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NÚM. 6/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 27 D’ ABRIL DE 2022.

A la  vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i quatre minuts del vint i set d’abril 
de dos mil vint-i dos, es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila, 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. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la 
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.

Excusa la seva absència el regidor Sr. Jordi Enseñat García i el regidor Sr. Jordi 
Pradell Obiols

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 06/2022 de data 22 d’ abril de 2022. 
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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 d’abril de 2022:

- 04/04/2022. Victoria Cristina A.S. Nohales (Conca, Castella-La Manxa). Xifra oficial
- 04/04/2022. Teodora I.T. Almonacid de Toledo (Toledo, Castella-La Manxa). Xifra oficial
- 07/04/2022. María Rosa Benet. Barcelona (Barcelona, Catalunya). Cas en investigació
- 14/04/2022. Nom i cognoms desconeguts.  Saragossa (Saragossa, Aragó). Xifra no oficial
- 15/04/2022. África.  Vilanova del Camí (Barcelona, Catalunya).Xifra oficial
- 18/04/2022. Natalia. Lloret del Mar (Girona, Catalunya). Xifra no oficial
- 18/04/2022 Nom i cognoms desconeguts. Lloret del Mar (Girona, Cataluya. ). Xifra no 
oficial
- 19/04/2022. Sara Mujica. Telde (Gran Canaria). Xifra no oficial

Infants

- 03/04/2022. Jordi. Sueca (Valencia, Comunitat Valenciana). Xifra oficial
- 05/04/2022. Erika Yunga Alvarado. Oviedo (Astúries, Astúries). Xifra no oficial”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Molt bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, evidentment, regidors i regidores de la sala 
plens. També a tot el públic assistent, evidentment, i a tot el públic que ens estigui 
escoltant pels mitjans de comunicació i pel sistema. En primer lloc, avui el que cal és 
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excusar l'assistència del senyor Jordi Enseñat i Jordi Pradell que no poden assistir avui al 
Ple.

I, a partir d'aquí, doncs, malauradament, un cop més hem de començar el Ple amb la 
lectura de l'Ajuntament de Molins de Rei de la declaració que expressa la seva condemna i 
rebuig davant els atemptats i els assassinats masclistes. Tal com he informat a portaveus, 
malauradament, ja hem fet tota la roda de tots els regidors i regidores des que vàrem 
començar a prendre aquesta iniciativa.

Des que vam començar a prendre aquesta iniciativa només hem tingut el descans de dos 
mesos sense que tinguéssim la necessitat de llegir aquesta declaració. Demanaria, si 
potser, ja hem començat el Ple i estem, a més a més, un punt sensible. I, per tant, des 
d'aquest punt de vista, tal com he comentat amb els portaveus, doncs, un cop hem fet tota 
la roda i tal com vàrem fer amb la roda inicial, la declaració d'avui la llegiré jo mateix per, 
malauradament, haver de començar aquesta segona roda de regidors i regidores.

La declaració d'avui diu així: «El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i 
solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest any 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; i 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.

I el nom de les dones assassinades en el decurs del mes d'abril són: el 4 d'abril, Victoria 
Cristina, Nohales, a la Conca, Castella la Manxa; el 4 d’abril també Teodora, a la població 
d’Almonacid de Toledo; el 7 d'abril, Maria Rosa Benet a Barcelona; el 14 d'abril amb nom i 
cognoms desconeguts a la població de Saragossa; el 15 d'abril, una altra víctima, Àfrica, 
de Vilanova del Camí; el 18 d'abril, Natàlia, a la localitat de Lloret de Mar; també el mateix 
18 d'abril, amb nom i cognoms desconeguts, una altra víctima també a Lloret de Mar; i el 
19 d'abril, la Sara Múgica, a la localitat de Telde de Gran Canària. I d'infants, el 3 d'abril, 
Jordi, a la població de Sueca; i el 5 d'abril, Erika Yunga Alvarado, a la ciutat d'Oviedo.»

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  03/2022  de data 23 de febrer 
de 2022 i del Ple extraordinari i urgent 04/2022 de data 25 de març de 2022.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb això donaríem inici al Ple municipal. I el primer punt que portaríem al Ple és 
l'«Aprovació de l'acta del Ple ordinari 3/2022 de data 23 de febrer i també del Ple 
extraordinari i urgent 4/2022 de data 25 de març». Alguna observació? Algun comentari? 
Els donaríem per aprovats.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – Coneixement de l’acció del Govern municipal

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm.8/2022/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
MARÇ

Decret Data Concepte
336 1/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament

337 1/3/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

338 1/3/2022 Contractació laboral
339 1/3/2022 Contractació laboral
340 1/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social

