obrar 
i té l’habilitació professional necessària per a dur a terme la prestació objecte del contracte.

2. Vist que el contracte que es pretén subscriure presenta les següents característiques 
bàsiques: 

Tipus de contracte: OBRES

Objecte del contracte: Substitució de col·lector al carrer de l’Església i reposició de 
paviment

Tipus de tramitació: EMERGÈNCIA

Codi CPV:45232400-6 obres de clavegueram

Preu del contracte:78.762,63 € IVA:16.540,15 €

Possibles modificacions: 20% 

Durada:  un mes

3. L'adjudicació d'aquest contracte es realitza mitjançant la tramitació d’emergència de 
l'article 120 LCSP, atès que l’Administració ha d’actuar de manera immediata a 
conseqüència d’esdeveniments catastròfics i de situacions que suposen un greu perill per a 
la població, en els termes comentats en el punt primer. 

4. Vist que l’empresa COBAS BAIX LLOBREGAT, SL disposa de capacitat d’obrar i té 
l’habilitació professional necessària per dur a terme la prestació objecte del contracte. 
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5. Atès que es procedirà a la dotació pressupostària corresponent, una vegada aprovada la 
contractació d’emergència.

6. Vist que iniciada l'execució del contracte, podrà sorgir la necessitat de realitzar altres 
actuacions/subministraments addicionals imprescindibles per atendre la situació 
d'emergència que facin incrementar allò pressupostat inicialment, duent-se a terme 
aquestes actuacions addicionals de conformitat amb les previsions de l'article 120 LCSP. 

La resta d'actuacions que siguin necessàries però que no tinguin caràcter d'emergència es 
contractaran conforme els procediments ordinaris de la LCSP.

FONAMENTS DE DRET

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte 
administratiu d’obres, d’acord amb allò establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).   

2. Vist l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), que regula la tramitació d’emergència dels contractes pels supòsits en què 
l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a conseqüència d’esdeveniments 
catastròfics i/o de situacions que suposen un greu perill per a la població, com és el cas 
que ens ocupa. En concret, l’art. 120 disposa: 

1.Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments 
catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de necessitats que afectin la 
defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional següent:

a. L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de 
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei 
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar 
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits 
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit 
suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada 
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que 
estableix la Llei general pressupostària.

b. [...]

c. El termini de l’execució de les prestacions no pot ser superior a 1 mes, 
comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix 
aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades requereix la 
tramitació d’un procediment ordinari.

d. Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha 
d’observar el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels contractes, 
recepció i liquidació de la prestació.
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En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop 
transcorregut el termini que estableix la lletra c) anterior se n’ha de retre el 
compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits.

2.La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per 
l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord 
amb la tramitació ordinària que regula aquesta Llei.

Vist que l’empresa COBAS BAIX LLOBREGAT, SL disposa de capacitat d’obrar i té 
l’habilitació professional necessària per dur a terme la prestació objecte del contracte. 

3. Vist l’art. 62 LCSP, relatiu al responsable del contracte. 

4. Vist l’art. 63 LCSP, relatiu al Perfil del contractant, que pot ser consultat a través de la 
següent direcció web: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=1852392

5. Vist l’art. 8.1 lletra a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i l’art. 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, on s’estableixen les obligacions 
de publicitat activa en matèria de contractació. 

6. Vist l’art 1.2 de l’ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per 
l’ordre ECO/294/2015, que estableix que les entitats de l’Administració local catalana han 
de comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i 
els documents dels contractes públics que adjudiquin, precepte que ha d’interpretar-se en 
consonància amb l’art. 346.3 i 6 LCSP.  

7. Vista la disposició addicional 2a LCSP, que disposa que l’alcalde serà l’òrgan de 
contractació quan el valor estimat del contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, incloses les eventuals 
pròrrogues, com és el cas que ens ocupa. 

Vista la Proposta de Decret signada en data 11 de febrer de 2022 per la Cap de l’Oficina 
Administrativa de Sostenibilitat i Territori per assignació temporal de funcions; l’informe 
jurídic de la TAG de data 11 de febrer de 2022; l’informe econòmic de l’Interventor 
accidental de data 17 de febrer de 2022; i la supervisió interna de l’àrea gestora de data 17 
de febrer de 2022 del President d’Àrea de Sostenibilitat i Territori.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SIT signada pel  president d’àrea en data 8 de 
març de 2022.

Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392
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DECRETO:

PRIMER.- Justificar la celebració del contracte d’obres de substitució de col·lector al carrer 
de l’Església i reposició de paviment, a través de la tramitació d’emergència de l’art. 120 
LCSP, havent quedat acreditada la seva idoneïtat. 

SEGON.- Contractar amb l’empresa COBAS BAIX LLOBREGAT, SL la prestació descrita 
anteriorment, amb CPV 452324-06 – Obres de clavegueram, i per un import total de 
95.302,78 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:

Import sense IVA 78.762,63 €
IVA (21%) 16.540,15 €

TERCER.- Disposar que, davant la inexistència de crèdit adequat i suficient, es procedirà, 
una vegada adoptat el present acord, a la corresponent dotació pressupostària. 

QUART.- Designar com a responsable del contracte al Cap d’Oficina Tècnica i Obres 
Públiques, Sr. Joan Llunell Oliver, envers al compliment, recepció i/o liquidació de la 
prestació. 
 
CINQUÈ.- Publicar les dades d’aquest contracte al perfil del contractant i al web municipal 
de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

SISÈ.- Trametre la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.

SETÈ.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.  

VUITÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple

NOVÈ.- Donar trasllat d’aquesta resolució al servei responsable del contracte, a 
Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència, als efectes que corresponguin.   

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:

Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa més el regidor ponent? No? Doncs, 
passaríem... No passem enlloc perquè no hi ha votació. Per tant, sí que passem al punt 5 
«Donar compte al Ple de la corporació de l'adjudicació del contracte d’emergència de les 
obres de substitució del col·lector al carrer de l'Església i reposició de paviment. (Expedient 
5/2022)». I fa l’explicació del punt el regidor d'Obres, senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
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Gràcies. Molt bona tarda a tots els regidors i regidores. Un plaer tornar-vos a veure. Des 
del mes de març del 2020 que no ens veiem la cara en aquesta sala de plens i, per tant, és 
evident que avui és un dia important. Donar també la benvinguda a totes les persones que 
avui ens acompanyen, evidentment, aquí a la sala de plens, i també a la comunitat sahrauí 
que és un dia tan important avui per a ells.

Presenta el punt 5

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, s'obriria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, ens 
donem per assabentats. I ara passem al punt 6 de l'ordre del dia, que és «Donar compte al 
Ple de l'aprovació de la declaració conjunta de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, del qual en formem part, respecte del tractament que alguns mitjans de 
comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes». El torn de 
ponència, la regidora Jessica Revestido. Endavant.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

6.- Donar Compte al ple de l’aprovació de la Declaració conjunta de l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de Comunicació, del qual en formem part, respecte del 
tractament que alguns mitjans de comunicació apliquen a la informació sobre els 
assassinats masclistes. (Expedient núm. 6/2022/DCADC).

DONAR COMPTE

DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ CONJUNTA DE 
L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL QUAL 
EN FORMEM PART, RESPECTE DEL TRACTAMENT QUE ALGUNS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ APLIQUEN A LA INFORMACIÓ SOBRE ELS ASSASSINATS 
MASCLISTES
 
Atès que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, celebrada el 15 de març de 2022, 
s’ha aprovat la Declaració conjunta de tots els Ajuntaments que formem part de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació respecte del tractament que 
alguns mitjans apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes. 

Únic.-DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL de l’Acord de la Junta de Govern Local, 
celebrada el 15 de març de 2022, que es transcriu a continuació: 

APROVAR LA DECLARACIÓ CONJUNTA DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL QUAL EN FORMEM PART, RESPECTE DEL 

TRACTAMENT QUE ALGUNS MITJANS DE COMUNICACIÓ APLIQUEN A LA 
INFORMACIÓ SOBRE ELS ASSASSINATS MASCLISTES 

Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es transcriu: 

“Aprovar la declaració conjunta de l’observatori de les dones en els mitjans de comunicació 
del qual en formem part, respecte del tractament que alguns mitjans de comunicació 
apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes”, formulada per la Presidenta de 
l’Àrea de Serveis a les Persones de data 15.03.2022 amb la conformitat del Sr. Alcalde de 
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data 15.03.2022. 

Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut 
presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre i 51 del RDLEG 781/1986. 

Sotmès a votació, la Junta de Govern ho acorda per unanimitat dels membres presents i 
entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut. 

“Antecedents. 

Arrel dels casos d’assassinats masclistes succeïts al Baix Llobregat, en concret, a les 
poblacions d'Esplugues de Llobregat en dates 15-09-16 i 06-06-20, el Prat del Llobregat en 
data 2-12-2019, Viladecans en data 18-06-2019 i Sant Joan Despí en data 28-01-20; així 
com a d’altres regions del territori, com a Vilafranca del Penedès i a Terrassa. 

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació va presentar una queixa al 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), ja que alguns dels casos van ser objecte d’un 
tractament informatiu inadequat per part de Telecinco i Antena 3 TV, en relació amb el dret 
a la intimitat, la prevenció de la victimització secundària, l'estigmatització i la protecció dels 
menors, fills de les dones assassinades. 

Per aquest motiu, abans de la pandèmia, la Junta de l’Observatori va decidir esclarir el 
marc competencial dels ajuntaments pel que fa a la seva intervenció relativa a aquests 
casos i l’Ajuntament de Barcelona, membre de l’Observatori, va elaborar un informe jurídic 
per aporta els elements específics sobre les possibles actuacions de les administracions 
municipals en aquests casos i del que es desprèn: 

· Que els ajuntaments no disposen d’acció judicial per protegir l’honor i la 
intimitat personal i familiar de les dones assassinades per violència masclista, ni 
de les seves famílies en el cas que aquells drets siguin vulnerats pels mitjans de 
comunicació. 

· Que en el cas concret que es produeixi una vulneració des drets de les dones 
víctimes de violència masclista o de les seves famílies, la seva intervenció es 
veuria limitada a instar la intervenció d’altres autoritats competents, com el 
Ministeri Fiscal i/o el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè en exercici 
de les seves competències, exerceixin les accions que tenen legalment 
atribuïdes per protegir els drets d’aquelles. 

· Els ajuntaments estarien facultats per a dur a terme campanyes de foment 
de la sensibilització social a favor de les víctimes de violència masclista; així 
com, promourel’autoregulació dels mitjans de comunicació social de 
titularitat pública i privada per tal de preservar la intimitat, la dignitat i la resta 
dels drets de les víctimes. 

· Eventualment, podrien proposar una modificació de la legislació vigent en 
matèria de protecció de les víctimes de violència masclista per tal que 
aquesta legislació reculli l’obligació dels municipis de protegir els seus drets i, 
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entre ells, el dret a l’honor, la dignitat i la intimitat d’aquestes víctimes i de les 
seves famílies, i per intentar evitar que se’ls generin més efectes traumàtics i 
noves victimitzacions. 

Actualment, la regulació estatal en la matèria és a l’article 14 de la Llei Orgànica 1/2004 de 
28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que 
estableix: 

"que la difusió d’informacions relatives a la violència sobre la dona ha de garantir, amb la 
corresponent objectivitat informativa, la defensa dels drets humans, la llibertat i dignitat de 
les dones víctimes de violència i dels seus fills”. 

La Llei catalana 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (vigor 13-01-2021) DOGC 
núm. 8303, de 24 de desembre de 2020, a l’article 23 en relació amb els articles 20 i 21 
estableix els criteris que han de complir els mitjans de comunicació social gestionats o 
finançats per les administracions públiques de Catalunya en les informacions que ofereixen 
en matèria de violència masclista, entre el quals està “el respecte a les víctimes i l’exclusió 
dels elements que puguin donar la noticia un caire morbós i que contravinguin als principis 
de la professió periodística a Catalunya. La Llei atribueix la defensa de l’honor o la intimitat 
de les dones víctimes de la violència masclista per part dels mitjans de comunicació al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.” 

En conseqüència, els trenta-dos ajuntaments que formen part de l’Observatori, en la 
reunió de junta i assemblea de data 8-02-2022, proposen el següent text declaratiu 
amb 

la finalitat de manifestar el seu posicionament en relació amb aquest tema i per tal 
que sigui difós públicament quan es consideri convenient. 

Declaració 

Els ajuntaments integrants a l'Observatori de les dones en els mitjans de 
comunicació, manifesten el seu rebuig respecte al tractament que alguns mitjans de 
comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes, pràctiques 
que envaeixen la intimitat de les persones properes a les víctimes i que utilitzen sense 
rigor, ni respecte, les dades i els detalls personals, servint com a espectacle el dolor de les 
famílies. Per aquest motiu posen de manifest la seva voluntat de: 

1 -Denunciar públicament els mitjans de comunicació que intervenen amb aquestes 
males pràctiques en casos de feminicidis produïts a les nostres poblacions ; així 
com, tots aquells que cada vegada que s’esdevé un delicte greu de violència masclista 
afegeixen elements d'espectacularitat informativa inapropiada, contravenen les pautes 
deontològiques de la professió o les recomanacions pactades entre els diferents 
organismes comunicatius i les institucions. 

2.-Instar els organismes competents en la matèria a adoptar mesures proactives per 
evitar aquestes pràctiques i a oferir, en canvi, eines adequades per fomentar una cultura 
comunicativa clarament contrària a totes les formes d’aquesta violència. 

3.-Proposar que s'emprenguin les accions necessàries per impulsar una reforma 
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legislativa que inclogui obligacions, i en el seu cas, sancions, adreçades tant als 
mitjans públics com privats, en relació amb el tractament informatiu i comunicatiu dels 
casos de violència contra les dones. 

4.-Proposar, així mateix, una modificació legislativa que permeti actuar als municipis 
per protegir els drets a l’honor, la dignitat i la intimitat d’aquestes víctimes i de les 
seves famílies. 5.- Convidar als col·legis professionals i les entitats representatives 
del'àmbit comunicatiu a sumar-se a aquestes iniciatives per actuar conjuntament 
amb institucions i organismes polítics a ser conseqüents amb la seva part de 
responsabilitat sobre aquest tema i a intensificar la formació, l'autocrítica, la innovació i la 
creativitat en la seva tasca, tot invertint els mitjans necessaris per millorar les pràctiques 
informatives i els continguts relacionats amb els drets de les dones i la seva defensa. 

Esplugues de Llobregat, 22 de març de 2022 

Signen trenta-dos ajuntaments que en formen part de l’Observatori: Altafulla,,Barcelona, 
Calella, Castellbisbal, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, La Selva del Camp, L’Hospitalet de Llobregat, Lliçà d’Amunt, Martorelles, 
El Masnou, Malgrat de Mar, Molins de Rei, Rubí, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç 
dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Tossa de Mar, Vacarisses, Vilafranca del Penedès 
i Vilassar de Mar. 

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de Govern 
Local acorda per unanimitat: 

Primer.- APROVAR la Declaració conjunta de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, del qual en formem part, respecte del tractament que alguns mitjans de 
comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes. 

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.- DONAR COMPTE AL PLE d’aquesta resolució en la primera sessió que es celebri. 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació per tal que informi als ajuntaments signants.” 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sra. Revestido:

Sí. Hola. Bon vespre a tothom.
Presenta el punt 6

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. No hi ha cap intervenció? Doncs, ens 
donaríem per assabentats. I el que proposaria ara al conjunt dels regidors és avançar la 
moció, el punt número 12 de l'ordre del dia, que és la «Moció conjunta dels grups 
municipals d'Esquerra Republicana, Molins Camina-Podem i Molins en Comú sobre la 
declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de 
la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al dret 
d'autodeterminació del poble sahrauí».

Per tant, si els sembla, més que res per una qüestió... perquè, com hem vist, tenim una 
limitació a la sala que s'ha superat amb escreix. Ningú ha dit res, però avancem millor 
aquesta la moció i, per tant, després que puguem recuperar el que és l'allotjament i el 
fòrum normal i establert de la sala. Endavant.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

12- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC,  Molins Camina-Podem i Molins en 
Comú sobre la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb 
el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble 
Sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del poble Sahrauí. (Expedient núm. 
13/2022/MOCIO)

MOCIÓ

DECLARACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS 
AMB EL POBLE SAHRAUÍ I DE LA FEDERACIÓ   D’ASSOCIACIONS CATALANES 
AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ EN SUPORT AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ DEL 
POBLE SAHRAUÍ

“El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva posició 
neutral respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida a 
Mohammed VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 
2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va ratificar el 
posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda de premsa una 
nova etapa en les relacions entre el Marroc i l'Estat espanyol.

Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat sobre el 
conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces polítiques al Congrés 
dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure autodeterminació del 
poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest principi d'autodeterminació, ja 
que, tal com es contempla als acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front 
Polisario, la via de resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum.

El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment delicat a 
la regió, en mig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament 
de relacions diplomàtiques entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat 
al Sàhara Occidental des de novembre de 2020.

La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i arriba 
com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc fruit de 
l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril de 2021 "per 
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raons estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet va comportar que 
Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que es trobaven en territori 
marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec 
de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que la situació de crisis entre els dos 
estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que reclamava un posicionament 
contundent per part del govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara. Un 
pronunciament que finalment ha arribat.

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa de 
perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb 
l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el portaveu 
del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's "amb un 
compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per l'ONU".

L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat 
històrica amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat 
internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí a 
l'autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el d'autonomia que qüestiona el 
dret dels i les sahrauís.
 

Per tot això, a proposta dels grups municipals ERC Molins de Rei, Molins Camina Podem i 
Molins en Comú, l’Ajuntament de Molins de Rei acorda:

1. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu 
posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és contrari als 
drets del poble sahrauí.

2. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la 
realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li correspon 
com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides violacions dels 
drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel Marroc.

3. Reclamar a la MINURSO un paper més actiu en la represa de les negociacions entre 
les parts, sense oblidar el mandat i els principis que el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides li ha atorgat en una de les seves darreres resolucions adoptada la n. 2548 (2020).

4. Instar el Govern d’Espanya a continuar potenciant i incrementant l’ajuda i la 
cooperació al desenvolupament amb el poble sahrauí, vetllar per la seva protecció, i 
promoure un retorn segur al seu territori on s’assegurin els seus drets, les llibertats, i el 
benestar dels i les sahrauís. 

5. Instar el Govern municipal a continuar amb les polítiques locals de cooperació i 
acollida, i sempre de forma coordinada amb les entitats i ONG que treballen directament 
amb el poble sahrauí.

6. Instar el Parlament de Catalunya que constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures més d'un any 
després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una 
representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una 
resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble sahrauí.
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7. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern 
d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de 
la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments amb el Poble 
Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d’Associacions 
Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.

Molins de Rei, 31 de març de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sra. Espona:

Gràcies, en tot cas, perquè, precisament, volíem demanar aquest canvi d'ordre. Bona tarda 
a tothom.

Presenta el punt 12

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, s’obriria el torn d'intervencions. Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Hola, bona tarda. Espero que se m’escolti bé. Ara millor. Bé. Bona tarda a tots i totes. 
Content de veure’ns les cares per fi després d'un parell d'anys, en què jo, personalment, 
doncs, des que havia entrat de regidor no havia pogut assistir presencialment. Una 
benvinguda càlida a totes les persones que heu vingut, en especial a les que veniu en 
representació del moviment del poble sahrauí, Sàhara Lliure.

Bé, abans de res una puntualització. Vull dir, a algú potser li ha estranyat que no aparegui 
la CUP, no?, ara quan llegia la nostra companya Marta la moció. Això és per un tema 
exclusivament burocràtic, no?, només es poden presentar dues mocions per grup 
municipal. En teoria, aquesta moció havia d'entrar com a declaració institucional i no 
haguéssim tingut, doncs, aquest debat, espectacle. Però, malauradament, ha sigut així, 
no? Volem que quedi clar, volem denunciar el paper galdós, nosaltres entenem, que ha 
tingut en aquest cas el Govern de Molins de Rei de no presentar aquesta moció com a 
declaració institucional. Sobretot perquè és una moció que no l'escriu la CUP, no l’escriu 
Esquerra, no l’escriu Molins En Comú, no l’escriu cap partit. La subscriuen tres entitats que 
són de consens, de dos de les quals, per cert, Molins de Rei n'és soci, no?

I no entenem perquè així com moltes altres declaracions i mocions del Fons Català de 
Cooperació per al Desenvolupament, no?, s'han presentat com a declaració institucional, i 
no ha sigut la regidora de Cooperació qui ho ha fet. Ens haurà d’explicar molt bé el Govern 
per què això no ha sigut així.

A més a més, cal recordar que també des del 2005 estem agermanats, no?, amb 
Emhereiz, un poble i un campament del Sàhara i que, a més a més, doncs, any a any, 
estiu a estiu, rebem desenes d'infants del Sàhara amb una entitat que s'hi deixa la pell per 
aquesta gent. Ens costa molt d'entendre-ho, repeteixo, com el Govern no ha volgut mostrar 
consens amb aquesta moció. Ens ho haurà d’explicar bé. Igual com ens costa molt 
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d'entendre com el Govern espanyol, un govern suposadament d'esquerres, fa un canvi de 
guió en la política exterior o en el joc geopolític al Sàhara, no?

Si tirem la moviola enrere, no?, el conflicte del Sàhara és generat per un procés inexistent 
de descolonització de l'Estat espanyol, on l'Estat espanyol en cap moment ha fet front a la 
seva part de responsabilitat en aquest conflicte. I, en lloc d'això, se'n desdiu de resolucions 
de les Nacions Unides que dicten clarament que cal fer un referèndum d'autodeterminació i 
on es dicta clarament que es vulneren dia a dia els drets humans en aquell territori. Ens 
sembla molt greu que no siguem capaços com a vila de fer aquesta moció declaració 
institucional, d’anar mostrant consens en aquest aspecte. Sembla vergonyós. I no 
entendríem altra cosa que no sigui que aquesta moció s'aprovi per unanimitat. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Té la paraula el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:

Molt bé, doncs. Benvinguts, com deia, un altre cop. Aquesta moció, és evident que Junts 
per Molins l’aprovarà, com no podia ser d'una altra manera. A molts de vosaltres us vam 
veure el dia 26 de febrer en un partit a la zona esportiva Ricard Ginebreda on vam poder 
celebrar, precisament, el Dia de la Independència del Poble Sahrauí. I és evident que 
aquell dia vam parlar, i vam parlar molt, i crec que això és possiblement el que ha faltat, 
parlar més.

I és evident que a ningú se li escapa que aquesta moció ve per la geopolítica, 
malauradament, que algú haurà tocat el crostó a Madrid i haurà dit «Hem d'accelerar algun 
tema». Perquè és evident que no s'entén que d'avui per demà, sense haver-ho parlat ni 
amb els seus socis de Govern, sense haver parlat amb ningú del país, en una decisió tan 
important i tan transcendental com ha de ser aquesta, és evident que això no té ni cap ni 
peus. I que, per tant, el que hem de fer és aprovar la moció i explicar-li a Madrid que 
nosaltres no hi estem d'acord.

És evident que el poble català sempre ha estat a favor dels pobles que volen 
l'autodeterminació. Aquesta és una obligació, jo crec, reconeguda a nivell mundial. I, per 
tant, ho hauríem de voler tots plegats. I és evident que per a nosaltres s'ha comès una 
absoluta injustícia, que estaria bé que algú o el país sencer comencés a dir que això no pot 
ser i que, en definitiva, allò que va dir el president Sánchez ho tirés enrere. Això seria la 
millor notícia no només per al poble Sahrauí, sinó també per a tots els pobles que volen 
l'autodeterminació.

Un poble que està sotmès, un poble que, malauradament, doncs, pateix com ningú, també, 
les conseqüències d'un altre govern. I, per tant, és evident que nosaltres amb tot el que 
fem a Molí de Rei també en poder assumir a través, també, de tots, de tota la gent que hi 
ha en entitats, vull dir, i no me’n cansaré... Al final, l'ADN d'aquest municipi és un ADN 
d'entitats, és un ADN de gent solidària, de gent que té ganes d'ajudar. I és evident que 
aquí l'alcalde, vist el Sàhara, té molta feina i moltes coses a dir i ho ha fet molt bé durant 
molts anys. I, per tant, jo el que espero és que continuem amb tot el que hem fet durant 
aquests anys, acollint nens a l'estiu, acollint nens i nenes que vinguin i estiguin al nostre 
municipi.
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Nosaltres creiem que, possiblement, hagués hagut de ser una moció institucional, no 
entenem per què no ha pogut ser. Creiem que la voluntat d'aquest municipi... Al final 
aquestes mocions el que determinen, bàsicament, és quina és la voluntat del municipi. I la 
voluntat del municipi ha de ser que estem amb el poble sahrauí, aquesta ha de ser la 
voluntat i la veu que hem de donar. I, per tant, espero que amb aquest grup o amb aquest 
ajut d'aquest grup, doncs, aprovem aquesta moció i que fem sentir ben alta la nostra veu.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Sí. Hola. Bon vespre de nou a tothom. Primer de tot, recollint les paraules del primer tinent 
d'alcalde i portaveu de Junts, vull dir que aquesta moció tirarà endavant i que nosaltres 
quan ho vam rebre a la regidoria, a l'Ajuntament, aquesta moció ens arriba com a 
proposta. Un cop arriba aquesta proposta, nosaltres l’estudiem i, vista la situació, doncs, 
decidim proposar i fer algunes aportacions a aquesta moció pel bé de la mateixa moció i 
que tingui, potser, més viabilitat o repercussió. No ho sé, no volia dir viabilitat. O sigui, que 
sigui més realista.

Per exemple, vam modificar, vam fer una proposta de modificació.... Perdó, vull fer un 
incís. A les dues del migdia amb la regidora portaveu d'Esquerra Republicana havíem 
acordat que aquesta moció es presentava amb els punts 3, 4 i 5 i es votaria per separat 
donat que la nostra proposta de modificació del punt 1 no s'havia aprovat. Jo suposava 
que el que em deia la portaveu d'Esquerra Republicana a les dues del migdia era el que 
s'havia parlat amb tots els portaveus o membres de l'oposició que presenten aquesta 
moció. Però veig que no.

I a mi realment m'hauria agradat que hagués rebut un WhatsApp mínim de dir: «Jessica, 
han canviat les coses, modifiquem la proposta de moció i no ens quedem a les 18:40 o i 
mitja amb aquest canvi». A mi m'hagués agradat.

Bé, segueixo, la nostra proposta de punt 1, de modificació del punt 1, deia: «Demanar al 
Govern de l'Estat espanyol que estudiï la possibilitat que aquest posicionament favorable 
en un principi a un pla d'autonomia al Sàhara Occidental sigui una etapa intermèdia en 
l'assoliment de les reivindicacions dels drets del poble sahrauí».

Amb això, què buscàvem? A banda de demanar no explícitament, però sí dir que no estem 
d'acord o podem no estar del tot d'acord amb la proposta de l'Estat espanyol, doncs, 
proposar fer que aquest pla d'autonomia serveixi de forma viable per assolir el referèndum 
que tots reivindiquem. I el punt 3, que no s'ha aprovat, deia: «Reclamar fermament als 
representants del Govern marroquí i del Front Polisario que treballin intensament per 
cercar, negociar i pactar una solució política i pacífica al conflicte del Sàhara Occidental 
que contingui dos principis: un acord entre totes les parts i el respecte a la legalitat 
internacional i a la doctrina de les Nacions Unides». Sincerament, no entenc per què 
aquest punt no s'ha pogut acceptar. L'altra proposta que teníem era de fer els punts per 
separat. I el motiu és obvi, que és per votar tota la resta a favor i el punt 1 abstenir-nos.

I respecte al que comentava el company de la CUP del posicionament de l'Ajuntament de 
cara ja no tant al poble sinó a l'entitat. Ja s'havia donat la notícia del canvi de rumb del 
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Govern de l'Estat, que nosaltres estàvem en contacte directe amb l'entitat perquè venen 
els nens d'acollida, quan no ho vam saber fa unes poques setmanes, per promoure les 
seves activitats i poder donar ressò al que fan, que no és només –que això és una lluita 
que tenim amb l'entitat i, Miqui, tu ho saps– no és només les Vacances en pau, sinó tota la 
difusió i visibilització del conflicte. I, de fet, ahir mateix vaig estar parlant... [Veu de fons] 
Per això mateix.

Sr. Alcalde:

Respecte al que parla, primer.

Sra. Revestido:

Bé, això, a mi m'agradaria que les persones que estem aquí en aquest consistori, 
m'agradaria veure'ls, a molts i moltes de vosaltres, en tots els actes que fan les entitats 
solidàries en general i Molins de Rei pel Sàhara en particular. M'agradaria veure-us a tots i 
a totes. Perquè de vegades és una regidoria de les anomenades «maria», però intentem 
tot l'Ajuntament estar al costat de totes les nostres entitats, en concret aquesta, perquè el 
seu dia a dia sigui molt millor. L'entitat de Molins de Rei pel Sàhara bé de dies molt 
complicats i hem estat al seu costat.

I, passi el que passi amb aquesta moció i amb les que vinguin, que tant de bo en vinguin 
més, perquè val a dir que gràcies a això la gent sap què és el Sàhara i sap quin és el 
conflicte. I, mira, no hi ha mal que por bien no venga, perquè hi ha molta gent que no en 
tenia ni idea de salut.

[Veu de fons] Sí, clar que sí. Clar que sí, és que és el que ha de ser.

[Veu de fons] Em sap molt de greu.

Sr. Alcalde:

Un segon, no, no. Si interromp el Ple, que marxi qui hagi de marxar i no respecti el torn 
d'intervenció. Cap problema.

Sra. Revestido:

Bé, jo ho deixaré aquí.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Els grups ponents tenen l'ocasió de tancar la moció. Endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Jo volia fer unes aclaracions sobre el que ha passat amb aquesta moció. El grup 
socialista ha fet unes aportacions que en un primer moment havíem valorat d'una manera, 
però després un altre grup ha fet altres aportacions que han fet aquest canvi. A més, ha 
estat cosa de minut i resultat, eh?, aquí mateix asseguts a la sala de plens. Però tots els 
grups ponents hem estat d'acord. Per tant, per això hem retirat aquest punt 3, que creiem 
que és contradictori d'alguna manera amb el punt 1 tal com queda l’acord. Perquè realment 
el PSC Molins de Rei no pot votar a favor d'un acord que diu «Demanar al Govern de 
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l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla 
d'autonomia del Sàhara Occidental que és contrari als drets del poble sahrauí i també a les 
resolucions de l'ONU». El grup socialista no pot votar a favor d'això? Em costa, em costa.

Bastant hem modificat una moció que no és nostra i que no hem fet cap dels grups polítics 
que hi ha aquí, que ens ve donada pel Fons Català de Cooperació i d'altres entitats 
relacionades. La solució del conflicte no passa només per fer actes, passa per trobar una 
solució real del conflicte i que aquests actes no s'hagin de tornar a fer i que el poble 
sahrauí pugui tenir la seva autonomia com cal i la seva autodeterminació com l’ha de tenir 
o la tenim qualsevol altre país. Aquesta és la solució pel Sàhara.

Sr. Alcalde:

Ha finalitzat? Sí? Molt bé. Alguna intervenció més? Senyora Marta Espona?

Sra. Espona:

Jo voldria intervenir un moment si us plau.

Sr. Alcalde:

Molt bé.

Sra. Espona:

Gràcies. Bé, en tot cas, no justificaré com han anat les coses. L'Ana ho acaba d'explicar i 
em sembla suficient. Únicament, des del primer moment que ens va arribar aquesta 
proposta del Fons Català de Cooperació vam fer saber a l'equip de Govern i a la resta de 
portaveus que hi havia aquesta moció, aquesta proposta de moció i una moció d'Esquerra i 
la vam passar, perquè vam dir «això és el que ja hi ha fet, el que vulgueu».

Ens va semblar, doncs, millor fer-ne una de conjunta, estic completament d'acord, no calia 
fer-ne partidismes, i tirar endavant en una qüestió bàsica que, en tot cas, és la que em 
sembla que també menys hem esmentat aquí, i és que si no resto malament des del 1991 
fins al 2021, 22, perdó, que som ara, han passat trenta-un anys d'una decisió política que 
no s'ha dut a la pràctica. I, per tant, em sembla que no és res de l'altre món demanar que 
una decisió presa per un organisme com les Nacions Unides, doncs, es dugui a la pràctica. 
Per això ens semblava que era una qüestió en què tothom hi havia d'estar d'acord.

Lamento que se'ns retregui que potser no anem a actes que organitzi Molins de Rei 
Solidària, ho lamento. De vegades és possible i de vegades no és possible, però em 
sembla que aquesta no és la qüestió. I, per això, el punt que parlava de continuar 
col·laborant-hi ens ha semblat molt bé d'incorporar-lo. Perquè, evidentment, atesa la 
situació que viu, aquesta col·laboració malauradament ha de continuar existint. Tant de bo 
no fos necessària aquesta col·laboració, perquè voldria dir que tot està en el lloc on hauria 
d'estar. Per tant, lamento que, en tot cas, doncs, això hagi provocat, doncs, que persones 
hagin hagut de marxar, que, en tot cas, doncs, hi hagi hagut, doncs, una estona tensa. 
Però, en tot cas, creiem que, evidentment, el dret a la autodeterminació ha de prevaldre i, 
sobretot, una decisió ja presa fa tants anys. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Ningú ha hagut de marxar. Algú ha pres la decisió de marxar, que és molt 
diferent. Per tant, d'aquesta manera, passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 12 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 12 
vots a favor JxM (3) , ERC (3), CUP (3), MEC (1), Molins Camina-Podem (1),  Cs (1) i 7 
abstencions del PSC (7) .

B – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

7.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la 
Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) de la Biblioteca El Molí 2022-2025. ( Expedient núm. 
7/2022/CONIN).

DICTAMEN

Assumpte: APROVAR EL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE MOLINS DE REI I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ 
INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA 
BIBLIOTECA EL MOLÍ 2022-2025

Atesa la memòria justificativa del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) de la Biblioteca El Molí, i que fa constar:

Que l’objectiu d’aquest conveni es regular les funcions d’assessorament assistència, 
prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a 
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l’Ajuntament de Molins de Rei en relació amb la Biblioteca Municipal el Moli de la qual 
l’Ajuntament n’és titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de 
complir per poder rebre aquest suport.

Per altra banda, amb la signatura del conveni optem als recursos que la Xarxa de 
Biblioteques municipals ofereix a les biblioteques que en formen part en els diferents 
àmbits:
- Personal: assumeix el cost de la Directora i de la bibliotecària, ofereix formació 
tècnica especialitzada, coordinació amb les altres biblioteques de la xarxa.
- Fons documental i catalogació: aportació de fons, manteniment del catàleg i del fons, 
accés al catàleg col•lectiu del sistema de lectura pública de Catalunya
- Tecnologia i canals digitals: dotació i manteniment de l’equipament informàtic, 
aplicacions informàtiques, manteniment aplicatius RFID, crear i mantenir els canals digitals 
de la Xarxa de biblioteques municipals.
- Promoció de la lectura: cooperar en les actuacions destinades a la promoció de la 
lectura
- Funcionament del servei bibliotecari: dades estadístiques de la Biblioteca El Molí per 
elaborar estudis d’avaluació.

Atès que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica. 

Atès que l’impacte econòmic del conveni és en dos àmbits:

a) Estàndards de la biblioteca pública. Aquests estàndards bibliotecaris defineixen, segons 
la tipologia de la biblioteca (local, central o de proximitat), el nombre d’habitants i les 
característiques de l’equipament actual (superfície, distribució de l’espai i horari), els 
requeriments en serveis i recursos que han d’oferir les biblioteques.

En aquest cas l’Ajuntament de Molins de Rei ha de fer aportació en fons documental 
i activitats de foment de la lectura per un import de 24.000 € anuals.

b) RH. La part de recursos humans que es compensen a l’Ajuntament de Molins és:
- Directora. 49.132 €
- Bibliotecària. 41.445 €

Atès 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. 

Atesos els art. 25.2 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local (LRBRL) i l’art. 66.3 lletra e) i n) 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 
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Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada 
de la seva publicació sigui la Diputació de Barcelona.

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 la Diputació de 
Barcelona.

Atès que l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, exigeix la 
formalització del conveni. 

Atès 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. 

Atesa la Proposta del Cap del Negociat de Cultura de data 4 de febrer de 2022.

Atès l’informe jurídic favorable de l’Assessora Jurídica, de data 7 de febrer de 2022.