341 1/3/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

342 1/3/2022 Processos de selecció
343 1/3/2022 Gestió de cementiri
344 1/3/2022 Nomenaments
345 1/3/2022 Sancionador
346 2/3/2022 Sancionador
347 2/3/2022 Sancionador
348 2/3/2022 Aprovació Despeses
349 2/3/2022 Aprovació Despeses
350 2/3/2022 Processos de selecció
351 2/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
352 2/3/2022 Gestió de cementiri
353 2/3/2022 Gestió de cementiri
354 2/3/2022 Gestió de cementiri
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355 2/3/2022 Gestió de cementiri
356 2/3/2022 Gestió de cementiri
357 2/3/2022 Gestió de cementiri
358 2/3/2022 Gestió de cementiri
359 2/3/2022 Gestió de cementiri
360 2/3/2022 Gestió de cementiri
361 2/3/2022 Gestió de cementiri
362 2/3/2022 Gestió de cementiri
363 2/3/2022 Gestió de cementiri
364 4/3/2022 Aprovació Despeses
365 7/3/2022 Aprovació Despeses
366 7/3/2022 Sancionador
367 8/3/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
368 8/3/2022 Dessigna de lletrat i procurador
369 8/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
370 8/3/2022 Contractació laboral
371 8/3/2022 Gestió Horària
372 8/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
373 8/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
374 8/3/2022 Nomenaments
375 8/3/2022 Contractació laboral

376 8/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

377 8/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

378 8/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
379 8/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
380 8/3/2022 Dessigna de lletrat i procurador
381 8/3/2022 Relacions laborals
382 8/3/2022 Contractació menor de serveis
383 8/3/2022 Aprovació document cobratoris
384 8/3/2022 Contractes privats
385 9/3/2022 Contractació menor de serveis
386 9/3/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
387 9/3/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
388 9/3/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
389 9/3/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

390 9/3/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

391 9/3/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

392 9/3/2022 Llicència d'obra menor
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393 9/3/2022 Llicència d'obra menor
394 9/3/2022 Reserva d'espai a la via pública
395 10/3/2022 Contractes privats
396 10/3/2022 Subvencions i convenis amb entitats
397 10/3/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
398 10/3/2022 Bonificacións Fiscals
399 10/3/2022 Autorització i delegacions
400 10/3/2022 Aprovar conveni de col·laboració
401 10/3/2022 Nomenaments
402 10/3/2022 Situacions del personal
403 10/3/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
404 10/3/2022 Sancionador
405 14/3/2022 Contractació laboral
406 14/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
407 14/3/2022 Recurs de reposició
408 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
409 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
410 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
411 14/3/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
412 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
413 14/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
414 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
415 14/3/2022 Aprovació document cobratoris
416 14/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
417 14/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
418 14/3/2022 Bonificacións Fiscals
419 14/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts

420 14/3/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

421 15/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
422 15/3/2022 Recurs de reposició
423 15/3/2022 Sancionador
424 15/3/2022 Sancionador
425 15/3/2022 Sancionador
426 17/3/2022 Nomenaments
427 17/3/2022 Aprovació document cobratoris
428 17/3/2022 Aprovació document cobratoris

429 17/3/2022
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de 
sanejament

430 17/3/2022 Ajuts socials
431 17/3/2022 Modificacions de pressupost
432 17/3/2022 Modificacions de pressupost
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433 17/3/2022 Convenis interadminisratius
434 17/3/2022 Convenis interadminisratius
435 17/3/2022 Subvencions i convenis amb entitats
436 17/3/2022 Aprovació document cobratoris
437 17/3/2022 Regularització fiscal
438 17/3/2022 Modificacions de pressupost
439 17/3/2022 Contractes de Lloguer
440 17/3/2022 Processos de selecció
441 17/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
442 17/3/2022 Contractació menor de serveis
443 17/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
444 17/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
445 17/3/2022 Contractació laboral
446 17/3/2022 Contractació laboral
447 17/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
448 17/3/2022 Sancionador

449 17/3/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions 
d'atraccions, casetes i circs

450 18/3/2022 Sancionador
451 18/3/2022 Sancionador
452 18/3/2022 Modificacions de pressupost
453 18/3/2022 Processos de selecció

454 18/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

455 18/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

456 21/3/2022 Aprovació Despeses
457 21/3/2022 Aprovació Despeses
458 21/3/2022 Processos de selecció

459 21/3/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries -  (atorgament propietaris)

460 21/3/2022 Nomenaments
461 21/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
462 21/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
463 21/3/2022 Recurs Contenciós
464 21/3/2022 Dessigna de lletrat i procurador
465 21/3/2022 Modificacions de pressupost
466 21/3/2022 Modificacions de pressupost
467 21/3/2022 Modificacions de pressupost
468 23/3/2022 Contractació laboral
469 23/3/2022 Autorització i delegacions

470 23/3/2022
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
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471 23/3/2022 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
472 23/3/2022 Contractació menor de serveis

473 23/3/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries - (atorgament llogaters)

474 23/3/2022 Contractació laboral
475 23/3/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
476 23/3/2022 Nomenaments
477 23/3/2022 Aprovació document cobratoris
478 23/3/2022 Recurs de reposició
479 23/3/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
480 23/3/2022 Concertació operacions de préstec