Atès l’informe amb observacions de l’Interventor accidental, de data 10 de febrer de 2022, 
les quals es transcriuen literalment: ”El compromís de despesa que es reflecteix en lal 
proposta de l’acord i en l’annex del conveni, no es concreta en cap fase de despesa ni en 
cap tercer concret. Es tracta per tant, d’un compromís genèric i que s’anirà concretant en 
cada exercici pressupostari. En l’exercici pressupostari 2022, el pressupost municipal 
iniciament aprovat, contempla la consignació pressupostària referida (24.000 euros) ".

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 minuta del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei 
i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals 
(XBM) de la Biblioteca El Molí 2022-2025, que s’adjunta com a Annex.  

Segon.- Formalitzar la signatura del conveni. 

Tercer.- Preveure les despeses corresponents a les obligacions municipals que es deriven 
del conveni, relatives a l’adquisició de llibres i a la promoció de la lectura, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

Aplicació pressupostària Import anual Exercici comptable
La que correspongui 24.000 € 2022
La que correspongui 24.000 € 2023
La que correspongui 24.000 € 2024
La que correspongui 24.000 € 2025



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 35/78

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

Aquesta despesa resta supeditada a l’existència de crèdit en els Pressupostos municipals 
dels exercici comptables esmentats.

Quart.- 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). 

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona i traslladar-ho als Negociats d’Intervenció, de Tresoreria, a la Directora de la 
Biblioteca el Molí, de Serveis Jurídics i de Transparència. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara sí que passem als aspectes dictaminat per les comissions informatives, Comissió 
Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, el punt setè «Aprovar el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i la Diputació de Barcelona per a la gestió 
integrada de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Biblioteca El Molí 2022-2025». Fa 
l'exposició d'aquest punt la regidora Ainoa García. Endavant.

Sra. García:

Bona tarda a tots i totes, als que ens escolteu des de casa i també als que per fi ens 
trobem aquí a la sala de plens.

Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:

Molt bé. S'obriria el torn d'intervencions. No hi ha cap intervenció? Doncs, molt bé. 
Sorprenentment sense debat passem ara a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

8.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctica 
esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar. ( Expedient núm. 1/2022/BASUB)

DICTAMEN

Assumpte: APROVAR LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT 
D’AJUTS PER AFAVORIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA I D’ACTIVITATS DE LLEURE 
EN EDAT ESCOLAR.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei fomenta la pràctica esportiva i de l’activitat de 
lleure en edat escolar atès que aquestes activitats beneficien el desenvolupament integral 
d’infants i joves millorant la seva salut i la qualitat de vida.

Atès que des de la Regidoria d’Esports i d’Infància i Famílies s’obre aquesta línia d’ajuts 
per afavorir l’accés i el manteniment de la pràctica esportiva i de lleure a tots aquells 
infants i joves que per la seva situació econòmica no la puguin iniciar o continuar

Atès que aquestes ajudes es venen donant des de l’any 2016 i que cal actualitzar-les per 
adequar-se a l’actualitat.

Atès que la Llei general de subvencions (LGS) marca un procediment concret per a la 
concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva i preveu la confecció d’unes 
bases que han de servir de fonament de la concessió de subvencions i en marca el 
contingut mínim d’aquestes bases.

Atès que les bases compleixen la normativa vigent i, en concret, el que disposa la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS, en endavant), el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juny, per el que s’aprova el Reglament que desenvolupa la llei (RLGS, 
en endavant), els arts. 239 i 240 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, en 
endavant), així com l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 
data 25 de gener de 2018 (Ordenança municipal, en endavant).

Atès que les bases compleixen amb el contingut mínim que marca l’art. 17.3 LGS, en 
concordança amb l’art. 16 de l’Ordenança municipal. 

Atès que les bases específiques reguladores d’una subvenció s’ha d’adequar al 
procediment que marca l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS, en endavant). 

Atès que l’acord d’aprovació i el contingut de les bases s’han de sotmetre a un període 
d’informació pública de, com a mínim, 20 dies hàbils, tal i com estableix l’art. 17 de 
l’Ordenança municipal. Així mateix, un cop aprovades definitivament les bases, es 
procedirà, mitjançant resolució d’Alcaldia, a efectuar la convocatòria de la concessió de la 
subvenció. 



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 37/78

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

Atès que la competència per a l’aprovació d’aquestes bases correspon al Ple de 
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple, d’acord amb el que estableixen els 
articles 17 de l’Ordenança municipal i 124.3  del ROAS.

Atès l’informe proposta del Cap de negociat d’Esports, de dats 25 de febrer de 2022.

Atès l’informe jurídic favorable sense observacions de l’assessora jurídica, de data 1 de març 
de 2022.

Atès l’informe amb observacions de l’Interventor accidental, de data 7 de març de 2022, que 
es transcriu íntegrament: “Es constata que l’Ajuntament no té aprovat un Pla Estratègic de 
Subvencions”.

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:

Per tot això, es proposa que el Ple acordi:

Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a 
l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar.

Segon.- Ordenar l’exposició pública de l’acord d’aprovació i del contingut de les bases, per 
un termini de 20 dies hàbils, en el web municipal i en el Bolletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenten, les bases quedaran automàticament aprovades amb caràcter definitiu, sense 
necessitat d’ulterior acord. La referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

Tercer.- Ordenar la publicació de les bases, definitivament aprovades, a la seu electrònica 
del web municipal de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis, d’acord amb l’art. 40 de 
l’Ordenança municipal. 

Quart.- Comunicar aquest acord al Negociat d’Infància i Famílies, d’Esports, al de Rendes, 
al d’Intervenció, de Serveis Jurídics i de Transparència.

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passem al punt 8 «Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per afavorir la 
pràctica esportiva i d'activitats de lleure en edat escolar». I fa l'explicació del punt la 
senyora Carme Madorell.

Sra. Madorell:

Bon vespre i ben retrobats a tothom.
Presenta el punt 8
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Sr. Alcalde: 

No, no, no, no. Vull explicar, perquè estem entrant en un sistema pel qual, entre altres 
coses, els micròfons –i per això hem de ser curosos– connecten directament amb l’emissió 
de la projecció. I, per tant, titula el nom del regidor que hi és. I ara està veient imatges dels 
qui estan pivotant el Ple, evidentment, i veien amb sorpresa segurament com el nom que 
sortia a sota de la regidora Carmen Madorell era Jordi Enseñat, perquè estava amb el 
micro... O sigui, els micros estan connectats directament al sistema de projecció i, per tant, 
permet que subtituli amb el nom del regidor. Per tant, endavant senyora Carme Madorell.

Sra. Madorell:

Em disculpareu Jordi, sobretot, Enseñat. Però he pillat el que estava més a prop i resulta 
que era l'altre.
Presenta el punt 8 (continuació)

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, ara s’obriria el torn d'intervencions. Senyora Marta Espona, 
endavant. I després senyor Gerard Corredera.

Sra. Espona:

Gràcies. Doncs, bé, el nostre grup estem a favor, evidentment, de facilitar la pràctica 
esportiva i les activitats de lleure a tots aquells infants i joves que desitgin fer-ne o 
participar-hi i no puguin a causa d'una situació econòmica familiar que no els hi ho permeti. 
Per aquest motiu, trobem encertat, certament, que s'hi puguin acollir més famílies per 
haver augmentat el percentatge sobre el sou mínim interprofessional.
Amb el que no estem d'acord és que es destini una quantitat finita de diners a aquests 
ajuts, de manera que ens puguem trobar en la situació que hi hagi més demanda que 
recursos per donar, cosa que, efectivament, pot provocar llistes d'espera tal com preveu 
aquesta proposta de bases.
Votarem a favor d'aquests ajuts perquè creiem que són realment necessaris, però volem 
proposar al Govern municipal que, tal com es va fer en l'anterior legislatura, es doti de prou 
recursos a aquesta partida perquè no hi hagi llistes d'espera. No sabem tampoc de quina 
quantitat prevista estem parlant, ni si s'ha calculat tenint en compte com a previsió, 
evidentment, la demanda d'altres moments encara que ara la situació pugui ser una altra. 
Fa un moment parlàvem de romanents, doncs, si se'n poden anar cap aquí també, doncs, 
millor que millor, i que no hi hagi la necessitat de fer cap llista d'espera. Ja estic, eh?

Sr. Alcalde:

Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

En primer lloc, bona tarda a tots i a totes. Content de tornar a estar aquí presents al Ple i 
que ens puguin veure les persones de Molins de Rei que avui estan presents aquí. 
Nosaltres, evidentment, també hi votarem a favor, però també volíem dir una mica, com ha 
esmentat la regidora Marta Espona, doncs, que no hi hagi llista d'espera, que es doti 
adequadament la partida. I que per a nosaltres el tema de l'esport i l'activitat de lleure és 
quasi un tema educatiu, no?, que és essencial. És molt important que els nostres infants i 
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adolescents, doncs, practiquin esport, que els ajudarà, bé, diguem, a ocupar el temps, a 
aprendre valors que són importants.
I que, d'alguna manera, també en fem difusió. Perquè una cosa és posar aquí un ajut, però 
hem d'anar a buscar moltes vegades les persones perquè els hi costa fer aquests tràmits. 
I, realment, doncs, ajudar totes les entitats esportives a que realment, doncs, això sigui 
efectiu i que ningú es quedi sense fer esport a Molins de Rei per un tema econòmic. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Alguna intervenció més? Doncs, senyor Ramon Sánchez, si vol tancar el primer torn 
d’intervenció, si us plau?

Sr. Sánchez:

Respondré jo com a regidor d'Esports. Ens hem partit al punt entre la regidora d'Infància i 
Famílies i jo mateix d'Esports. I jo, primer, només un aclariment. Un aclariment, senyora 
Espona. Estem aprovant les bases reguladores, les bases, no la convocatòria. Per tant, 
aprovem allò que marcarà, val?, les diferents directrius per tal que la gent s'hi pugui acollir.
Jo crec que ho hem dit sempre sempre sempre i sempre que en totes aquelles partides 
que són ajuts, subvencions, però sobretot ajuts, aquest Govern té la suficient empatia per 
entendre que quan s'acabin en posarem més. Ho hem fet sempre, si més no des del 2012, 
2011. Ho hem fet sempre. Per tant, no pateixi perquè primer de tot no acabem mai els 
diners, no acabem mai els diners en la partida, en aquest cas concret, però, si els 
acabéssim, és evident que sempre aquest Govern, que té aquesta voluntat d'estar al costat 
de la gent que més ho necessita, doncs, posaríem més recursos amb les aplicacions de 
romanent que s'escaiguin per tal de poder donar més ajuts a la gent.
Perquè, com molt bé s'ha dit, al final és això, ho ha dit molt bé també el senyor Corredera, 
no podem deixar ningú enrere. La pràctica esportiva i les activitats de lleure que per a 
nosaltres són importantíssimes perquè, al final, significa que la gent, els nens i nenes, 
doncs, es puguin socialitzar, puguin dinamitzar-se, puguin aprendre valors, puguin estar al 
costat d'altres nens i nenes que tenen altres situacions, doncs, és evident que això per a la 
cohesió social del municipi del dia de demà és importantíssim.
I, per tant, aquí, jo crec que això ho portem fent... Les activitats de lleure ja estaven... Les 
bases ja estaven des de molt abans. El 2012 comencen les esportives. Per tant, és evident 
que s'ha regularitzat per tal que puguem donar aquesta cobertura a tots els infants. 
Aquesta és una voluntat que jo crec que és una voluntat de vila. Vull dir, perquè alguns 
comencen unes coses, després les anem modificant, les anem ampliant, però, en 
definitiva, crec que el municipi sempre ha estat sensible a la gent que més ho necessita.
Per tant, nosaltres sí que hem cregut que era important també aquest augment cap als 480 
euros. Aquesta és una dada que ens permetrà acollir més gent i esperem que, per tant, 
doncs, o posem més diners o ampliem, perquè vol dir que hem esgotat, la qual cosa tindrà 
dues vessants: una negativa, que vol dir que massa gent no ho pot pagar, tindrà una de 
negativa. Però, en tot cas, l'Ajuntament estarà al seu costat i entenc que llavors tots també 
hi votarem a favor perquè puguem donar aquests ajuts a aquests nens i nenes.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Ara s'obriria un segon torn d'intervencions. Si no és el cas...

Sra. Espona:
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No, perdó. Només una qüestió. No, no, tenia claríssim que estàvem votant les bases, però, 
precisament, com que les bases, precisament, del que... És a dir, apareix l'expressió 
«llistes d'espera», això es pot interpretar de moltes maneres i de dir, bé, «et poses a la 
llista i ja veurem quan et toca». Per això hem fet aquest apunt, perquè, en tot cas, doncs...
Vaja, a les que m'he llegit jo parla de llistes d'espera, si no estic equivocada. Aleshores, bé, 
senzillament era perquè es pot interpretar, doncs, això, com que formaràs part d'una llista 
d'espera i ja està. I per això fèiem incidència, en tot cas, en el fet que tant de bo la llista 
d'espera, doncs, corri molt de pressa, precisament, perquè hi hagi... Si ja està previst, 
doncs, em sembla genial. Però, en tot cas, era per aquesta expressió.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Si algú vol afegir alguna cosa més? Sí, endavant.

Sra. Madorell:

Només per contestar molt breument, eh? Vull dir, llistes d'espera és, d'alguna manera, un 
terme per tenir... perquè posem a tothom, eh? Però des que estem amb aquestes beques 
mai ningú s'ha quedat fora, mai. I moltes vegades ens trobem que –nosaltres també, 
evidentment, treballem en col·laboració amb Serveis Socials– persones que per economia 
no els hi tocava, eh?, per renda no els hi tocarien aquestes beques, s'ha considerat que és 
bo per l'infant que faci l'activitat; amb un informe de Serveis Socials també els hem agafat.
És a dir, que som molt curosos a l'hora d'administrar-les, eh? Que entenem la posició que 
ens ho pregunteu, però us ho expliquem perquè realment mai s'ha quedat ningú a fora ni a 
casals d'estiu ni a l'activitat de la pràctica d'esport durant l'any i totes les activitats que fem 
d'aquest tipus.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, acabat aquest... Entenc... Sí, sí? Està acabat... Tothom ha donat 
explicacions. Passarem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

9.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara ja, un cop fets els aspectes dictaminats per les comissions informatives, passem a 
l'apartat de qüestions sobrevingudes, que no n'hi ha cap

E – MOCIONS

10.- Moció del grup municipal la CUP – AMUNT a proposta de la Unió Sindical de 
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs) pel 
compromís de l’Ajuntament de Molins de Rei amb el model educatiu de la immersió 
lingüística. (Expedient núm. 10/2022/MOCIO)

MOCIÓ

“Moció que presentem el grup municipal CUP – AMUNT a proposta de la Unió Sindical de 
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs) pel compromís de 
l’Ajuntament de Molins de Rei amb el model educatiu de la immersió lingüística.

El sistema d’immersió de Catalunya compta amb el consens de tota la comunitat 
educativa i és l'instrument del qual disposem per fer possible la igualtat de tot l'alumnat 
del nostre país, independentment del seu origen. Un model que garanteix la cohesió 
social, la no segregació per motiu de llengua i que permet que tot l’alumnat adquireixi la 
plena competència en les dues llengües oficials.

Els darrers temps però, aquest model s’ha vist qüestionat i els darrers esdeveniments, 
com l’acatament de la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a les aules, han 
deixat en una situació d’indefensió la comunitat educativa i necessiten d’una resposta 
ràpida i contundent per part de la societat catalana a tots els seus nivells.

Aquesta primavera diferents sindicats, entitats i associacions estan organitzant actes per 
demostrar amb fermesa la convicció que el nostre model lingüístic ha de seguir essent el 
de la immersió. N’és un exemple la vaga del dia 23 de març en defensa del sistema 
d’immersió.

Per tot plegat i conscients que un eix vertebrador d’aquest país passa pel manteniment 
del català com a llengua vehicular de l’escola, el grup municipal CUP – AMUNT 
proposem que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei adopti els següents acords:
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Primer.- Manifestar el ferm compromís del Consistori amb el sistema d’immersió 
lingüística com a eina principal de protecció de la llengua catalana.

Segon.- Exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb el 
conseller Josep Gonzàlez-Cambray al capdavant, que no acati la imposició del 25% de 
castellà a les aules de les escoles i instituts del nostre país.

Tercer.- Donar suport a la tasca que fan els nostres i les nostres docents, posant a la 
seva disposició els recursos que com a administració local tenim a l’abast per reforçar l’ús 
del català a les aules.

Quart.- Comunicar aquests acords al Conseller d’Educació Josep Gonzàlez-Cambray, als 
directors i directores dels centres educatius del municipi, a les persones membres del 
Consell Escolar Municipal i al sindicat USTEC-STEs (IAC).

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passem a les mocions. En primer lloc, el punt 10 de l'ordre del dia «La moció del grup 
municipal la CUP – AMUNT a proposta de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores 
de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) pel compromís de l'Ajuntament de Molins de Rei 
amb el model educatiu de la immersió lingüística». Endavant.
Sra. Castillo:

Gràcies, alcalde.
Presenta el punt 10

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:

Gràcies. Bé, en tot cas, jo em centraré en el que és la moció, que és la defensa de la 
immersió, perquè amb la resta hi puc estar perfectament d'acord, però em sembla que no 
és el que recollíem aquí. Bé, nosaltres, com a grup municipal de Molins, ja hem presentat 
altres iniciatives en defensa de la llengua. Per tant, ens afegirem, evidentment, a aquesta 
també, perquè és que no demana res més que el que ja hem demanat altres vegades i, a 
més a més, el que, evidentment, tot són parers, doncs, el Govern també està intentant fer.
Jo no vull entrar tampoc al detall del tot, però enlloc no es diu que la llengua vehicular de 
l'escola no sigui el català a partir d'ara, continua utilitzant els mateixos termes que utilitzava 
la llei d'educació de Catalunya, que és que la llengua s'utilitza normalment en els centres. 
No hi ha hagut cap mena de canvi en la definició o en la categorització d'aquesta llengua. 
És la llei d'educació de Catalunya la que, diguem, impulsa la immersió lingüística dintre 
dels centres, no és la llei de política lingüística. Per tant, el Decret 21 de la Llei de Política 
Lingüística de 1998, que és el que s'ha modificat –no tota la llei de política lingüística, com 
també s'està publicant–, aquest article el que fa és realment decidir, a partir dels projectes 
lingüístics del centre, les necessitats d'aquell centre, les necessitats lingüístiques dels 
alumnes d'aquell centre per realment aconseguir l'objectiu final que és que les dues 
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llengües –que és el que recull la llei també– les dues llengües acabin sent apreses pels 
alumnes d'aquella escola.