481 23/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

482 23/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

483 23/3/2022 Recurs de reposició
484 23/3/2022 Bonificacións Fiscals
485 23/3/2022 Regularització fiscal
486 23/3/2022 Regularització fiscal
487 23/3/2022 Regularització fiscal
488 23/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
489 23/3/2022 Aprovació Despeses
490 25/3/2022 Sancionador
491 25/3/2022 Aprovació Despeses
492 25/3/2022 Situacions del personal
493 25/3/2022 Situacions del personal
494 25/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
495 25/3/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
496 25/3/2022 Establiment de servei municipal
497 25/3/2022 Ajuts socials
498 25/3/2022 Modificacions de pressupost
499 25/3/2022 Modificacions de pressupost
500 25/3/2022 Recurs de reposició
501 25/3/2022 Regularització fiscal
502 25/3/2022 Regularització fiscal
503 25/3/2022 Regularització fiscal
504 25/3/2022 Regularització fiscal
505 25/3/2022 Nomenaments
506 25/3/2022 Contractació laboral
507 29/3/2022 Gestió de cementiri
508 29/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
509 29/3/2022 Gestió de cementiri
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510 29/3/2022 Contractació laboral
511 29/3/2022 Contractació laboral
512 29/3/2022 Devolució d'ingressos indeguts
513 29/3/2022 Contractació laboral
514 29/3/2022 Contractació laboral
515 29/3/2022 Contractació laboral

516 29/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

517 29/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

518 29/3/2022 Gestió de cementiri
519 29/3/2022 Regularització fiscal
520 29/3/2022 Processos de selecció
521 29/3/2022 Aprovació Despeses
522 29/3/2022 Sancionador
523 29/3/2022 Sancionador
524 29/3/2022 Sancionador
525 29/3/2022 Cessió d'ús de béns
526 29/3/2022 Cessió d'ús de béns

527 29/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

528 30/3/2022 Sancionador
529 30/3/2022 Situacions del personal
530 30/3/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
531 30/3/2022 Modificacions de pressupost
532 31/3/2022 Autorització i delegacions
533 31/3/2022 Subvencions i convenis amb entitats
534 31/3/2022 Llicència d'obra menor
535 31/3/2022 Recurs de reposició
536 31/3/2022 Modificacions de pressupost
537 31/3/2022 Llicència d'obra menor

538 31/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

539 31/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

540 31/3/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

541 31/3/2022 Contractació oberts de serveis

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem, llavors, al coneixement de l'acció de govern municipal amb el punt 2, que és 
«Donar compte dels decrets d'alcaldia amb expedient número 8/2022». Algun comentari? 
Alguna observació?
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El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 548 de data 4 d’abril de 2022 relatiu  
l’organigrama polític de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb les diferents àrees i 
regidories que les conformen, Decret d’Alcaldia número 617 de data 14 d’abril de 
2022 relatiu a designar representants d’aquest Municipi al Consell de Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Decret d’Alcaldia número  615 de data 14 d’abril 
de 2022 relatiu a designar com a representant d’aquest  Municipi al Comitè Comarcal 
de la Creu Roja al Baix Llobregat Centre. (Expedients núm. 1/2022/ORPOL, 
13/2022/AUTOR I 14/2022/AUTOR)

DONAR COMPTE

Es dóna compte al Ple  d el’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 548, de data 4 d’abril 
de 2022, el text literal del qual és el següent:

“Decret d’Alcaldia número 548 de data 04/04/2022

En ús de les facultats que li confereixen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb les previsions de la 
legislació autonòmica de règim local de Catalunya, amb l’article 8 del Reglament Orgànic 
Municipal i altra legislació complementària.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que té conferides per la normativa 
esmentada 

Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 març de 2020, es van designar 
els/les regidors/es delegats/des de les diverses matèries.

Fruit dels canvis que s’han produït quant als seus membres.

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

DECRETO:

Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 març de 2020, de 
Delegacions de l’Alcalde a regidors.

Segon.- Designar els/les regidors/res delegats/des de les matèries que s’hi indiquen, a les 
persones següents. S’estableix l’organigrama polític de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb 
les diferents àrees i regidories que les conformen. En diferents casos, es detallen també 
els àmbits o serveis inclosos en la regidoria corresponent, amb el detall adient. Es 
determina també les persones regidores que exerciran les atribucions a les diferents àrees 
i regidories delegades, que són les següents, amb les denominacions que s’esmenten, 
especificant-se les tasques de cadascuna a títol indicatiu i no limitatiu, amb efectes des del 
dia 30 de març de 2022.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/04/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 11/80

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

1. ALCALDIA

Gabinet d’Alcaldia

- Secretaria d’alcaldia.
- Protocol de l’Ajuntament.
- Relacions Institucionals.
- Relacions amb la Sindicatura de Greuges.
- Secretaria general de la corporació, i convocatòria i actes dels òrgans de govern i 

certificacions i fe pública i registre d’interessos electes i personal directiu.
- Projectes estratègics.
- Quadre de comandament.
- Registre d’entitats

Assumptes europeus. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange

- Polítiques i programes en relacions europees i d’àmbit internacional.
- Agermanaments amb ciutats d’altres països, excepte aquelles polítiques relatives a 

projectes de Solidaritat i Cooperació, amb polítiques específiques.
- Projectes europeus, realitzant la planificació i coordinant la participació dels diversos 

actors implicats.
- Informació  a la ciutadania i a les empreses molinenques sobre els recursos de la 

Unió Europea. 
- Subvencions europees.
- Informació  i difusió a  la ciutadania sobre el projecte europeu. 
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Comunicació i participació. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín 

- Departament de Comunicació i relació amb els mitjans de comunicació. 
- Butlletí municipal d'informació i altres sistemes de comunicació amb la ciutadania. 