Quina diferència hi ha? Que allà on una de les dues llengües estigui menys utilitzada, 
haurà d'estar més reforçada. I em sembla que per les dades que tots plegats estem sentint 
darrerament, que són dades que venen de molts anys endarrere, però no han acabat 
sortint fins ara, el que demostren és que n'hi ha una que està molt més perjudicada en la 
majoria de centres que no pas l'altra. I aquesta és el català. Per tant, jo no em veig amb 
cor de fer aquestes afirmacions tan categòriques que feia ara la regidora Estefania Castillo, 
perquè crec que realment vivim una situació, una altra vegada més, d'una ingerència 
judicial dintre d'una llei que funciona des de fa més de trenta anys i que no havia passat 
res i que, en tot cas, a demanda d'uns particulars ara aquí ens ho estem qüestionant tot. 
Això és una de les coses que també ens hauria de preocupar. I que, en tot cas, el que es 
pretén amb aquesta modificació és que els criteris pedagògics prevalguin per damunt dels 
percentatges que dicta aquesta llei.

No ho sé, com que no estic seguint el que duia preparat, ja no sé si em deixo coses al 
tinter o no. Però, en tot cas, el que em sembla és que s'està utilitzant molt aquests dies la 
paraula blindatge. No sé si és un blindatge o no, però, en tot cas, sí que és un pas perquè, 
en tot cas, ningú parli de quotes i es parli del que realment necessiten els alumnes i les 
alumnes del centre, que és aprendre, sobretot, la llengua que està menys utilitzada, perquè 
l'entorn és el que és. I em sembla que no cal que tornem a insistir una vegada més en quin 
és aquest nivell d'ús del català al nostre voltant. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyora Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba:

Hola i bona tarda a tothom. Bé, no... seré molt, molt breu. Però, bé, com és obvi, nosaltres 
no compartim res del que diu aquesta moció. I, sobretot, volia fer èmfasis en el fet que 
esteu instant la gent a que se salti sentències del Tribunal Superior. O sigui, jo crec que 
això és molt greu, perquè jo crec que animar la gent a saltar-se sentències, qualsevol 
sentència, no parlo d'aquesta, encara que no estigueu d'acord, parlo de qualsevol, és algo 
molt greu que pot trencar l'equilibri de la justícia que hi ha en qualsevol país i de l'equilibri 
social de la gent que hi viu.

I des d'aquí, bé, no diré res més i tancaré aquí. Òbviament votarem en contra.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

M'he quedat astorat amb l'última declaració de Ciutadans, però no faré esment. És evident 
que hi ha sentències europees que el Govern espanyol no en compleix ni una. Vull dir, que 
l'Estat espanyol, o el sistema jurídic espanyol se les passa per allà on vol. Per tant, és 
evident que aquí no ens trobaran. I lliçons, poques.
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Agrair, evidentment, a la CUP aquesta moció o que presentin aquesta moció. És evident 
que tenim un problema. Ho ha dit molt clarament la regidora, sis dies de vaga després 
d'una pandèmia on els que més malament ho han passat han estat els infants, on 
possiblement també hem tingut un retrocés també en el sistema educatiu. Doncs, és 
evident que ara no toca plantejar-se segons quines coses. Ara no toca, com molt bé s'ha 
dit, fer alguns plantejaments polítics sense haver dialogat, sense haver parlat amb la 
comunitat educativa en la seva totalitat. I, per tant, crec que, evidentment, l'actuació del 
conseller és més que qüestionable i que, evidentment, així no anem bé.

I amb el tema que ens ocupa, doncs, és evident que hem de fer tot el que puguem i més, i 
més, per protegir el català. I tot allò que es modifica, queda. Tot allò que es modifica, 
queda. I quan modifiquem un redactat, després s'agafen a aquell modificat del redactat per 
imposar-nos. Per tant, nosaltres hem de ser, evidentment, exigents amb el que ha de ser la 
nostra voluntat, que és la defensa del català per sobre de tot. Perquè jo crec que, de tots 
els que estem en aquesta sala de plens, crec crec crec que ningú té un problema amb el 
castellà, que tothom el parla perfectament. Per tat, aquesta immersió lingüística s'ha 
demostrat que ha funcionat amb tothom.

Per tant, això és el que hem de continuar treballant pel bé del poble català, pel bé de 
l'idioma català, que, evidentment, el parla moltíssima gent i que ha costat tant de mantenir 
generació rere generació. I és evident que ara nosaltres, en l'època de la informació, no 
podem deixar de banda el moment que estem vivint.

I possiblement, possiblement, sí que la Generalitat hauria d'intentar vetllar molt més en 
com potenciar que el català, sobretot, sigui més parlat. I això és evident que estem perdent 
el tren de les xarxes socials, que és un gran altaveu perquè la gent parli en català. I aquí 
tenim un escull complicat i aquí ens hi hem de posar. Per tant, és evident que, en aquest 
sentit, Junts per Molins recolzarà, com no pot ser d'una altra manera, aquesta moció.

Sr. Alcalde:

Endavant, senyora Ana Aroca.

Sra. Aroca:

Sí. Primer de tot, jo crec que aquesta moció podria ser, al nostre parer, el doble de llarga. 
Perquè per desgràcia estem vivint un moment en què la qüestió d'educació està molt 
tocada a Catalunya. I que, com ha dit el regidor Sánchez, sis dies de vaga per desgràcia 
no són només per aquest motiu, sinó que n'hi ha molts més. I jo crec que ara pot ser un 
moment apropiat per haver incorporat més reivindicacions per part de la comunitat 
educativa a Catalunya.

Dit això, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Sempre ens hem manifestat a favor de 
la immersió lingüística plena del català i d'un sistema que ha anat funcionant bé. Tot i que 
és cert que els objectius no s'han aconseguit com haguéssim volgut, és cert que el català 
és una llengua viva, però és una llengua que necessita més impuls, més suport.

I ara li comentava al Gerard que, és una tonteria, eh?, però conec molta gent de fora de 
Catalunya que està seguint la sèrie aquesta de Crims per Movistar+ en català amb 
subtítols i a mi, doncs, ostres, m'omple d'orgull perquè són comptades les ocasions en què 
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el català surt fora de les nostres fronteres. I el que és més preocupant, és que dins no té 
l’abast ni té el nivell, especialment parlat, que hauria de tenir.

Per tant, jo crec que tot el que es faci per reforçar això, precisament, al sistema educatiu, 
principalment, eh?, perquè sabem que un dels problemes principals és que, malgrat ser la 
llengua vehicular, després tothom surt al pati i parla en castellà. I això passa, especialment, 
probablement, en la zona més poblada de Catalunya, que és tota l'àrea metropolitana. I 
això jo crec que és on hem de lluitar realment per aconseguir que això canviï i que 
realment el català continuï creixent també fora de les aules.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, des de Molins En Comú, també donarem suport a aquesta moció. Ja ho havíem 
comentat alguna vegada que el model d'immersió lingüística per a nosaltres era exitós. I 
com ara comentava la meva companya Ana Aroca, doncs, l'ús de la quotidianitat no és el 
català i, per tant, des de tots els nivells, no?, s'ha de promoure i s'ha d’impulsar la nostra 
llengua. I aquí ho deixaré. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, jo mateix defensaré el posicionament del grup municipal socialista, que la 
veritat, els hi he de dir, ara ho estan comentant els grups, estem una mica sorpresos 
també, perquè estem fent tot el debat de moltes coses d'educació, però no sobre la moció, 
que és la política d'immersió lingüística, que és el títol. Perquè, si volen, a partir d'aquí 
podríem començar a parlar del que espero que aviat es solidaritzin tots els grups 
municipals amb el Govern, per exemple, en a veure com queda afectat el finançament 
municipal per a les llars d'infants i el grup de P2. Perquè Molins de Rei, si no es millora la 
proposta que hi ha ara sobre la taula, rebrà un finançament de 50.000 euros menys per 
plaça i any. Ho dic perquè podem dir moltes coses d’aquestes, però ens cenyirem a la 
política lingüística.

Escolti, nosaltres estem d'acord i els hi dic, ja sabem com és normalment la seva resposta, 
ens agradaria que en aquest cas fos diferent. Ens agradaria que poguéssim votar per 
separat els acords de la moció. I, en aquest sentit, ho entendran molt fàcilment. Nosaltres 
estem d'acord amb el punt 1, 3 i 4. Però a nosaltres ens sorprèn que la resta de grups 
municipals votin a favor amb tanta lleugeresa d'interpel·lar, no acatar, una sentència 
judicial. Nosaltres, d’això no podem estar-hi a favor. I ens n'alegrem que surti la moció, 
sigui quin sigui el seu resultat i sigui quin sigui el nostre posicionament a favor de la política 
d’immersió lingüística.

Permetin-me que a partir d'aquí els hi diguem, home, que aquest valor que ha caracteritzat 
les escoles catalanes, la societat catalana, que és el que ha actuat de gran ascensor 
social... Llegia comentaris molt encertats, Estefania, de vostè fa uns dies. Jo em sento 
representat en les seves paraules. Jo també soc d'una família castellanoparlant que fins 
als dotze anys no parlava res fins que a l'escola vam començar a rebre el català. Som 
molts els que no hem rebut el català a les cases i l'hem après, afortunadament, gràcies a 
l'escola.
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Ara bé, no dic que estiguin d'acord amb nosaltres, eh?, però, també crec que és bo en un 
debat serè de país reconèixer que les coses, quaranta anys més tard, poden sotmetre's a 
una mínima anàlisi i diagnosi per veure si va bé, si cal fer algun canvi per potenciar el 
català on no està potenciat, que passa, i s'ha dit, a l'àrea metropolitana. Segurament s'ha 
de reforçar i potser, també, per potenciar el castellà on no està reforçat, que també passa. 
Que també passa. I això és un procediment que crea molt consens de país i ho saben. I 
això és segurament el que alguns ara es posen les mans al cap i és que alguns ho estem 
intentant fer amb acords de país on s'han de fer, que és al Parlament de Catalunya.

I crec que en comptes de començar a fer tuits desaforats, fora bo que quan vingui una 
proposta de quatre grups parlamentaris que representen el que representen, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, dels Comuns, d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya i 
acorden iniciar un procés de reforma legislativa, home, doncs, sense ni veure el document 
es trinxi amb dos tuits aquella possible reforma. 

Esperem que allò encara prosperi al Parlament, perquè crec que en el temps que estem i 
venint d'on venim, que hi pugui haver un acord de país per reforçar, millorar, potenciar i 
donar-li més vida al projecte que tots estem d'acord que ha estat positiu per al país, que és 
el procés d'immersió lingüística, doncs, crec que, com a mínim, ens hauria de fer estar 
contents que, d'on venim, siguem capaços d'establir nous acords.

Per tant, ara ens diran quin és el seu posicionament, eh? Nosaltres, si ens acceptessin el 
vot per separat, ja els hi ho diem, faríem un vot a favor del punt 1, 3 i 4 i una abstenció del 
punt 2. Si no ens accepten el vot per separat, farem una abstenció al conjunt de la moció.

Sra. Castillo:

Sí? Val. No. Perdó. Val, perdó. Des del grup municipal de la CUP no acceptem els vots per 
separat. I, bé, gràcies a tots per les vostres intervencions. Dir només que... Bé, dir dues 
coses només. A la companya de Ciutadans, que no esperàvem que votéssiu a favor, lo 
estrany hauria sigut que votéssiu a favor. I a la companya d'Esquerra, dir-li que... només 
llegeixo una cosa literal que ens han passat, eh? O sigui, literalment la llei actual 
d'immersió lingüística diu que «es suprimeix el punt 8 de l'article 21 de la llei de polítiques 
lingüístiques que deia: “l'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de 
Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional de l'ensenyament en català”».

I la proposta de llei que voleu aprovar és «Es retira el català com a llengua d'acollida de 
tots els infants quan arriben a l'escola, atacant així un model que es negava a dividir-nos 
per comunitats lingüístiques». Vol dir que s'ofereix la possibilitat també que sigui en 
castellà. Llavors, aquí, doncs, es dona a escollir.

I res més, gràcies.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltes gràcies. M’estalviaré els comentaris. Passem a la votació.

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 1 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 11 
vots a favor JxM (3) , ERC (3), CUP (3), MEC (1), Molins Camina-Podem (1), 1 vot en 
contra de Cs (1) i 7 abstencions del PSC (7) .

11.- Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina-Podem i Molins en Comú 
per instar la UE a desvincular el preu del gas de l’electricitat. (Expedient núm. 
11/2022/MOCIO)

MOCIÓ

“
Hi ha una definició oficial per a la pobresa energètica i una altra molt més impactant i crua. 
La primera exposa la situació en la que es troba una llar en la qual les necessitats 
bàsiques de subministraments d'energia no poden ser satisfetes, com a conseqüència d'un 
nivell d'ingressos insuficient, i que pot agreujar-se si es resideix a un habitatge ineficient 
des del punt de vista energètic. La segona no entén de definicions tècniques i suposa 
haver de triar entre una alimentació adequada o escalfar la llar. 

Aquest és el dia a dia de la pobresa energètica, una de les moltes cares que adopta la 
pobresa al nostre país i que augmenta cada dia que no es contenen els preus. A banda, 
aquest increment ha impactat amb força sobre la resta dels preus produint un efecte 
inflacionari que minva el poder adquisitiu de les classes treballadores i rendes mitjanes. 
Des que va començar la pandèmia s’ha evidenciat que el sistema de fixació de preus de la 
llum de la UE és disfuncional ja que des de l'any passat estan disparats i la situació 
geopolítica actual només farà que s'incrementin més.

L'absurd cost del gas, ara en preus màxims, a conseqüència de la invasió russa a Ucraïna, 
distorsiona el preu de l'energia, i tot i que l'energia produïda mitjançant renovables, 
hidràulica i nuclear surt molt més barata, el cost a pagar per la seva producció és el mateix 
que el que es paga pel gas. Són els que s’anomenen WindFalls Profits o beneficis caiguts 
del cel, com a conseqüència del sistema marginal de preus. 
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Tot i el debat obert recentment, la Comissió Europa es resisteix a reformar un sistema 
contraintuïtiu que premia que l'última tecnologia que entra a cobrir la demanda elèctrica 
d'un país és la que marca el preu de la resta de tecnologies. En resum la fixació de preus 
en el mercat majorista d'electricitat es duu a terme a través d'un sistema marginalista, on 
es col•loca en el mercat, d’una banda l'oferta (l'energia produïda pels diferents productors 
d'electricitat -nuclear, hidràulica, renovables, carbó, cicles combinats, etc.) i d’altra banda la 
demanda a cobrir per part dels ciutadans i ciutadanes energètica i de les empreses del 
país. L'oferta s'ordena per preus començant per la més barata fins a cobrir la demanda 
energètica del moment. Si la tecnologia més barata no cobreix el total de la demanda es 
passa a la següent, i així successivament fins que la demanda del país es vegi coberta. 
Evidentment, l'última tecnologia a entrar al mercat serà la més cara de totes les ofertes, en 
aquest cas el gas. Aquest sistema va ser imposat en una època en la qual no hi havia 
tantes renovables en el sistema i, sobretot, una època en la qual no estàvem immersos en 
una pandèmia i una guerra on intervé el principal subministrador de gas de la UE. La 
paradoxa és que encara que Espanya és un dels països menys afectats per la 
dependència europea del gas rus, ja que el nostre subministrament prové d'Algèria, si que 
ens veiem afectats pel sistema de preus. 

Recordem que aquest sistema prové de les recomanacions de les companyies 
energètiques en les normes de liberalització del mercat elèctric i que, avui dia, és la causa 
d'un augment desproporcionat del cost elèctric a les famílies i empreses. Però a més, 
aquest increment està suposant un cost insostenible a les arques públiques en un intent 
infructuós de contenir l'alça dels preus i protegir els col•lectius més vulnerables, i que al 
febrer ja havia suposat per a Espanya un cost de 7.000 milions d'euros a nivell estatal.

Tot i que el pes del gas en el mercat elèctric espanyol no suposa un percentatge important 
del consum, sí que ens afecta el 100% l'alça del seu preu. El sistema marginalista és un 
sistema disfuncional que ja era urgent reformar abans de la invasió de Rússia a Ucraïna. 

Sembla clar que per a abordar aquesta nova crisi, la solució estructural més important ha 
de venir d'Europa. En aquest sentit, cal esmentar l’acord adoptat pel Consell Europeu que 
reconeix l’excepció ibèrica i per tant la possibilitat de que els governs d’Espanya i Portugal 
puguin prendre mesures excepcionals per a reduir els preus i intervenir en el mercat 
elèctric.

La tan esperada recuperació de famílies i empreses està en greu perill si no es prenen 
mesures urgents per a contenir el preu de l'energia, i desacoblar, encara que sigui de 
manera temporal, el preu del gas del de l'electricitat. Si bé és cert que existeixen 
alternatives a mig/llarg termini, que passen per accelerar el Pacte Verd Europeu, 
aconseguint la sobirania energètica i abandonar la dependència del gas rus. A curt termini 
l'única opció per a rebaixar la factura elèctrica i la inflació és impedir que els preus del gas 
repercuteixin en el cost de l'electricitat que les famílies i les empreses han de suportar. 

Per això es proposa al ple els següents 

ACORDS:

1. Instar la Unió Europea perquè de manera urgent es desacobli el cost del gas del cost 
de l'electricitat amb l’objectiu de rebaixar els costos que suporten famílies i empreses.
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2. Traslladar el present acord al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de 
Catalunya a la FEMP i les entitats municipalistes de Catalunya.Ja fa més d'un any, 
concretament, un any i dos mesos d'ençà que l'Ajuntament de Molins de Rei esdevenia 
formalment el soci i administrador únic de la societat pública municipal Molins Energia, 
posteriorment rebatejada com a Molivers. Un canvi de nom que, segons els qui el 
proposaren (sense gaires opcions de discutir-lo), cerca transmetre l'univers de serveis 
municipals que es pretén prestar a través d'aquesta companyia pública. Ara bé, a banda 
de la imatge atractiva i amb contingut, cal actuar. Cal una ferma voluntat política 
encaminada a fer d'aquesta idea de la universalitat de serveis directament prestats per 
l'Ajuntament una realitat com més aviat millor.

La realitat, però, ens indica tot el contrari. Ens indica que les coses avancen molt lentament 
i que, després de gairebé un any i mig de ple control del consistori, i de quatre mesos 
després que es posessin en marxa els primers serveis remunicipalitzats, encara no tenim 
notícies de noves propostes d'internalitzacions de serveis que actualment presten 
empreses privades, com tampoc sabem quan es convocarà el Consell d'Administració 
d'aquesta, o senzillament quan parlarem del mateix i de la seva composició.

Entenem particularment greu la demora en relació a la no convocatòria del Consell 
d'Administració de Molivers, així com la inexistència d'un debat sobre la governança de 
l'empresa. I ho entenem així perquè això dificulta el control democràtic de la societat, 
impedint a la resta de grups polítics del consistori i la ciutadania participar de la gestió i 
fiscalitzar l'ens que presta uns serveis dels quals tots som propietaris i usuaris. I, sense 
control democràtic i transparència plena, la prestació municipalitzada dels serveis públics 
perd part del seu sentit de ser.

Alhora, és indispensable que aquest Consell d'Administració funcioni amb normalitat al 
més aviat possible, per tal de poder negociar, pròximament, un conveni col•lectiu unitari 
amb la representació dels treballadors de l'empresa.

Pel que fa a l'estudi de potencials municipalitzacions, és necessari que ens posem les 
piles, destinant els recursos necessaris a aquesta tasca. Cal donar prioritat a aquells 
serveis la durada de la prestació indirecta dels quals estigui a punt d'exhaurir-se i a aquells 
serveis que, per la seva naturalesa, siguin fàcilment municipalitzables i que, estant 
externalitzats, suposen significatius problemes de precarietat per les treballadores. El 
temps corre, i això ens va en contra. Com més triguem a tenir llestos els fulls de ruta 
necessaris per recuperar serveis, majors seran les probabilitats que, com va succeir el 
setembre passat, amb el servei de consergeria, manteniment, coordinació i neteja
 
d'instal•lacions esportives municipals, perdem l'oportunitat de remunicipalitzar i hàgim de 
mantenir externalitzades determinades prestacions.

Cal que la remunicipalització de serveis passi a ser un eix central de l'actuació política no 
només del govern actual, sinó també dels que vinguin. Cal, ara més que mai, garantir 
sense fissures unes condicions i drets laborals homogenis per a tots els treballadors 
públics municipals, assegurar que es presta un servei de màxima qualitat i assentar i 
afermar un control democràtic i transparent de la prestació dels serveis públics.
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Per tot l'anterior, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista proposa al Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei l'adopció dels següents 
acords:

1. Convocar urgentment una sessió extraordinària del Consell d'Administració de 
l'empresa pública Molivers Societat Municipal, S.L. A tals efectes, requerim que es 
convoqui en un termini no superior a dos mesos des de l'adopció d'aquest acord.

2. Incorporar, a l'ordre del dia d'aquesta convocatòria urgent de sessió extraordinària 
del Consell d'Administració de Molivers, un punt relatiu al debat sobre la participació 
directa de la ciutadania en tal Consell, i el compromís de portar a aprovació, en un termini 
no superior a sis mesos, una proposta per fer efectiva dita participació ciutadana.

3. Elaborar un estudi sobre fórmules per garantir una participació ciutadana viable i 
efectiva al Consell d’Administració de l’empresa, per tal de poder valorar les opcions 
disponibles en aquest sentit i enriquir el debat esmentat a l’acord segon.

4. Elaborar, en un termini no superior a dos mesos des de l’adopció d’aquest acord, un 
informe sobre els serveis públics municipals actualment externalitzats i estudiar la 
possibilitat de municipalitzar aquells serveis la durada del contracte dels quals expiri en 
algun moment del segon semestre de l’any 2022 i en algun moment de l’any 2023.

5. Traslladar els presents acords a l’actual gerent de Molivers Societat Municipal, S.L, 
així com a tota la plantilla de treballadors i treballadores de Molivers Societat Municipal, 
S.L., als sindicats de l’Ajuntament de Molins de Rei i als mitjans de comunicació locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem al punt 11 «Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina-Podem i Molins 
en Comú per instar la Unió Europea a desvincular el preu del gas de l'electricitat.» I fa 
l'explicació... 
Sr. Corredera:

Presenta el punt 11

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S’obriria el torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Bé, des de la CUP compartim, com no pot ser d'altra manera, l'essència d'aquesta moció 
presentada pels companys de Molins Camina i de Molins En Comú. És cert que cal 
adoptar urgentment mesures per tal de rebaixar la factura de la llum a curt i mitjà termini. I 
sembla que el desacoblament aquest plantejat és una d’aquestes opcions, no? I també 
sembla ser que això arribarà a bon port. Per tant, ens alegrem.

Ara bé, després d'això també considerem que caldrà anar més enllà. I des de la CUP 
entenem indispensable que per evitar que situacions similars es repeteixin en el futur 
entenem que s'ha d'incidir de forma decidida sobre el sistema marginalista actual, revertint 
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els beneficis caiguts del cel de les grans empreses del sector energètic. I, en última 
instància, com no podia ser d'una altra manera, s'ha d'incidir també sobre el mateix model 
del sistema productiu i de distribució de l'energia elèctrica, el qual hauria de deixar d'estar, 
d'entrada, en mans de grans empreses i sota la lògica del mercat per passar a estar sota 
domini públic, en tant que es tracta d'un subministrament de primeríssima necessitat. 

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:

Bona tarda, gràcies. Independentment dels diferents contextos i circumstàncies el que és 
evident és que constantment creix el nombre de famílies en situació insostenible de 
pobresa energètica. Esperem que el recent acord adoptat del Consell Europeu permeti a 
l'Estat espanyol prendre mesures que suposin una important baixada del preu de 
l'electricitat i que realment sigui un alleujament per als consumidors finals.

Esquerra Republicana de Catalunya Molins de Rei estem a favor d'aquelles propostes que 
serveixin per regular el preu d'una manera més justa i per baixar el preu de l'electricitat que 
actualment han de suportar les famílies i les empreses. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies. Bé, poc més a afegir. Jo crec que la moció explica perfectament quina és la 
situació. I jo crec, desgranant una mica la situació, que, com bé es deia, no és d'ara. No és 
una situació que es produeixi només per la desgraciada guerra d’Ucraïna, sinó que és una 
situació que sobretot a nosaltres com a país, no?, que som un país que pràcticament la 
nostra generació elèctrica no ve donada pel gas, que tenim una situació diferent a la que 
tenen la resta dels països europeus i que, segurament, quan estem veient les mesures que 
van prenent tots a nosaltres ens sorprenen, no?, que hi hagi determinades decisions que 
altres països no aprenen, no?, com és el tema del subministrament del gas.

És a dir, costa molt entendre, no?, que els països europeus encara estiguin connectats, 
però la realitat econòmica per a ells mana, no? Nosaltres ens alegrem que Europa hagi 
acceptat aquesta excepció ibèrica, no?, com un parche, segurament, com una situació 
provisional per fer aquesta modificació que estem proposant tant al Govern espanyol com 
al Govern portuguès, eh?

Però, com dèiem, crec que hem d'anar més enllà, no hem de defallir. Hem de veure com 
revisem aquest sistema que s'ha vist clarament perjudicial per als interessos, com a mínim, 
d'aquesta excepció ibèrica, no? I que, en tot cas, hem de continuar en aquesta línia no 
només de modificar, sinó de canviar i d'anar treballant amb energies alternatives, i que no 
tinguin tan de pes les energies produïdes per fòssils.
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Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Gràcies. És evident que tenim un problema amb el preu de l'energia. Això a ningú se li 
escapa. Jo aquest estiu passat vaig estar a Itàlia de vacances i quan vaig anar a posar 
benzina i vaig pagar 1,80 i pico i pensava que «osti tu, això d'Itàlia, viure Itàlia i pagar la 
benzina a aquest preu, això és caríssim.» Perquè crec que aquí l’estàvem pagant a 1,01, 
1,10, com a molt. Per tant, una pujada molt substancial. Doncs, el que jo vaig viure fa uns 
mesos, set vuit mesos més tard, doncs, malauradament, ja ho tenim aquí. No només amb 
la benzina, sinó també amb l'energia.

És evident que algo s'ha de fer, algo s’ha de fer. Però això ja va començar fins i tot abans 
de la guerra. De fet, vam anar a una conferència del doctor Santiago Niño Becerra que ja 
deia que, evidentment, el preu de l'energia continuaria a l'alça. Per tant, som capaços de 
prendre decisions importants, impulsar decisions no només de país, sinó a nivell europeu, 
o això se'ns escapa, però se'ns escapa no només pel preu, però també sinó per la 
sostenibilitat del planeta.

Per tant, en un moment en què hem de començar a posar cada vegada més... I vam 
presentar alguna moció en els darrers plens perquè es pugui dur a terme un sistema 
energètic cada vegada, doncs, més, diguem-ne, casolà on, si més no, la producció 
d'energia estigui més a prop. I que aquesta ràtio, aquest vint per cent d'energia que es 
perd des de la producció a la central fins que arriba a les nostres cases és un problema. 
Doncs, és evident que s'han d'anar fent aquestes petites centrals de producció per tal que 
tot això es vagi reduint.

És evident que, com deia, eh?, jo crec que si aquesta és una de les possibles solucions, 
desacoblar el cost energètic del gas, doncs, home, és evident que benvingut serà. Perquè 
el que està clar és que la inflació que està produint tot això ja està aproximant-se a les 
dues xifres i no sembla que tingui aturador. Per tant, jo crec que a ningú dels presents li ha 
augmentat el sou dues xifres i, per tant, cada vegada més és evident que els usuaris de 
Serveis Socials en seran més.

I això és evident que no ens ho podem permetre com a societat. I, per tant, hem de posar 
tots els elements que estiguin a les nostres mans per tal que aquest consum energètic no 
deixi cada vegada més a més persones amb la pobresa energètica.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No sé qui dels dos... Senyora Ana Aroca, Endavant.

Sra. Aroca: 

Sí, abans que el Gerard tanqui definitivament el punt, jo només dir, eh?, una... Bé, gràcies 
a tots els grups pel que han expressat que comparteixo plenament. La moció parla de 
pobresa energètica, però, al final, jo crec que afecta ja a tothom, no només a les famílies a 
què sempre, per desgràcia, els hi ha afectat la pobresa energètica. Jo no fa molt, eh?, 
parlava amb una empresa que està aquí al polígon del Pla que em deia que és que no 
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podia pagar les factures dels subministraments, que els proveïdors els hi havien pujat tots 
els preus fins i tot de les comandes que estaven tancades i en producció pel tema de 
l'increment de preus també dels subministraments i també dels transports. O sigui, que el 
problema és molt greu.

Jo crec que si continuem en aquesta dinàmica inflacionista i amb aquests increments i amb 
aquest descontrol dels preus dels subministraments bàsics de l’energia, moltes empreses 
petites hauran de tancar perquè no podran assumir aquestes despeses. I com ha dit el 
regidor Sánchez, a cap treballador se li ha incrementat el sou més d'un nou per cent, que 
és com tenim, si no m'equivoco, ara mateix la inflació.

I em sembla que ja s'estan sentint veus de contenció salarial, que és la pitjor part que ens 
pot passar en aquests moments a les classes treballadores. Això, qui tingui treball, perquè 
també ens bé una bona crisi a sobre, quan no acabem de sortir d'una, ja en tenim una altra 
a sobre. Ja veurem com surt això. El que és cert és que l'increment de preus de l'energia 
no ha vingut de la mà de la guerra d'Ucraïna. Ja venia d’abans. És a dir, el problema va 
molt més enllà d'una situació conjuntural com pot ser el conflicte d'Ucraïna. I, per tant, crec 
que no se li escapa a ningú que se li ha de donar una solució i a més urgent, urgentíssima i 
definitiva, ni temporal, eh?

Perquè al final, i és com ho hem volgut expressar a la moció, les solucions han de passar i 
han de ser definitives perquè això no torni a passar i que no estem sempre venuts a 
qualsevol situació conjuntural, dígase pandèmia, dígase conflicte bèl·lic, dígase... Cap 
d'aquestes situacions puguin tenir aquests efectes en una energia que produïm nosaltres. 
És que no té cap sentit.

Sr. Corredera:

Jo volia tancar... però ho faré més curt, eh? Diguem que contextualitzar la situació 
espanyola, no?, on derivada de polítiques neoliberals, doncs, promogudes pel PP i 
permeses per altres grups polítics, doncs, estem on estem. És veritat que els costos de 
l'electricitat és un sistema complex. Està molt mal regulat i així es nota, no? Però anar, 
diguem, a subhasta al preu més alt, quasi quasi que ho podríem considerar un escàndol, 
no? Vull dir, perquè al final acaba beneficiant-se tot el sistema productiu i el sistema 
productiu, doncs, ja sabem qui ho té i qui se'n beneficia.

Recordar que l'electricitat és un subministrament bàsic, és un dret, és un servei d'interès 
general o universal i que tothom hauria de poder gaudir aquest servei a un preu 
assequible. Des del nostre grup, evidentment, no hauríem mai fet una privatització com es 
va fer. No hauria d'estar mai alliberat al mercat com ho està. I, diguem, que no està en 
interès dels consumidors o dels usuaris, sinó, bàsicament, a interès d'empreses privades i 
accionistes que només busquen interessos econòmics.

Hauríem de tenir estats forts, estats amb poder per poder limitar aquests costos a aquests 
serveis públics. I, per a mi, doncs, la Unió Europea i els governs dels diferents estats, 
doncs, se'ls hi hauria de caure una mica a la cara de vergonya i començar a legislar per 
resoldre aquest escàndol. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passaríem així a la votació d'aquest punt 11 de l'ordre del dia.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

13.- Moció del grup municipal Cup-Amunt per l’ampliació dels serveis prestats per 
l’empresa pública Molivers societat municipal, S.L., i per la democratització del seu 
consell d’administració. . (Expedient núm. 14/2022/MOCIO)

MOCIÓ

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT PER L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS 
PRESTATS PER L’EMPRESA PÚBLICA MOLIVERS SOCIETAT MUNICIPAL, S.L., I 
PER LA DEMOCRATITZACIÓ DEL SEU CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Ja fa més d'un any, concretament, un any i dos mesos d'ençà que l'Ajuntament de Molins 
de Rei esdevenia formalment el soci i administrador únic de la societat pública municipal 
Molins Energia, posteriorment rebatejada com a Molivers. Un canvi de nom que, segons 
els qui el proposaren (sense gaires opcions de discutir-lo), cerca transmetre l'univers de 
serveis municipals que es pretén prestar a través d'aquesta companyia pública. Ara bé, a 
banda de la imatge atractiva i amb contingut, cal actuar. Cal una ferma voluntat política 
encaminada a fer d'aquesta idea de la universalitat de serveis directament prestats per 
l'Ajuntament una realitat com més aviat millor.

La realitat, però, ens indica tot el contrari. Ens indica que les coses avancen molt lentament 
i que, després de gairebé un any i mig de ple control del consistori, i de quatre mesos 
després que es posessin en marxa els primers serveis remunicipalitzats, encara no tenim 
notícies de noves propostes d'internalitzacions de serveis que actualment presten 
empreses privades, com tampoc sabem quan es convocarà el Consell d'Administració 
d'aquesta, o senzillament quan parlarem del mateix i de la seva composició.
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Entenem particularment greu la demora en relació a la no convocatòria del Consell 
d'Administració de Molivers, així com la inexistència d'un debat sobre la governança 
de l'empresa. I ho entenem així perquè això dificulta el control democràtic de la societat, 
impedint a la resta de grups polítics del consistori i la ciutadania participar de la gestió i 
fiscalitzar l'ens que presta uns serveis dels quals tots som propietaris i usuaris. I, sense 
control democràtic i transparència plena, la prestació municipalitzada dels serveis 
públics perd part del seu sentit de ser.

Alhora, és indispensable que aquest Consell d'Administració funcioni amb normalitat al 
més aviat possible, per tal de poder negociar, pròximament, un conveni col·lectiu unitari 
amb la representació dels treballadors de l'empresa.

Pel que fa a l'estudi de potencials municipalitzacions, és necessari que ens posem les 
piles, destinant els recursos necessaris a aquesta tasca. Cal donar prioritat a aquells 
serveis la durada de la prestació indirecta dels quals estigui a punt d'exhaurir-se i a 
aquells serveis que, per la seva naturalesa, siguin fàcilment municipalitzables i que, 
estant externalitzats, suposen significatius problemes de precarietat per les 
treballadores. El temps corre, i això ens va en contra. Com més triguem a tenir llestos els 
fulls de ruta necessaris per recuperar serveis, majors seran les probabilitats que, com va 
succeir el setembre passat, amb el servei de consergeria, manteniment, coordinació i 
neteja d'instal·lacions esportives municipals, perdem l'oportunitat de remunicipalitzar i 
hàgim de mantenir externalitzades determinades prestacions.

Cal que la remunicipalització de serveis passi a ser un eix central de l'actuació 
política no només del govern actual, sinó també dels que vinguin. Cal, ara més que 
mai, garantir sense fissures unes condicions i drets laborals homogenis per a tots els 
treballadors públics municipals, assegurar que es presta un servei de màxima qualitat i 
assentar i afermar un control democràtic i transparent de la prestació dels serveis públics.

Per tot l'anterior, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista proposa al Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei l'adopció dels següents 
acords:

1. Convocar urgentment una sessió extraordinària del Consell d'Administració de 
l'empresa pública Molivers Societat Municipal, S.L. A tals efectes, requerim que 
es convoqui en un termini no superior a dos mesos des de l'adopció d'aquest 
acord.

2. Incorporar, a l'ordre del dia d'aquesta convocatòria urgent de sessió 
extraordinària del Consell d'Administració de Molivers, un punt relatiu al debat 
sobre la participació directa de la ciutadania en tal Consell, i el compromís de 
portar a aprovació, en un termini no superior a sis mesos, una proposta per fer 
efectiva dita participació ciutadana.

3. Elaborar un estudi sobre fórmules per garantir una participació ciutadana viable i 
efectiva al Consell d’Administració de l’empresa, per tal de poder valorar les 
opcions disponibles en aquest sentit i enriquir el debat esmentat a l’acord segon.

4. Elaborar, en un termini no superior a dos mesos des de l’adopció d’aquest acord, 
un informe sobre els serveis públics municipals actualment externalitzats i 
estudiar la possibilitat de municipalitzar aquells serveis la durada del contracte 
dels quals expiri en algun moment del segon semestre de l’any 2022 i en algun 



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 56/78

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

moment de l’any 2023.
5. Traslladar els presents acords a l’actual gerent de Molivers Societat Municipal, 

S.L, així com a tota la plantilla de treballadors i treballadores de Molivers Societat 
Municipal, S.L., als sindicats de l’Ajuntament de Molins de Rei i als mitjans de 
comunicació locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara passem al punt 13 de l'ordre del dia, que diu així «Moció del grup municipal CUP – 
AMUNT per a l'ampliació dels serveis prestats per l'empresa pública Molivers societat 
municipal, SL, i per a la democratització del seu consell d'administració». Fa l'explicació 
d'aquest punt el mateix senyor Carles Corro. Endavant.