També comunicació i difusió a través de xarxes socials. 
- Imatge corporativa i comunicació global de 'Ajuntament. 
- Manteniment, millora i continguts dels llocs web de l'Ajuntament. 
- Ràdio i Televisió. 
- Seguiment dels consells de participació ciutadana. 
- Gestió de projectes de participació ciutadana
- Gestió del Projecte de queixes i suggeriments i Síndic de Greuges
- Consell per la cohesió social i territorial.
- Formació de la participació ciutadana en general. 
- Altres actuacions d'aquest àmbit.　

Transparència i integritat. Regidor: : Sr. Alejandro Herrero Basange
- Implementació de polítiques de transparència i retiment de comptes. 
- Desenvolupament efectiu de les previsions de la legislació sobre transparència, 

accés a la informació pública i bon govern de les administracions públiques, i 
concretament dels àmbits que són propis de l'Ajuntament. 

- Tramitació i resolució de les peticions d'accés a la informació pública. . 
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- Coordinació i impuls del Portal de Transparència (transparència activa), de manera 
que la ciutadania pugui accedir telemàticament, de forma clara, estructurada i 
entenedora, a la documentació municipal. 

- Cartes de serveis. 
- Propostes en matèria de bon govern, integritat, anàlisi, preparació o revisió si s'escau 

dels diversos codis ètics i de conducta de govern obert. 
- Pla d'integritat municipal 
- Protecció de dades. 
- Altres actuacions d'aquest àmbit.　

Seguretat ciutadana i protecció civil. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

- Direcció i prefectura superior del Cos de la Guardia Urbana, vetllant per la seva 
eficàcia, eficiència i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte 
l’abast de les competències municipals en la matèria.

- Educació viària i de civismes escolars.
- Control i inspecció de la ordenança municipal de convivència.
- Gestió de la grua municipal de retirada de vehicles de la via pública.
- Trànsit, circulació i seguretat viària.
- Protecció d’autoritats.
- Autoritzacions de permisos d’armes.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació i 

seguretat viària.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances 

municipals, especialment en matèria de civisme i  convivència. 
- Protecció Civil, en sentit ampli.
- Pla de protecció civil i emergències
- Relacions amb les associacions i agrupacions de persones voluntàries que treballen 

en el sector de la Protecció Civil i l’ADF. 
- Gestió i suport del voluntariat en l’àmbit de la Protecció Civil.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS i ECONOMIA (ESC)
President: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

Correspon al regidor titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories de 
govern delegades en les matèries de l’Àrea, i la convocatòria de la Comissió Informativa de 
l’Àrea

Serveis Centrals. Regidor: Sr. Jordi Pradell Obiols
Sistemes d’informació 

- Suport i disseny tècnic quant a procediments administratius (procediments tramitats 
telemàticament).

- Gestió dels serveis informàtics i dels sistemes d’informació de l’Ajuntament.
- Impuls i implementació tècnica i control dels sistemes de gestió digital dels 

expedients i de l’Administració electrònica, portal del ciutadà, seu electrònica, 
catàleg de tràmits i tècniques de processament de dades massives o big data.
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- Responsabilitat de la protecció de dades pròpies  i de l’emmagatzematge dels arxius 
en suport digital, i coordinació amb la persona delgada en protecció de dades.

- Gestió dels serveis telemàtics i de dades dels edificis municipals.
- Gestionar, programar, establir i concretar els recursos tecnològics de l’Ajuntament 

(aplicacions, sistemes,projectes, comunicacions, ofimàtica),per tal d’aconseguir un 
funcionament òptim dels equips i sistemes, i una evolució adient d’acord amb les 
novetats tecnològiques i les necessitats dels diferents serveis de l’Ajuntament.

- Impuls i promoció de mecanismes basats en les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), per tal de millorar la gestió dels serveis i la qualitat de vida 
(ciutat intel·ligent, smart city).

- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Gestió documental i arxiu

- Gestió i custòdia de documents públics i protegits de l’Ajuntament.
- Control de la destrucció de documents segons la normativa vigent.
- Polítiques d’arxiu.
- Col·laboració en tasques de disseny de tràmits, catàleg, formularis de documents i 

procediments.
- Captació i custòdia de fons documentals relatius a la vila
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Serveis generals

- Optimització de procediments interns i disseny i seguiment de procediments 
administratius específics i tràmits en format electrònic.

- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances 
municipals d’aquest àmbit.

- Gestió, administració i tràfic del patrimoni immobiliari municipal.
- Inventari del patrimoni municipal.
- Pla de modernització de la gestió municipal. 
- Gestió del cementiri i dels drets funeraris, sense perjudici de les formes de gestió 

dels cementiri i serveis funeraris.
- Pòlisses i tramitacions d’assegurances de l’Ajuntament.
- Gestió de la reprografia de l’Ajuntament.
- Gestió de la telefonia fixa, mòbil i accés a internet i dels diversos edificis municipals.
- Gestió dels certificats digitals del personal de l’Ajuntament.
- Gestió de les plataformes digitals (RACAT, accés restringit de la DIBA, plataforma de 

contractació, Base de dades Nacional de Subvencions, portal d’entitats locals del 
Ministeri de Política Territorial  i Funció Pública, ...), sens detriment de l’accés que 
han de tenir  altres departaments municipals.  

- Política i gestió de compres.
- Destrucció de documents municipals amb coordinació amb el Departament de gestió 

documental i arxiu.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Serveis jurídics i Contractació. Regidora: Sra. Carme Madorell i Colomina 

- Serveis Jurídics de l’Ajuntament, amb assessorament jurídic i informes interns, 
redacció d’Ordenances, convenis i documents i defensa lletrada i representació de 
l’Ajuntament davant l’Administració de Justícia.
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- Pla estratègic de subvencions.
- Pla anual normatiu i millora de la qualitat normativa.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels 

danys patits pel patrimoni municipal.
- Definició del procediment administratiu i circuits administratius de l’Ajuntament.
- Polítiques  i gestió de contractacions.
- Inici dels procediments de contractació (obert, restringit o negociat sense publicitat) 

per a tot tipus de contractes.
- Procediments de contractació d’obres, serveis i subministraments, amb definició de 

criteris i gestió dels expedients, de manera coordinada amb les diferents àrees.
- Criteris  sobre contractació administrativa, cercant la millot relació qualitat-preu i 

promovent contractacions responsables d’acord amb criteris socials, ambientals, 
d’igualtat i de foment de l’emprenedoria i de la petita i mitjana empresa.

- Supervisió de contractes i seguiment dels mateixos, promovent  que s’avaluï 
l’execució i s’adoptin  les millors decisions quant a pròrrogues, renovacions i canvis 
de plantejaments.

- Gestió de la contractació electrònica i del perfil del contractant.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Atenció ciutadana. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso 

- Oficina d’Atenció Ciutadana, amb atenció i informació a les persones  sobre tràmits, 
gestions i serveis, i registre de documents que s’hi presenten telemàticament o 
presencialment.

- Registre íntegrament electrònic, tramesa telemàtica als serveis i gestió d’arxius que 
es trameten o es reben per diferents canals (EACAT i altres).

- Suport a persones i entitats quant a la presentació telemàtica d’escrits i documents.
- Gestió de la centraleta telefònica.
- Gestió, revisió i control del padró municipal d’habitants.
- Tramitació i comunicació d’autoritzacions d’ocupació de la via pública. 
- Recepció de l’Ajuntament i consergeria general.
- Protecció de dades.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Recursos humans i organització. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

- Planificació i gestió del personal municipal.
- Negociació col·lectiva, relacions sindicals comissió paritària.
- Seguretat i salut en el treball i riscos laborals.
- Elaboració de nòmines, control de presència i llicències i permisos.
- Valoració de llocs de treballi elaboració de propostes sobre plantilla.
- Elaboració de la plantilla i de la relació de llocs de treball i preparació i execució de la 

selecció dels empleats públics.
- Formació del personal de l’Ajuntament.
- Pla estratègic d’ocupació pública municipal
- Polítiques de promoció interna, captació de talent, relleus i jubilacions i gestió del 

canvi.
- Promoció de canvis organitzatius i de millora.
- Procés d’aplantillament dels treballadors no permanents.
- Política de recursos humans en sentit ampli.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Hisenda i finances. Regidor: Sr. Jordi Enseñat García

- Administracions financera i Hisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Intervenció general i comptabilitat.
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos 

de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la 
delegació existent a favor de l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de 
Barcelona. Impuls de sistemes d’autoliquidació efectiva de tributs, especialment per 
via telemàtica.

- Gestió relacionada amb els deures derivats de la normativa vigent sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i control de l’aplicació i justificació de les 
subvencions i ajuts que s’atorguin.

- Control financer i econòmic de les concessions municipals. 
- Propostes d’elaboració i modificació d’Ordenances fiscals i de preus públics i tarifes. 
- Tresoreria municipal i pagaments a proveïdors dins dels millors terminis.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP). Presidenta: Sra. Ainoa García 
Ballestín

Correspon al regidor titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories de 
govern delegades en les matèries de l’Àrea, i la convocatòria de la Comissió informativa de 
l’Àrea. El servei de Recursos Socioculturals i l’oficina  administrativa de l’àrea resten  
adscrits a la presidència.

Serveis socials. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín

- Disseny de la política municipal en matèria de serveis socials.
- Serveis socials d’atenció primària (Servei d’orientació i informació i servei de 

tractament social). Inclou també la gestió dels serveis socioeducatius d’infants i 
adolescents, banc d’aliments i coordinació amb altres serveis municipals 
(Ensenyament, Igualtat, Joventut...) sense perjudici de les competències que tenen 
aquests.