Sr. Corro:

Sí. Gràcies, alcalde.
Presenta el punt 13

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S’obriria el torn d'intervencions. Senyora Cristina Rodríguez, endavant.

Sra. Rodríguez:

Hola a totes i a tots. Bé, com tots sabem, l’empresa Molivers va començar a funcionar el 
desembre, aquest desembre passat, i el primer encàrrec, un dels primers encàrrecs que 
tenia era el de nomenar el Consell d'Administració on tenim participació la resta de grups 
polítics del consistori. Estem d'acord que corre pressa nomenar-lo ja que és bàsic perquè 
la resta de forces polítiques puguin estar al corrent de la gestió de l'empresa i se'n pugui 
donar compte a la ciutadania. No volem caure en situacions de falta de transparència que 
s'han produït en altres poblacions. I, per tant, reclamem que es tiri endavant amb la 
constitució d'aquest òrgan gestor.

Per altra banda, una vegada constituït el Consell, això agilitzaria l'estudi d'una possible 
ampliació dels serveis municipalitzats. Malgrat tot això, no acabem de veure clar com 
s'hauria de constituir aquesta participació ciutadana en aquest Consell. Creiem que 
nosaltres ja som els seus representants i ens correspon aquesta funció. Potser es podria 
tenir en compte, tal com fem en altres òrgans, la possibilitat que algú representés per 
delegació un partit polític determinat, si així ho volgués.

Si es votés, doncs, per punts, podem votar favorablement a alguna de les demandes. Si és 
en conjunt, ens abstindrem perquè no estem d'acord en tot el sentit de la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
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Gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Estem d'acord amb tots els punts, 
però jo sí que vull ressaltar, no?, un parell d'aspectes respecte a Molivers. La prestació de 
serveis municipals mitjançant aquesta societat, malgrat ser cent per cent de l'Ajuntament, 
no és certament una gestió directa per part de l'Ajuntament. És una mena de 
descentralització i el que hem de tenir en compte és que els controls i la fiscalització i el 
nivell de fiscalització que té l'Ajuntament no el té una societat anònima, eh? Per això, jo 
voldria, d'alguna manera, mostrar la nostra disconformitat amb que Molivers es converteixi 
en una mena de calaix de sastre on se vagin ficant temes al tuntún sense saber si realment 
es poden prestar millor des d'allà i, sobretot, sense avaluar l'alternativa que es prestin 
directament per l'Ajuntament, directament per l'Ajuntament.

Quant al punt 3, crec que tenim el lloc on poder parlar de quins serveis es podrien destinar 
a Molivers, no? Fa poc vam constituir una comissió, precisament, per parlar de serveis 
municipals. I, llavors, des d'aquí aprofito per demanar la convocatòria d'aquesta comissió, 
que ens exposi un calendari de venciments de contractes i de licitacions, tal com demanen 
els companys de la CUP en la seva moció, i que a partir d'aquí, doncs, puguem tenir un 
debat. Un debat, eh?, perquè al final ja sabem com funcionen aquestes comissions i al final 
també sabem quins òrgans aproven les licitacions i qui decideix, bàsicament, sobre la 
prestació de serveis a l’Ajuntament, i per desgràcia no som els membres de l'oposició, eh?
Per tant, com a mínim sí que poder tenir aquesta comissió, saber quins serveis estan en 
discussió i propers a necessitar una renovació pel que fa a la licitació o a la manera de 
prestació del servei. I, a partir d'aquí, com a mínim poder tenir aquest debat i tenir aquesta 
informació també com a membres de l'oposició que creiem que és important.

Ja està, eh? Només volia ressaltar, perquè per a nosaltres sí que és important, que quedi 
clar que prestar serveis mitjançant Molivers no és el mateix que prestar serveis mitjançant 
l'Ajuntament de Molins de Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Gràcies. Nosaltres també hi votarem a favor i quasi quasi que subscric el cent per cent de 
les paraules de la meva companya Ana Aroca. Per a nosaltres, també, l'empresa de 
Molivers, doncs, ha de ser una empresa que faciliti alguns serveis, però no tots. I una mica 
en la línia amb què s'està plantejant, inclús es podrien plantejar serveis mancomunats o 
serveis, diguem, prestats per diverses administracions, no?, que fossin comuns. I no tot es 
pot gestionar a través de Molivers.

Quant, diguem, a la forma de participació ciutadana, doncs, bé, no sé com es pot plantejar, 
perquè, al final, doncs, si ho vinculem a una empresa, com deia l'Ana, que no és de 
l'Ajuntament, doncs, també condiciona una mica aquest control i aquesta gestió per part 
dels representants, en aquest cas, ciutadans com som els regidors. Poca cosa més a 
afegir. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara sí. Senyor Miquel Zaragoza, endavant.
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Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bé, un llegeix el títol i es pensa que estem parlant d'alguna cosa que està 
amagada i crec que moltes vegades els noms sí que fan la cosa, no? Quan es parla de la 
democratització, no?, d'una empresa municipal, d'una empresa municipal, que és pública, 
que és de tots, que tots els procediments els aprovem aquí. És que surrealista que arribem 
a aquest nivell, no? És a dir, que posem en qüestió si el que fa l'empresa municipal o les 
decisions que prenen no estan ni controlades ni fiscalitzades. Doncs, no és veritat.

Jo he intentat ser positiu en la moció, eh? Li dic en serio, no? Perquè, al final, crec que 
hem parlat moltes vegades de moltes coses i se'm fa difícil. Se’m fa difícil. Perquè, és clar, 
dic, bé, com a mínim miraré si en dos mesos, com ja tenim algun document fet. I llavors he 
tirat enrere i aquell regidor de remunicipalització, que va ser del seu grup municipal 
durant... Potser li fa gràcia, no? Però és que és la realitat. Van crear una regidoria de 
remunicipalització que no va fer res, ni un document on diu què remunicipalitzem. Ni un. 
Que tenia com a missió posar en marxa l'empresa municipal. Li diré que va fer el senyor 
Asier Bayona.

Acord de Ple que aprova, el 2018, la compra de les accions a un altre membre propietari, a 
Avança, que no s’executa. Tenen un informe de política financera que diu que és el que 
estan fent o estan fent malament i que han de fer un pla de viabilitat. Que no es fa, eh? Es 
canvia l'objecte social de Molins Energia per poder donar-li servei, el 2018.

Següent acord, 25 de juny del 2020. Per sort, ja no governen. És que a vegades governar 
significa això. És que, per sort, els que governem prenem decisions, que ens podem 
equivocar, però la gent ens vota per prendre decisions. Jo no sé si és sort o és mala sort, 
però és així. Res de res. En dos anys pràcticament res de res. Però ara si vol li dic tot el 
que nosaltres hem fet. Vam aprovar el 20 de juny l'acord d'aprovació del pla de viabilitat, el 
vam publicar al BOPB, vam contractar el gerent, vam fer tot un procés per contractar el 
gerent, vam comprar les accions que s'havien decidit el 2018 i que no es va fer perquè 
l'Ajuntament fos l’únic propietari, vam nomenar el gerent el juny del 2021.

A partir d'aquí, s'obre un procés d'estabilització econòmica on es declara l'equilibri 
patrimonial de la societat. El 25 de novembre se li fa un encàrrec de gestió i servei de 
neteja i manteniment d'espais verds i comença –que no comença al desembre a funcionar 
l'empresa, comença abans– tot això. Això ho hem fet en aquest mandat. Llavors, vostès 
diuen «en dos mesos faci... » tot allò que vostès no van fer en pràcticament dos anys, eh? 
I, a més a més, ens demanen fer no sé quantes coses més. I la companya Aroca ja 
explicava, no?, osti, hem fet una comissió. Però clar, és que ni quan tenien la 
responsabilitat van fer res. Què van remunicipalitzar quan van tenir oportunitat? Perquè 
van aprovar concessions, eh? També se n'obliden d'això.

Després, l'empresa municipal, convocar el Consell d'Administració. Bé, és que el Consell 
d'Administració es reuneix i pren decisions. El Consell d'Administració està aprovat i l'ha 
aprovat aquesta sala de ple. En aquests moments som l'alcalde com a president, el primer 
tinent d'alcalde i jo mateix. I crec que fora bo que vostès mirin exactament quines són les 
responsabilitats. És a dir, nosaltres estem treballant –ja ho vam explicar, crec que l'alcalde 
ho ha explicat alguna vegada– en la modificació dels estatuts per crear i separar el que és 
el Consell d'Administració i la Junta General, que és diferent. I el Consell d'Administració 
pren les seves decisions. És la Junta de Govern, per entendre'ns, val?
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I després està el dia a dia, que això depèn de la gerència i que, efectivament, tindrà el seu 
procés en els processos de negociació col·lectiva i de gestió dels encàrrecs que fa el Ple 
municipal, que no l’amaguem, que el fiscalitza l'interventor, que no s'amaga, que n'hi ha 
auditories.

Després parlem del tema de la participació. Miri, força complicat. Entre altres coses, 
perquè els membres del Consell d'Administració tenim responsabilitat patrimonial a nivell 
personal, a nivell personal. No com a Ajuntament. Si nosaltres prenem alguna decisió 
errònia en perjudici de les decisions, que ho fem en funció que som representants 
municipals, que és la nostra responsabilitat, atenem amb el nostre patrimoni, no el de 
l'Ajuntament. Vigilem quan diem «hem de fer no sé quantes coses.»

Primer mirem què diu la llei. I després separem, no son funcionaris públics els treballadors 
municipals de l'empresa, no. Hi ha un procés. Ni tan sols tenen l'aval de l'EBEP, eh? 
Diferenciem, no confonem, val? Això no vol dir que no tinguin els seus drets, que treballem, 
i això és el que haurem de fer i, per això, nosaltres mirem... 

Hi ha hagut un apunt, hem de veure quines són les millors coses que podem gestionar. I, 
aleshores, evidentment, nosaltres no podem donar recolzament a una moció que ens diu 
que coses que... Miri, nosaltres ja li hem demostrat totes les coses que hem anat fent. 
Fets, no paraules com vostès, ok? Nosaltres continuarem fent, eh?, i modificarem els 
estatuts per generar aquesta Junta General i modificar el Consell d'Administració. Però 
posem els problemes damunt de la taula i les realitats. No amaguem, no diem coses que 
no són veritat? Que el procediment d'una administració... Tots els ajuntaments, la mateixa 
Administració de la Generalitat té moltes empreses públiques i totes són transparents. 
Arribes i tens tota la informació. Per què parlem de l'opacitat?

Davant aquesta situació nosaltres no podem donar recolzament a aquesta moció. És 
impossible que donem recolzament a una moció que ens insta a fer coses, d'entrada, que 
ni tan sols vostès van poder fer quan governaven. Però, bé, nosaltres continuem treballant. 
Tenim el nostre full de ruta, eh? Hem posat recursos per estudiar quines són les possibles 
incorporacions que haurem de fer a la nova empresa i continuarem en aquesta dinàmica.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Zaragoza. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Jo no seré tan extens. Jo crec que el Miquel ja ha explicat moltes coses de les 
que entén el Govern. I, per tant, jo només llegint la moció he llegit tres vegades «control 
democràtic» i «transparent». Home, jo crec que aquesta és la voluntat que tenim tots. Per 
tant, això ja se sobreentén. Per això estem aquí. I, en aquest sentit, doncs, m'ha sobtat que 
cada vegada es posi en dubte que aquesta empresa pública no tindrà ni un control 
democràtic ni transparent. Em sobta. I, si més no, no ho comparteixo.

Jo crec que ho hem dit cada vegada que hem parlat de Molivers. I jo crec que ho he 
expressat altres vegades. Jo crec sempre, ho hem explicat, que després de... L’empresa 
Molivers acaba de començar com aquell que diu. I, per tant, el que hem de saber és com 
podem evolucionar perquè l'empresa tingui una estructura sòlida per anar assumint els 
reptes que jo crec que la majoria dels assistents o dels regidors i regidores de la sala plens 
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tenim la voluntat d'aconseguir, i és que cada vegada hi hagi més serveis que es puguin 
prestar des de l'empresa pública.

Aquesta jo crec que és la voluntat, però sempre també hem dit que no tot és 
municipalitzable. Que hem d'estudiar molt bé com realment podem anar assumint nous 
encàrrecs de serveis de cara a l'empresa pública. I això és el que jo crec que, en certa 
manera, és el que se li està demanant al gerent per tal que vagi fent, doncs, anàlisis de 
situacions futures que puguem trobar. Però és evident que hem començat amb una 
estructura petita, és evident que no la tenim dimencionada per a tot el que vostès proposen 
en aquesta moció. I, en aquest sentit, nosaltres sempre ho hem reforçat, el que cal és 
temps. Jo crec que el que cal és temps.

I cal assumir molt bé quins seran els costos que acabarem tenint. Perquè el primer que 
podem dir és que, de moment, la jardineria ens ha costat molt més cara del que seria quan 
teníem un servei externalitzat. Ens està costant molts més diners que quan el teníem 
externalitzat. Per tant, haurem de veure com busquem l'eficiència dels números per tal que 
no tots aquells serveis que es prestin per part de l'empresa pública, doncs, siguin més 
cars.

I en això, jo crec que en aquest hem assumit un rol de qualitat i li ho agraeixo molt al 
senyor Carles Corro que en la moció posa «a banda de la imatge atractiva i amb contingut 
de l'empresa pública», que jo crec que... Li agraeixo que hagi posat aquesta terminologia, 
perquè crec que ho hem fet, precisament, en aquest sentit, fer que l'empresa pública tingui 
una imatge atractiva, una imatge que transmeti ja uns valors, que la gent se la faci seva. 
Crec que és el que millor podem també destacar en aquest sentit.

Per tant, agrair-los que, com a mínim, ens hagin reconegut que alguna cosa vam fer bé, 
encara que el nom de Molivers no els acabi d'agradar o no era el que més podíem... Bé, 
tampoc no hi havia gaires opcions i ens vam trencar... i aquí la regidora de Comunicació 
també crec que podria dir alguna cosa. Crec que vam fer moltes coses per intentar que, al 
final, tinguéssim un bon nom. Però tampoc no podíem anar-nos-en més enllà.

Per tant, en aquest sentit, no podem compartir... Crec que possiblement aquesta moció 
arriba massa d'hora, crec que haurien tingut que, potser, esperar, com a mínim, que 
portéssim un any des de la incorporació del gerent i, per tant, fer com una miqueta de 
balanç. Però, en tot cas, crec que arriba massa d'hora. Crec que no té el sentit del que 
nosaltres entenem que ha de ser aquesta empresa pública, que valorem positivament tot el 
que s'està duent a terme, que hem d'analitzar i hem de continuar treballant per veure quins 
són els serveis que es poden anar assimilant. Però, en tot cas, això ha de venir des d'un 
debat profund que l'haurem de tenir entre tots els regidors i regidores, això és evident. No 
prendrà les decisions al Govern sol. Per tant, anirem parlant amb tothom, ho explicarem.

Però cada cosa al seu temps. Posem-nos a treballar, anem parlant, anem dialogant i anem 
prenent les decisions que siguin millors no només per a l'empresa pública, no només per 
als treballadors i les treballadors, sinó, en definitiva, per al conjunt també de la ciutadania. 
Perquè busquem, i recordem-ho, l'objectiu final, o l'objectiu primer que ens vam plantejar 
és que l'empresa pública prestés un millor servei a la ciutadania de Molins de Rei. Aquest 
era l'objectiu amb el qual vam treballar i vam constituir l'empresa pública. I és així amb què 
hem de continuar treballant perquè aquest continuï sent l'objectiu.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Doncs, ara sí que, senyor Carles Corro, si volgués tancar aquest torn 
d’intervenció? Endavant. 

Sr. Corro:

Sí. Bé, intentaré anar una mica per ordre respecte al que s'ha comentat i tot el que s'ha 
comentat. Si em deixo alguna coseta, diguem, per comentar, doncs, em sap greu perquè 
és cert que s'ha debatut molt, no?, al voltant d'això. Llavors, amb relació al que 
comentaven els companys d'Esquerra, entenem els seus dubtes, no?, amb relació a 
aquesta participació ciutadana directa al Consell d'Administració. I és veritat que nosaltres 
al final som representants públics, som càrrecs electes, no?, i representem a la ciutadania. 
Però crec que a vegades hem de sortir una mica del marc mental del consistori i tenir 
present que potser hi ha qui no se sent representat per nosaltres i vol una altra via de 
representació, no?
Tot i això, al final, nosaltres no estem demanant ara directament que hi hagi participació 
ciutadana directa al Consell d'Administració, sinó que es debati, que s'estudiïn les fórmules 
que hi puguin haver en aquest sentit i que es debati si és adient, si no és adient, en quina 
fórmula, etcètera.

Amb relació al que comentaven els companys de Molins Camina, bé, no podem sinó estar 
d'acord en que, al final, no es tracta tampoc per a nosaltres de la prestació de serveis 
desitjable, no?, de la prestació directa per part de l'Ajuntament. És veritat que, al final, és 
una prestació a través d'una empresa municipal. Però ja és una prestació pública, no?, 
millor al final que una prestació per una empresa privada subjecta a la lògica del mercat, 
no? I també ara mateix, bé, al final, és l'eina que l'Ajuntament té en un context del tot 
desfavorable, tant econòmica com financerament, de prestar serveis de forma pública, no?, 
evitant així, com deia, una mica l'entrada de la lògica del màxim benefici en la prestació de 
serveis públics municipals.

De nou, al company de Molins En Comú, una mica en la línia del que comentava als 
companys d'Esquerra, no? Són molt saludables les discrepàncies amb relació a si ha 
d'haver-hi o no ha d'haver-hi aquesta participació ciutadana al Consell d'Administració. 
Però, bé, al final, nosaltres el que plantegem no és directament que l’hi hagi, sinó que es 
debati si l’hi ha d'haver o no i quina manera, no?

Bé, amb relació al que comentava el company regidor Zaragoza, del PSC. Aniré una 
miqueta per parts, no? En primer lloc, nosaltres no diem o no hem dit, que a mi em consti, 
en cap lloc que no hi hagi una fiscalització del que fa aquesta empresa pública, faltaria més 
que no hi hagués aquesta fiscalització. Nosaltres el que diem és que aquesta fiscalització 
l'hem de dur a terme entre tots els grups municipals i inclús que la ciutadania pugui arribar 
a participar d'aquesta fiscalització. Però, bé, no estem demanant, com deia, d'entrada, que 
aquesta fiscalització ja sigui per part de la ciutadania, sinó que s'estudiï, no?, i les fórmules 
que hi pugui haver.

Per enèsima vegada, ens hem retrotransportat en el temps al que els regidors de la CUP, 
quan van entrar a govern durant un any i mig i de forma una mica sobtada, van fer o no 
van fer. En particular, amb relació al nostre company i regidor, comenta que no va fer 
absolutament res. I és curiós, perquè acte seguit comenta tot el que va fer, que no va ser 
poc. I, a part, hem de tenir en compte diverses qüestions amb relació a això. Primer de tot, 
les limitacions de la LRSAL. Amb la LRSAL no podíem municipalitzar res. I ja el fet de 
recuperar Molins Energia en aquell moment ja va ser una gran fita.
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I allò que no es va poder fer en el seu moment també... anem a veure per què no va ser. 
Vull dir, potser perquè no hi havia mans a l'Ajuntament, potser perquè no hi havia força 
tècnica o potser perquè només vam ser al Govern un any i mig, no?, i en coalició, en 
comparació amb tots els anys que vosaltres, el PSC i Convergència, heu governat a 
Molins. Jo crec que no és comparable, eh?

I, per últim, jo crec que hem de parar, o sigui, prou amb la retòrica que els treballadors de 
Molivers no són treballadors públics. Poden no ser funcionaris legalment, tècnicament, tot 
el que vulguem, però penso que nosaltres tenim les eines i podem treballar perquè aquests 
treballadors, en aquells casos en què hi hagi una situació de precarietat laboral, surtin 
d'aquesta situació i tinguin unes condicions laborals i econòmiques similars a les dels 
treballadors legalment, tècnicament públics, no?

I per últim, amb relació al que comentava el tinent d'alcalde, el senyor Sánchez, 
senzillament un matís, eh? És possible que hi hagi prestacions que no siguin 
municipalitzables, nosaltres no estem dient que tot en tot sigui municipalitzable, però s'ha 
d'estudiar i, sobretot, entenem que cal ser més àgils, perquè, com deia, ja hi ha hagut un 
entrebanc, ja el va haver-hi al setembre. I, bé, entenem que cal centrar-nos, com deia, cal 
fer de l'estudi d'aquestes remunicipalitzacions un eix central de la política del Govern. 
Perquè, al final, estarem prioritzant polítiques que incidiran directament en el benestar 
material de tots els molinenc i molinenc. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltes gràcies. Passarem a la votació d'aquesta moció.

[Votació]

Sr. Corro:

Un segon, espera, que Esquerra Republicana ha demanat poder votar per separat. Quin 
punt en concret voldríeu votar per separat? Crec que... O tots o algun punt en concret? No 
entenc on hi ha el problema de fer aquesta qüestió? Però, bé, en tot cas faig la pregunta.

Sra. : 

Repeteixo. En el de la participació ciutadana, com que no sabem quina seria la fórmula, no 
hi estaríem d'acord.

Sr. Corro:

Acceptem la votació per separat del... Bé, disculpeu, eh?, potser és que no estic tan avesat 
com altra gent que porta molts anys aquí, però m'ha semblat pertinent la pregunta. En tot 
cas, ja m’explicareu bé com fer-ho quan acabi el Ple. Gràcies.

Sr. Alcalde:

No era de procediment, era de fons la meva sorpresa. I permeti'm que li ho expliqui. És 
que vostè abans ens demanava molts criteris a partir dels quals semblava que aquest grup 
havia de donar moltes respostes i moltes explicacions. Ens agradaria que algun dia ens 
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expliquessin vostès quin criteri escullen per en quines mocions acceptar el vot per separat i 
en quines d'altres no. Si només volen confrontar políticament determinats grups amb 
entitats o si en aquest cas, que no hi ha cap confrontació, sí que s'accepti tranquil·lament 
el vot per separat, que és el que acaben de fer. Ens agradaria que el mateix criteri que han 
utilitzat en aquesta moció l'haguessin utilitzat en l'anterior.

Sr. Corro:

Ja que m’ha fet la pregunta, li responc. El motiu pel qual abans hem decidit no acceptar la 
votació per separat és que tots els grups ponents que s'han expressat han expressat molt 
clarament que votarien a favor de la moció, del conjunt. Per tant, enteníem que tenia tot el 
sentit del món mantenir-la així. Aquest és el motiu.

Sr. Alcalde:

No, no, ha quedat clar que el que no tenia atenció era la petició del grup municipal 
socialista, perquè la moció igualment passava i és d'una manera que s'hagués reforçat...

Sra. Aroca:

Perdona Xavi, però és que la CUP no era ponent de la moció del Sàhara. És que no eren 
ponents.

Sr. Alcalde:

Escolti, escolti estic...

Sra. Aroca:

És que no han decidit ells.

Sr. Alcalde:

D’acord. Però estic parlant jo ara, qui modera, no... Ja entenc que qui té la capacitat de 
moderar aquest punt... Perquè això serveix per ara i per a altres mocions que ha passat el 
mateix en aquest sentit amb aquest grup municipal. I en aquest també. Per tant, el que 
estava explicant era això, si era el reforç de la majoria que hauria pogut haver en aquella 
moció o no, i ha quedat clar.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

C‘s 1

Total 5 13 1

Per tot això el Ple de la Corporació acorda no aprovar l’apartat “segon”, de la 
present moció per 13 vots en contra de PSC (7), JxM (3), ERC (3), 5 vots a favor de la 
CUP (3),  Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i 1 abstenció de C’s (1).

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 5 10 4

I el Ple de la Corporació acorda no aprovar la resta d’apartats, de la present moció 
per 10 vots a en contra de PSC (7), JxM (3), 5 vots a favor de la CUP (3),  Molins 
Camina-Podem (1), MEC (1) i 4 abstencions d’ ERC (3) i C’s (1),

14.- Moció del grup municipal d’ERC en defensa del cànon de residus de Catalunya. 
(Expedient núm. 15/2022/MOCIO). 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA

“El context d’emergència climàtica, la convicció i el compromís polític envers la lluita contra 
el canvi climàtic i les directives europees obliguen a legislar per portar a terme una bona 
gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat espanyol. No s’entendria d’una altra manera 
en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el 
passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular.

A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la 
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon en 
l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció i un en l’àmbit 
de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.  
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No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest 
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa 
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per complir amb la jerarquia de 
gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.

Els nivells de recollida selectiva actualment se situen al voltant del 46%, quan l’any 2004 
se situaven al voltant del 30%. A Molins, les dades de la recollida selectiva de l’any 2020 
van ser d’un 51,36%, però tot i així portem gairebé 20 anys estancats pel que fa al 
percentatge de recollida selectiva a la vila.

A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els municipis i tot el 
sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de 
recollida i de gestió de residus per aconseguir els objectius marcats per la Unió Europea en 
la Directiva (UE) 2018/851, on es marquen uns valors de reciclatge del 55% per a l’any 
2025, del 60% per al 2030 i del 65% per a l’any 2035, i que no vagi a disposició més del 
10%.

De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total 
de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha 
anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha 
suposat un ingrés de 82 milions d’euros i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació 
superior als 90 milions d’euros. Del total recaptat, 170 milions d’euros han estat destinats al 
finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, és a dir més 
de 450 milions d’euros, han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus 
municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, fet que ha afavorit que la recollida selectiva 
dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció resta i 
que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta. 

Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un 
total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció 
s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros, que ha estat retornat, completament, als 
sectors en forma de subvencions i actuacions específiques, de manera que s’ha afavorit la 
prevenció de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat 
econòmica.

S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, recolzat per gairebé 
totes les forces polítiques, ja que grava sobre l’activitat d’eliminació, i se'l considera la via 
més efectiva per a la consecució dels objectius de la normativa de residus, perquè 
incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de 
minimització i de valorització material dels residus. Com també pel model de retorn dels 
fons recaptats, que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i al finançament de 
les infraestructures de gestió de residus. 

Tal com està plantejada la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía 
Circular, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té 
actualment la mateixa concepció que el català: en primer lloc, per no tenir un caràcter 
finalista, i, en segon lloc, perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja 
recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, però també 
per a la indústria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de 
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creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi 
del dipòsit de residus. 

Cal tenir en compte, a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la 
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents 
actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants 
afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.

A més a més, cal recordar que els bons resultats obtinguts tots aquests anys gràcies a 
l’aplicació del cànon català de residus han ajudat l’Estat espanyol a l’hora de presentar els 
resultats en matèria de reciclatge a la Unió Europea, i que una afectació d’aquestes 
característiques en gestió de residus afectaria els mateixos comptes de reciclatge del 
mateix Estat espanyol davant la UE.

Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i 
defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als 
grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat parlamentari, 
en els termes inicialment establerts i que es respecti el cànon català de residus. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana a Molins de Rei 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’Ajuntament de Molins de Rei dona suport al cànon de residus de Catalunya. 

SEGON.- L’Ajuntament de Molins de Rei demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal de recuperar el 
cànon català de residus tal com estava establert, com un model de fiscalitat ambiental 
pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.

TERCER.- L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a continuar donant suport als 
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de 
l’economia circular. 

QUART.- L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a donar suport a l’Agència de 
Residus de Catalunya un cop restablerta l’aplicació del cànon català de disposició de 
residus i a la defensa d’aquesta mesura  fiscal.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al 
Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris 
catalans al Congrés i al Senat, i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Molins de Rei, 24 de març de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Punt 14 de l'ordre del dia «Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana en defensa 
del cànon de residus a Catalunya». I fa l'explicació d’aquest punt el senyor Joaquim Llort. 
Endavant.
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Sr. Llort:

Moltes gràcies.
Presenta el punt 14

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bé, la CUP votarem a favor d'aquesta moció. A nivell de... El nostre grup parlamentari va 
signar un manifest conjuntament amb altres partits que també demanaven que la ley de 
residuos y suelos contaminados blindin el cànon català tal com es coneix fins ara. De fet, 
aquest passat 15 de març com a CUP també vam participar d'una concentració davant de 
la delegació del Govern espanyol a Barcelona per tal de defensar aquest cànon.

Compartim els motius i els acords de la moció. No ens oposem, en cap cas, a la creació 
d'un impost a l'Estat espanyol degut a les necessitats que existeixen. Però sí que ens 
oposem a que deixi fora... Aquí ja tenim una eina fiscal per a aquest concepte i que 
funciona prou bé. Així mateix, creiem que és important treballar per una nova llei de 
residus catalana que doni resposta a la realitat actual de Catalunya. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant

Sr. Corredera:

Bé, en primer lloc, agrair que els companys d'Esquerra Republicana hagin afegit en el text, 
diguem, l'esmena que es porta a la llei, no?, que s'ha aprovat al Senat i que ha d'anar al 
Congrés i que esperem que s'aprovi, on ja estableix que aquelles comunitats autònomes 
que tinguin un impost propi podran mantenir la gestió, liquidació i recaptació com feien fins 
ara. Per tant, d'alguna manera, diguem, no és que es toquin massa coses.

Per altre costat, és veritat que el cànon de residus es va impulsar a Catalunya l'any 2004 
per un Govern on, entre d’altres, hi havia Iniciativa per Catalunya Verds, que es va insistir a 
l'Estat que s'implantés i que, bé, després de molts anys de feina, doncs, al final n'han fet 
un. Això, durant aquests anys, el que s'ha produït alguna vegada és el que s'anomenava el 
turisme de residus. On alguns ajuntaments, doncs, portaven els seus residus fora de 
Catalunya per evitar-se pagar.

I al final, doncs, que a l'Estat s'aprovi una llei i aprovi un cànon, doncs, ens sembla com 
bastant positiu. En el fons, el que fan és respectar una trajectòria que portem nosaltres –a 
mi m'agradaria que Catalunya sempre fos pionera, que sempre ens copiessin, que sempre 
anéssim per davant de la resta de l'Estat espanyol. I, malauradament –això és una opinió 
personal–, últimament sembla que estem barallant-nos per unes altres coses en comptes 
d'anar avançant i fent esforços per ser i continuar sent pioners en aquesta regió.

Bé, deixo aquí aquesta part.
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Sr. Alcalde: 

Molt bé. Moltes... Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Sí, és evident que... No diré res... Home, regió? Regió? En tot cas, del que es tracta, dels 
residus, és evident que o ens posem les piles aquí o ens ho fotran tot. Al final, ens ho 
tombaran tot. Tot el que aprovem i volem ser innovadors i volem tirar endavant un país 
més modern, més democràtic, més lliure, ens ho tomben. Al final, això va d'intentar treure 
tot allò que tenim, que hem aconseguit durant els anys que funciona bé, doncs, no. Hem 
de tornar a aquell sistema radial on sembla que tot hagi de passar per Madrid i tots ens ho 
hagin d'aprovar de Madrid.

I, per tant, això és evident que hem de defensar-ho des de tots els punts. I celebro, aquí 
també, que els companys de la CUP, doncs, tots junts anem a defensar-ho a Madrid i 
anem a dir que realment això no té ni cap ni peus i que, per tant, hauríem de continuar 
tenint el nostre cànon.

Per tant, el sentit del nostre vot, evidentment, serà favorable.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Alex Herrero, endavant.

Sr. Herrero:

Bona nit a tothom. Bé, abans de res, Quim, permeteu-me només corregir, si no m'equivoco 
jo, algunes dades de la moció, perquè crec que no són correctes. Quan parleu que a 
Molins de Rei la recollida selectiva, dieu que portem gairebé vint anys estancats pel que fa 
al percentatge, crec que aquestes dades no són correctes. L'any 2000, segons les dades 
de l'Agència de Residus de Catalunya, a Molins de Rei es va reciclar un 35,39 per cent i 
l'any 2020 aquesta dada va ser del 51,36. Per tant, jo crec que s'han fet coses.

Com sabeu, estem en la línia de fer millor les coses. La Comunitat Europea té directius que 
ens marca que l'any 2020 aquesta taxa de residus havia de ser del cinquanta per cent. I us 
recordo a tots, perquè crec que hem de treballar tots plegats, perquè el 2035 l'objectiu que 
ens marca la Comunitat Europea és del seixanta-cinc per cent.

Dit això, només, sí que m’agradaria, com també ha dit el Gerard, entrar en temes 
interessants que són, bé, perquè... Està clar que no hi poden haver disset impostos de 
residus diferents a tot Espanya. La Comunitat Europea, com sabeu, ens està vigilant. 
Tenim també... Hi ha un pla de recuperació, transformació i resiliència. I si no fa això, a 
l'Estat espanyol podríem perdre l'accés a fons europeus Next Generation, dels quals també 
se'n beneficia Catalunya, en concret, 47 milions d'euros el 2021 per a la gestió de residus. 
La segona comunitat autònoma més beneficiada en aquests fons.

I, evidentment, també com ha fet el comentari el Gerard, es podria produir i, de fet, ja es 
produeix l'anomenat turisme de residus. El transport de residus cap a comunitats 
autònomes amb menys impostos de deposició i/o tractament. Per tant, evidentment, aquest 
paraigües de l'Estat amb aquest cànon o impost de residus jo crec que això ho evitarà. Jo 
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crec que aquest impost, aquest cànon serà un impost cedit a Catalunya. La recaptació del 
nou impost no és per a l'Estat, sinó per a Catalunya. La gestió també està cedida. Des del 
primer dia Catalunya podrà continuar gestionant aquest impost i podrà mantenir el seu 
model, que crec que està funcionant, aquesta recaptació per l'Agència de Residus de 
Catalunya.

I, finalment, Catalunya no perd un euro del que recaptava fins ara. Es mantenen els 
ingressos. I si la recaptació amb el nou impost resulta ser inferior, l'Administració de l'Estat 
en compensarà la diferència. Per tot això, en principi, el Partit Socialista de Molins de Rei 
farà una abstenció. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies, senyor Alex Herrero. Doncs, senyora Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:

Gràcies. Primer de tot, eh?, volia demanar disculpes a l'alcalde perquè jo pensava que en 
el punt anterior parlava de la votació del Sàhara i parlava, efectivament, de la moció 
d’USTEC que sí que era dels companys de la CUP. Disculpes en aquest sentit. Estava 
convençudíssima, no ho ha estat per una altra cosa.

Segon. Respecte a aquesta moció, no cal dramatitzar. No cal dramatitzar. Jo crec que els 
companys Corredera i Herrero ho han acabat d'explicar molt bé. No és... El discurs de 
Madrid ens roba, no el podem fer servir per a tot i en qualsevol moment. Si us plau, no, no. 
On està el drama en que hi hagi una llei de residus estatal quan estem parlant del que 
precisament s’ocasiona pel fet que no hi hagi aquesta llei estatal i siguin lleis de comunitats 
autònomes que el que fan és competir ja no fiscalment entre si, sinó, a sobre, a veure qui 
es menja més residus.

És molt lamentable. Aquesta llei, al final, no és una centralització en el sentit que acaba 
d'explicar molt bé el regidor Herrero, que els diners es queden a Catalunya i que, fins i tot, 
si no recapten el que haurien de recaptar seran compensats. Ara, el problema on està? En 
que on no hi havia una llei ara n'hi ha una i, per tant, la competència ja passa a ser estatal i 
Espanya ens roba. Home, no, jo crec que això és dramatitzar massa. Jo crec que això és 
dramatitzar massa i sempre portar-ho al mateix lloc.

Estem parlant d'una qüestió que jo crec que és una qüestió de país. I, en aquest sentit, 
quant més ampli sigui el paraigües, doncs, millor, més coordinada estarà feta aquesta 
gestió, que jo crec que és una gestió que no és baladí. Per tant, precisament, amb el 
company Corredera estàvem parlant del tema del turisme de residus. I aquesta llei, 
precisament, el que intenta és atacar aquesta situació. Jo crec que ens hauríem... potser 
no de la versió inicial no hauríem d'estar contents aquí, però de la llei tal qual s'ha acabat 
aprovant al Senat, jo crec que és molt diferent el context. I, per tant, jo crec que... Bé, el 
que deia, que no cal dramatitzar i portar-ho tot al mateix terreny.