- Polítiques  relacionades amb l’atenció a la infància en risc i a les seves famílies.
- Servei d’acreditació d’adreça a efectes d’empadronament quan escaigui.
- Gestió de subvencions a entitats socials.
- Pla d’absentisme escolar en coordinació amb Educació.
- Habitatge temporal d’urgència social.
- Coordinació amb el Servei d’Habitatge,pel que fa a l’habitatge social, desnonaments  

i altres.
- Polítiques de suport a les famílies, i gent gran que viu sola.
- Ajuts i programes de suport a la dependència. 
- Servei d’atenció domiciliària.
- Teleassistència.
- Llar d’Avis Municipal.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Gent Gran. Sra. Jessica Revestido Romero

- Polítiques publiques encaminades a la defensa i protecció de la gent gran.
- Polítiques actives de participació i foment de l’associacionisme i les  activitats de la 

gent gran.
- Fòrum de l’envelliment actiu.
- Pla d’acció de la gent gran
- Gestió i relació amb els casals per a gent gran.
- Gestió de  subvencions a entitats que treballen en l’àmbit de la gent gran.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

(Dis) capacitat. Regidora: Sra.Ainoa García Ballestín

- Promoció i polítiques actives de suport i participació de les persones amb 
discapacitat. 

- Foment de l’accessibilitat als equipaments i espais públics i als bens i serveis.
- Pla d’accessibilitat en coordinació amb territori. 
- Pla d’acció per a les persones amb discapacitat.
- Gestió de  subvencions a entitats que treballen en l’àmbit de les persones amb 

discapacitat. 
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Convivència, ciutadania i voluntariat. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero 

- Servei d’acollida i assessorament de persones migrants i altres col·lectius. 
- Servei d’acreditació d’adreça a efectes d’empadronament quan escaigui.
- Mediació comunitària.
- Actuacions de foment del civisme i la convivència, especialment a l’espai públic.
- Gestió i potenciació del voluntariat en sentit ampli.
- Acció comunitària
- Gestió de  subvencions a entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Moviments veïnals. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero

- Coordinació de les regidories de Barri.
- Suport  a les associacions de veïns i activitats veïnals.
- Gestió subvencions a les associacions de veïns.
- Relacions amb la coordinadora de les Associacions de Veïns.
- Gestió dels equipaments adscrits
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Educació. Regidora: Sra. Esther Espinosa García

- Gestió Escola Municipal de Música.
- Gestió del servei municipal de Llars d’Infants.
- Gestió ESO-SEFED.
- Gestió PFI-PTT conjuntament amb la Generalitat de Catalunya
- Gestió de subvencions a entitats educatives.
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- Planificació de les necessitats d’escolarització de la població de Molins de Rei.
- Participació en els consells escolars de centre.
- Direcció i gestió del Consell Escolar Municipal.
- Impuls de projectes d’innovació pedagògica en col·laboració amb els centres 

educatius.
- Creació del programa de mentors
- Pla per l’anglès
- Programes i accions tals com: Fòrum de treballs de recerca, Biblioteques escolars, 

Horts escolars, Formació dual i altres.
- Programes d’ajut econòmics a l’escolarització no obligatòria.
- Relacions amb les associacions de pares i mares.
- Coordinació amb Serves i Socials i Infància, en relació amb els serveis 

socioeducatius destinats a infants i adolescents.
- Lideratge del Pla Educatiu de Vila
- Xerrades d’orientació a l’ESO, al Batxillerat, Cicles Formatius, Programes de segona 

oportunitat, etc...
- Suport a la formació professional.
- Pla d’Absentisme Escolar en coordinació amb Serveis Socials.
- .Camp d’Aprenentatge de Can Santoi.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Salut Pública. Regidora: Sra. Carme Madorell Colomina

- Pla de Salut.
- Pla de prevenció de drogodependències i addiccions.
- Programes de protecció de la salut: seguretat alimentària, control de plagues, estat 

d’higiene de solars i terrenys, control de riscos per a la salut pública, etc.
- Programes de promoció de la salut: tallers i cursos de foments d’estils de vida 

saludables, programa de salut escolar, activitats amb entitats, etc.
- Vigilància de la salut
- Relació amb d’altres administracions respecte de la salut pública.
- Gestió subvencions a entitats sociosanitàries.
- Consell Municipal de Salut.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Esports. Regidor: Sr. Ramon Sánchez Gil

- Política d’esports 
- Foment de la pràctica esportiva i de l’esport de base, escolar i el de els persones 

amb discapacitat..
- Promoció de l’activitat esportiva.
- Organització d’activitats: esportíssim, cursa de Sant Miquel, cursa ecològica i altres. 

Activitats de reconeixement i suport a l’èxit esportiu en totes les categories.
- Gestió ajuts entitats esportives.
- Gestió de les instal·lacions esportives, regim d’utilització i forma de gestió.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Solidaritat i Cooperació. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
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- Polítiques de solidaritat, cooperació, pau i drets humans.
- Relació amb entitats de cooperació, ONG, etc, així com amb ciutats agermanades 

des del vessant de la Cooperació.
- Ajuts a les emergències humanitàries.
- Molins de Rei Solidària.
- Gestió d’ajuts a les entitats de solidaritat i cooperació.
- Pla de cooperació.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Feminismes i LGTBI. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero

- Polítiques tranversals de gènere i de  foment de la igualtat entre persones.
- Pla d’igualtat municipal.
- Foment de la participació i presencia efectiva de les dones de la ciutat es diferents 

àmbits. 
- Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
- Suport tècnic i jurídic a situacions de violència de gènere.
- Implementació protocol d’actuació davant violències sexuals en espais  d’oci.
- Servei d’atenció integral (SAI)
- Gestió de  subvencions a entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Cultura. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín

- Politiques d’animació cultural
- Promoció de la creació i difusió de l’activitat cultural.
- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Reis, Carnaval, Tres Tombs, Festes de 

Primavera.
- Impuls d’una programació cultural a través de la gestió d’equipaments o 

infraestructures culturals com ara biblioteca, sala d’exposicions, museu.
- Consell Municipal de Cultura.
- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi.
- Suport i acompanyament a les entitats culturals (associacionisme cultural).
- Política lingüística local, inclosa la participació en el Consorci de Normalització 

Lingüística.
- Servei Local de Català. Vetllar pel compliment del reglament sobre l’ús de la llengua 

catalana a l’Ajuntament, etc.
- Suport a les activitats de l’Escola Municipal de Música Julià Canals, sense perjudici 

d’allò que és potestat de la regidora d’Ensenyament.
- Biblioteca.
- Gestió dels ajuts a les entitats culturals
- Gestió dels equipaments adscrits. 
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Patrimoni. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

- Promoció del patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric, documental i natural del 
municipi

- Participació en els diferents instruments i serveis dedicats a la protecció d’aquests.
- Impuls dels estudis de la història de Molins de Rei.  
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Infància i famílies. Regidora: Sra. Carme Madorell Colomina

- Polítiques de suport a la infància i les famílies.
- Informació i promoció de l’acolliment familiar.
- Consell d’infants.
- Relació i col·laboració amb les entitats d’infants
- Pla d’infància.
- Ciutat amiga de la infància.
- Gestió de subvencions a les entitats d’infants
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Joventut. Regidora: Sra. Ainoa Garcia Ballestín

- Polítiques de suport als joves.
- Gestió de subvencions a entitats juvenils.
- Punt Jove, d’atenció i assessorament per a joves.
- Relació i col·laboració amb les entitats de joves de Molins de Rei.
- Gestió de les Aules d’Estudi municipals i espais  destinats a la promoció i 

dinamització juvenil.
- Pla de l’adolescència.
- Pla de joventut.
- Consell d’Adolescents.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

4. - ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (SIT) President: Sr. Ramon Sánchez Gil

Correspon al regidor titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories de 
govern delegades en les matèries de l’Àrea i la convocatòria de la Comissió Informativa de 
l’`Àrea. L’oficina  administrativa de l’àrea i l’oficina tècnica resten adscrites a  la 
presidència.

4.1. Àmbit Planificació Territorial

Habitatge. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano

- Oficina Local d’Habitatge.
- Polítiques de rehabilitació i promoció d’habitatges amb finalitats socials, convenis 

amb propietaris per a rehabilitació, recuperació d’habitatges principalment en zones 
amb degradació.

- Establiment de línies de subvencions per a l’accés a l’habitatge i millora d’aquest.
- Gestió i manteniment d’habitatges inclosos en el servei cessió temporal d’ús 

d’habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social.
- Gestió d’ajuts i programes d’habitatge en matèria d’habitatge finançats per 

l’Ajuntament, o per altres Administracions mitjançant convenis: ajuts per a pagar 
lloguers, subvencions per accessibilitat i rehabilitació, problemes de desnonaments, 
etc.
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- Borsa d’habitatge de lloguer social.
- Polítiques amb relació a habitatges desocupats sense causa justificada, amb accions 

adreçades a fer viable el seu ús per a finalitats residencials.
- Elaboració i impuls del Pla local d’habitatge.
- Programa d’arrendaments d’habitatges.
- Patronat de l’Habitatge.
- Promoció de la construcció d’habitatge públic .
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Urbanisme. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

- Participació en plans territorials i/o sectorials que afectin al municipi de Molins de Rei.
- Promoció de les infraestructures.
- Planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del 

subsòl (llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna, etc.), 
protecció de la legalitat urbanística, etc.

- Disciplina urbanística.
- Projectes innovadors, Smart Cities, disseny d’infraestructures en aquest àmbit, amb 

col·laboració amb el Servei de Sistemes d’Informació.
- Plànol de la Ciutat, amb el suport tècnic del Servei de Sistemes d’Informació.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Obres i llicències. Regidor: Sr. Ramon Sánchez Gil

- Gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals.
- Seguiment d’obres a la vila d’altres Administracions (ADIF, ACA, Generalitat de 

Catalunya, ...).
- Tramitació de llicències i permisos d’obres, i comunicacions i assabentat, que afectin 

a particulars, i també a les vies públiques i a les infraestructures (incloses rases per 
a serveis).