Jo crec que podem guardar certs discursos per a altres coses i d'altres com aquesta, 
doncs, potser podem pensar que es beneficiós mentre Catalunya pertanyi a Espanya, 
doncs, que aquesta gestió es faci de manera... o que existeixi aquesta llei estatal que li 
doni paraigües.

Sr. Alcalde: 



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 70/78

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

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ara sí que senyor Quim Llort o Marta Espona?

Sra. Espona:

En tot cas, per fer un matís final, en tot cas, a la introducció que ha fet el meu company. 
Feia una mica de diferència entre el fet de tractar-se d'un impost o de tractar-se del cànon 
tal com està establert fins ara. I, d'alguna manera, la gràcia, per dir-ho així, del cànon és 
que reverteix també després cap a les administracions locals i, per tant, el benefici que 
també ens reporta a tots nosaltres. Si aquesta definició canvia, perquè passa a ser com un 
impost qualsevol, com qualsevol altre, bé, doncs, ja hem perdut algun llençol en aquesta 
bugada. I tot no és ben bé igual, no?

Per tant, la insistència, en tot cas, dels diputats aquest matí era, precisament, per continuar 
reivindicant el funcionament d'aquest cànon i no ser tractat, doncs, com un altre impost 
qualsevol, sinó que tingués aquesta particularitat que té de reversió cap a qui, doncs, 
després ha de fer polítiques, doncs, molt més properes, no? Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Entenc que han tancat i podem passar a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 9 vots a favor 
JxM (3) , ERC (3), CUP (3), i 10 abstencions del PSC (7), MEC (1), Molins Camina-
Podem (1) i Cs (1).

15.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ i MOLINS CAMINA PODEM: 
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Pregunta:

Atès que la Junta de Govern Local ha aprovat, en la sessió del dia 21 de desembre del 
2021, la licitació del Projecte Museogràfic del Palau Requesens.

Atès que el projecte executiu objecte de la licitació especifica les obres d’art que han de 
ser objecte de cessió i les entitats que en són titulars.

“S’ha aprovat els 80 objectes que restaran exposats al públic, les institucions que els 
cediran:

El transport es realitzarà en diferents jornades i per prestacions. Es dividiran les 
jornades per prestadors de la següent manera:

·Museu Nacional d’Art: 29 objectes.
·Museu Municipal de Molins de Rei: 30 objectes.
·Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: 5 objectes.
·Museu Frederic Marès: 4 objectes.
·Museu de Lleida (Col·lecció Gelong-Viladegut): 10 objectes.
·Museo del Prado: 1 objecte.
·Fons Biblioteca Universitat de Barcelona: 1 objecte.

Preguntes:

1.L’Ajuntament de Molins de Rei ha signat/acordat amb totes o algunes de les entitats 
titulars de les obres d’art que s’han de cedir algun document (acord, conveni, 
pacte...) sobre aquest afer?.

2.En cas de ser afirmativa la resposta, indiquin els aspectes següents:
·Data del document.
·Òrgan que ha aprovat dit document i la data de la seva aprovació.
·Autoritat municipal que ha signat el document.
·Contingut bàsic del document.

3.Que sigui entregada una còpia dels documents signats als regidors de l’oposició en 
el més breu termini.

Resposta:

Aquesta pregunta va ser contestada per l’alcalde-president del Ple, i es va enviar via 
correu electrònic la documentació sol·licitada.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE UNA VEÏNA DE MOLINS 
DE REI QUE ES TROBA EN UNA SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA.

Sr. Alcalde: 
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I d'aquesta manera, arribem al punt quinzè de l'ordre del dia, que és el de «Precs i 
preguntes». No, un segon, perquè Precs i preguntes, si us plau, és primer de tot per als 
regidors i regidores. Després, ja... D’acord. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Bé, des del grup municipal de la CUP, bé, faré jo primer un conjunt de preguntes sobre una 
temàtica en concret, després el meu company Marc Vives farà unes altres preguntes sobre 
una altra temàtica. Entenc que no hi ha cap problema amb això, repartir-nos aquestes 
preguntes? Endavant. Vale.

Bé, per posar-vos, primer de tot una mica en context de les preguntes que faré jo. 
Recentment, hem tingut coneixement del cas d'una veïna d’aquí de Molins que, tot i trobar-
se en una clara situació de vulnerabilitat, tant residencial com energètica, es troba 
actualment afectada juntament amb la seva família per un tall de subministrament d'aigua 
potable. També som conscients que el consistori és coneixedor de la situació inadmissible 
que pateix aquesta vilatana, si bé desconeixem quines actuacions s'han dut a terme per tal 
de posar remei, efectivament, a dita situació, no?

Alhora, desconeixem si en els darrers anys i actualment s'han produït a Molins situacions 
similars, així com les actuacions que des de les diferents àrees de l'Ajuntament i, en 
particular, des de Serveis Socials han dut a terme no només per posar-hi punt final i 
restablir aquests subministraments, sinó també per prevenir-les en la mesura del possible, 
no?

Llavors, tenint en compte que existeix una legislació catalana autonòmica dirigida a lluitar 
contra la pobresa energètica i, en especial, aquella pobresa patida per aquelles persones i 
famílies que es troben en situació d'exclusió residencial, passaríem a formular al Govern 
les següents preguntes. La primera, quina és la situació actual a Molins de Rei pel que fa 
al compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica i, en particular, pel que fa 
al compliment de l'article 6 d'aquesta mateixa llei relatiu a les mesures per evitar la pobresa 
energètica.

Sr. Alcalde:

Senyor Carles, una qüestió, ens ho podreu passar per escrit?

Sr. Corro:

I tant, cap problema. Sí, sí.

Sr. Alcalde:

D’acord. Moltes gràcies.
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE EL PROTOCOL A QUÈ 
FA REFERÈNCIA A L'APARTAT SEGON DE L'ARTICLE 6 D'AQUESTA LLEI, QUIN ÉS 
L'EXISTENT ALS SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI.

Sr. Corro:

Pregunta número dos, pel que fa al protocol a què fa referència a l'apartat segon de l'article 
6 d'aquesta llei, quin és l'existent als Serveis Socials de l'Ajuntament de Molins de Rei.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE QUIN ÉS L'ESTAT DE 
LA COORDINACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI I, EN PARTICULAR, DELS 
SEUS SERVEIS SOCIALS AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES D'AIGUA, LLUM I GAS AL MUNICIPI

Sr. Corro:

Com a pregunta número tres, quin és l'estat de la coordinació de l'Ajuntament de Molins de 
Rei i, en particular, dels seus Serveis Socials amb les principals companyies 
subministradores d'aigua, llum i gas al municipi a efectes de garantir aquesta coordinació, 
el compliment de la normativa vigent en matèria de pobresa energètica i per tal d'evitar els 
talls de subministrament a persones o famílies en situació de vulnerabilitat. 

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE QUANTS CASOS DE 
POBRESA ENERGÈTICA HAN ESTAT DETECTATS DES DE L’ENTRADA EN VIGOR 
DE LA LLEI 24/2015, AIXÍ COM QUINES HAN ESTAT LES ACTUACIONS TENDENTS A 
DONAR LA RESPOSTA EFECTIVA ALS MATEIXOS

Sr. Corro:

I com a quarta i última pregunta, quants casos de pobresa energètica han estat detectats 
des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, així com quines han estat les actuacions 
tendents a donar la resposta efectiva als mateixos. Entenem per resposta efectiva, això és 
important, aquella que permeti o hagi permès a curt termini posar fi a dita situació de 
pobresa energètica garantint que les persones i famílies afectades disposaran dels 
subministraments bàsics dels quals s'hagin vist temporalment privats. I, en particular, en 
agradaria saber si s'ha valorat l'opció d'instal·lar comptadors socials, entre una d’aquestes 
actuacions, per als diferents subministraments bàsics en benefici de persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat. Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE ELS PUNTS DE 
CÀRREGA ELÈCTRICA QUE TENIM AL MERCAT.

Sr. Vives: 

Jo seré més breu, eh? Faig un canvi de tema. Ho faig en referència als punts de càrrega 
elèctrica que tenim al pàrquing del mercat. Hi ha uns punts de càrrega lenta ara mateix i 
només... perdó, al revés, o sigui, no hi ha punts de càrrega lenta, només n'hi ha un de 
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semiràpida per a dues places per a estades de poques hores a la planta. La pregunta és 
que si podria haver-hi endolls normals distribuïts a altres plantes perquè clients del 
pàrquing poguessin recarregar tranquil·lament durant la nit?

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE DE QUINA MANERA HA 
AFECTAT A LA CONCESSIÓ D'AQUEST PÀRQUING A SABA, DONCS, AQUEST NOU 
CONTRACTE ENTRE SABA I ENDESA.

Sr. Vives:

I segona pregunta, és que Saba, l'empresa que gestiona la concessió, sembla que ha 
formalitzat un contracte de subministrament amb Endesa per als punts de recàrrega 
ràpida. Mentre, per altra banda, Endesa rep subvencions de l'Estat per posar-los. 
Externalitzar serveis públics com aquest pàrquing acaba provocant la pèrdua del control 
del que hi passa. I la pregunta és, doncs, en aquest sentit, de quina manera ha afectat a la 
concessió d'aquest pàrquing a Saba, doncs, aquest nou contracte entre Saba i Endesa. 
Gràcies

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE AMB EL TEMA DE LA 
LLICÈNCIA D'OBRES DELS DOS EDIFICIS DE DVS I DE GUTMANN

Sr. Alcalde:

Endavant, senyor Gerard Corredera.

Sr. Corredera:

Bé, jo tinc dos preguntes. Bé, una composició de preguntes com el Carles. Una va amb el 
tema de la llicència d'obres dels dos edificis de DVS i de Gutmann, no? La pregunta seria, 
el promotor ha entregat el certificat de finalització de les obres? El promotor ha sol·licitat 
l'acta de primera ocupació dels edificis construïts? Els serveis tècnics municipals han 
efectuat alguna activitat de comprovació sobre les obres realitzades conforme al projecte 
sol·licitat? En cas afirmatiu, es prega entregar còpies de les mateixes –ja ens ho fareu. 
L'Ajuntament ha expedit la llicència de primera ocupació de les edificacions? I en els 
projectes d'edificació de les llicències d'obra sol·licitades s'incloïen panells solars com a 
font de generació d'energia? En quina situació estan?

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE EL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DE LES LLICORELLES

Sr. Corredera:

I la segona qüestió seria sobre el projecte d'urbanització del Pla Parcial de Les Llicorelles 
que, segons els acords adoptats per l'Ajuntament, quina és la data parcial i final prevista 
per a la finalització de les obres descrites en el projecte d'urbanització aprovat per la Junta 
de Govern? I els serveis tècnics municipals han efectuat alguna activitat de comprovació 
sobre les obres realitzades en el projecte d'urbanització aprovat? En cas afirmatiu, doncs, 
que també ens preguen que ens entreguin les còpies. Gràcies.
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més preguntes? Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:

El Pla Director Urbanístic Metropolità està en fase de l'avanç i els diferents ajuntaments 
afectats podien presentar propostes fins a finals de juliol del 2021. Quines són les 
propostes plantejades per aquest equip de govern al Pla Director Urbanístic Metropolità? 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna pregunta més? 

PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE L’HABITATGE SOCIAL

Sra. Espona:

Jo, perdó.

Sr. Alcalde:

Senyora Marta Espona, endavant. 

Sra. Espona:

Jo, de fet, la converteixo, bàsicament, en un prec en tot cas, perquè, d'alguna manera, ens 
sumem a la preocupació sobre habitatge social que plantejava el company Carles de la 
CUP. Però, al llarg d'aquesta legislatura, ja n'hem parlat altres vegades que realment 
creiem que altres mesures també són les que s'han d'impulsar.

Però recentment, doncs, s’estan tirant endavant unes iniciatives al Parlament i la llei 
d’«Stop desnonaments», etcètera. Demanaríem al Govern que es plantegi com realment, 
doncs, fer arribar la informació de tots els recursos que poden existir per a les persones 
que tenen problemes de subministrament energètic per tal que hi puguin accedir d'una 
manera, doncs, més o menys fàcil. Ja sé que han d'anar a Serveis Socials, però em 
refereixo a una campanya informativa per exemple. No em refereixo a... –no ho sé, no ho 
sé, perquè veia ara una regidora fent moviments de cap i m'he despistat.

Em refereixo, bàsicament, que la gent sàpiga que hi ha unes passes a fer i uns recursos a 
trobar i que sàpiga on trobar-los. No tothom està penjat al web de l'Ajuntament i no tothom 
domina, bé, aquests recursos. Per tant, sempre diem que han d'anar a Serveis Socials, 
però, potser, es poden plantejar també altres mesures. 



SEC/SCC/ALD

ACTA PLE 31/03/2022
SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 76/78

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

Era un prec per millorar, eh? Vull dir, si ha de ser un problema, doncs, no.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Alguna pregunta més? No? No sé si volgués... En principi, a totes les preguntes 
farem resposta en el proper Ple, evidentment.

Sr. Puiggari:

Jo només volia un aclariment, perquè el senyor Corro ha explicat què era una resposta 
efectiva als problemes de subministrament. Llavors... O sigui, quan l'Ajuntament ofereix 
una alternativa habitacional a les famílies afectades perquè no es vegin en aquesta 
situació, això seria una resposta efectiva? O aquesta no és considerada efectiva? És que 
no m'ha quedat clar, eh?

Sr. Corro:

Sí. Jo crec que al final he estat bastant clar. Vull dir, la qüestió és: si una família o una 
persona en situació de vulnerabilitat no té subministraments garantits, se li ha de donar 
una alternativa de forma efectiva. Si aquesta alternativa passa per una alternativa 
residencial on allà tingui aquests subministraments garantits, bé.

16.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:

Crec que ha quedat molt clar. Doncs, fins aquí arribaríem a l'ordre del dia del Ple. Ara sí 
que passaríem el punt setzè «Torn obert de paraules». Avui ens ha acompanyat una part 
del públic, ara una altra. Endavant.

Intervinent 1:

Hola. ¿Qué tal? Soy Alfonso de Ciudadanos, de la agrupación. Hemos hecho tres 
instancias y el Ayuntamiento todavía no nos ha contestado y llevan unos dos años. Uno es 
el tema de la bandera, la pancarta y la bandera independentista. Y era para que me 
contestaras oficialmente.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, ha quedat feta la pregunta.

Intervinent 1:

Te doy el papel si quieres, para que lo tengas.

Sr. Alcalde:

No, no cal, no cal. 

Intervinent 1:
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Para que sea más rápido, porque veo que si no va muy lento, ¿eh?

Sr. Alcalde:

Bé, per molt que entregui no anirà més ràpid, no pateixi. Per tant, li agraeixo. Moltes 
gràcies.

Intervinent 1:

Gracias.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, fins aquí el Ple. Ah, perdó. Endavant, Antonio.

Intervinent 2:

Hola. Buenas tardes. Me gusta ver caras conocidas que hacía mucho tiempo que no podía 
ver en directo. A los que no conozco, pues, les saludo. Me ha gustado la intervención de 
Carles Corro, la última sobre el tema del problema de esta persona sobre la falta de 
suministro eléctrico. Y me ha gustado mucho el comentario de Marta Espona. Y, en ese 
sentido, es lo que yo quería… creo que todos estamos preocupados por una cosa que es 
la inflación que está galopante en estos momentos. A la inflación se la suele definir como 
el impuesto de los pobres.

Entonces, yo sí creo, como decía Marta, que es necesario, aparte de que se sepa que el 
Ayuntamiento tiene unos Servicios Sociales, que se haga un pronunciamiento público por 
parte de… creo que incluso del alcalde, diciendo a la gente que esté tranquila, que lo 
principal son las personas y que parte del superávit o parte de los servicios que tiene el 
Ayuntamiento se va a dirigir a aliviar la presión que puede tener la gente por culpa de la 
inflación.

Entonces casi es el mismo prec, es el mismo ruego que decía la regidora de Esquerra, es 
necesario que el Ayuntamiento haga un pronunciamiento público. Y yo, me gustaría que el 
alcalde, pues, recogiese este apuntamiento y manifestase a la gente que sí que se está 
haciendo un proyecto o un plan para prevenir, pues, si esta inflación se mantiene durante 
mucho tiempo, pues, va a ser una grave crisis económica. Y, aparte de la emergencia 
climática que se ha comentado, pues, hay también esa emergencia social que puede 
alcanzar a mucha gente que no pueda adquirir los productos que están en el mercado.

Por tanto, me gustaría que el alcalde, pues, se dirigirse a la vila, a la gente de Molins para 
manifestarles que ellos son lo principal y que, por supuesto, el Ayuntamiento va a procurar 
que la inflación no les afecte. Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies per la seva intervenció, Antonio. I diria dues coses ràpidament, el 
pronunciament d'aquest alcalde i d'aquest Govern i d'aquest Ajuntament és sabut des de fa 
molt de temps en les diverses mesures que va prenent. Ara bé, no ens enganyem, davant 
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una inflació europea que s'està veient més alta dels últims trenta anys, europea, eh?, 
malgrat que Espanya tingui dos punts més que la mitjana dels països de la Unió Europea, 
el primer que necessitem és que al Congrés dels Diputats es posin d'acord en el pla de 
mesures, que és realment el Govern de l'Estat el que ha de poder, i l'Administració de 
l'Estat la que ha de poder fer, doncs, el pla de xoc que es va presentar ahir i que esperem 
que tiri endavant amb la convalidació del decret que es va presentar el dimecres passat al 
Congrés dels Diputats.

El Govern de Molins de Rei estarà sempre al costat de les persones com no pot ser d'una 
altra manera amb totes les mesures que vagi prenent. Però el que primer necessitem és 
que baixi el preu de l'energia, és evident. I, això, esperem que el que s'ha debatut avui 
també sigui efectiu per tal d'aconseguir aquesta disminució del preu de l'energia.

Molt bé, doncs, escolteu, m'afegeixo a totes les voluntats expressades avui d'haver-nos 
retrobat tots físicament aquí, que crec que és una molt bona notícia, malgrat que encara 
les cares no ens les veiem completament, perquè s'explica que anem amb mascaretes, 
però ha estat un plaer retrobar-nos aquí. Ens emplacem al proper Ple del mes d'abril no 
sense abans, evidentment, desitjar un bon mes, bona Setmana Santa i un bon Sant Jordi, 
que és el que tenim de forma més immediata.

Per tant, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom que ens hagi pogut escoltar. Molt bona nit 
i fins a l'abril.

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



L'Alcalde

02/06/2022  18:46:30

Xavi Paz Penche

La Secretària

03/06/2022   11:34:06

Sandra Castelltort Claramunt
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