- Inspecció i control d’obres majors i menors.
- Suport tècnic quant a llicències, comunicacions i inspeccions de les activitats 

econòmiques en sentit ampli.
- Supervisió, conservació, manteniment i control energètic dels diferents edificis que 

són titularitat municipal, o que l’Ajuntament utilitza.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Medi natural. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange

- Impuls de la política municipal en matèria de medi natural.
- Gestió i control del medi.
- Educació i sensibilització ambientals.
- Polítiques específiques de sostenibilitat ambiental.
- Manteniment i conservació d’espais periurbans, camins, rieres, espais en zona no 

urbanitzable, zones forestals o de conreu del terme municipal de titularitat pública.
- Parc de Collserola.
- Parc Agrari del Baix Llobregat.
- Realització d’estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matèria 

mediambiental.
- Polítiques d’horts urbans.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/04/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 21/80

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

- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitjada, abocaments en el medi rural, 
contaminació de tot tipus, etc.

- Gestió de residus i impuls de polítiques i accions 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
- Gestió del cicle de l’aigua. Distribució d’aigua potable i sanejament d’aigües 

residuals. Manteniment de la xarxa d’aigües i del clavegueram.
- Gestió de residus de tota mena en l’àmbit municipal, d’acord amb la llei i amb criteris 

d’eficiència i respecte per al medi ambient.
- Tinença responsable d’animals domèstics.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances 

municipals d’aquest àmbit,  especialment en matèria de tinença d’animals i  
protecció dels animals perillosos.

- Consell agrari municipal.
- Millora de la qualitat de l’aire.
- Control de la fauna urbana protegida (orenetes, ratpenats, ...).
- Relació amb entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Canvi climàtic. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange

- Impuls de l’aplicació del Pla Local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) i seguiment 
de les actuacions de caràcter tranversal que se’n deriven.

- Pla  de desenvolupament local d’energies renovables i eficiència energètica
- Polítiques en matèria d’energies alternatives, i particularment impuls de la 

implementació de plaques fotovoltaiques en equipaments, i d’energies netes, amb 
criteris de sostenibilitat ambiental.

- Biomassa
- Coordinació de projectes que fomentin l’estalvi energètic
- Impuls de la formació en relació a les mesures previstes en el PLACC i en matèria de 

sostenibilitat del personal que presta serveis municipals
- Impuls i coordinació  de la comissió de seguiment del PLACC
- Campanyes de sensibilització en  l’ús eficient de l’energia i  l’ús de les energies 

renovables.
- Assessorament i impuls de l’aplicació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en els 

politiques i en les normatives municipals 

4.2. Àmbit Espai públic 

Via pública i serveis municipals. Regidora: Sra. Esther Espinosa García

- Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l’espai públic en general de 
Molins de Rei.

- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d’orientació i 
del sistemes de control del trànsit.

- Gestió i control dels serveis de neteja viària i dels espais públics i el mobiliari urbà.
- En caràcter general, autoritzacions  d’ocupació de la via pública i dels espais públics.  
- Pla municipal d’accessibilitat
- Coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les vies 

públiques, per tal d’evitar molèsties i garantir l’eficiència.
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- Inspecció de les diferents activitats i actes, en vies públiques, edificacions i 
equipaments, que descriuen els apartats anteriors. També direcció i coordinació 
general de la inspecció municipal, excepte la urbanística, de medi ambient i de salut

- Enllumenat públic, tant pel que fa a la planificació de l’obra nova com al manteniment 
i control de la despesa.

- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Mobilitat. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso

- Gestió de la mobilitat,  i transport de persones, vehicles i mercaderies.
- Politiques d’aparcament i gestió d’aparcaments, tant de gestió directa com en règim 

de concessió.
- Gestió de les reserves d’aparcaments.
- Transport urbà i taxi. 
- Impuls de l’ús del vehicle elèctric.
- Polítiques de mobilitat. Senyalització viària.
- Guals.
- Elaboració i impuls de plans de mobilitat i d’estudis sobre mobilitat generada.
- Relació amb entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

 5. - ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA VILA (DEV). Presidenta: 
Sra. Jessica Revestido Romero

Correspon al regidor titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories de 
govern delegades en les matèries de l’Àrea, i la convocatòria de la Comissió informativa de 
l’Àrea

Empresa i Activitats:  Regidor: Sr. Jordi Pradell Obiols

- Informació, assessorament i suport en tràmits a empreses i emprenedors.
- ’Oficina d’Atenció Empresarials (OAE): tràmits, subvencions, ajuts,  autoliquidació de 

tributs, etc.
- Servei de creació i consolidació d’empreses, 
- Serveis a les empreses i desenvolupaments empresarial: formació dual, convenis 

amb ens empresarials (excepte els comercials).
- Foment, suport i assessorament a la implantació de plans d’igualtat  a les empreses.
- Promoció dels polígons industrials i de les àrees econòmiques.
- Formació continua.
- Promoció de l’activitat econòmica del municipi.
- Foment de l’Economia Circular.
- Foment de les cooperatives. 
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i declaracions 

responsables i control dels requeriments tècnics de les activitats econòmiques, 
subjectes a prevenció i control ambiental, a la legislació sobre espectacles i 
activitats recreatives, a la d’equipaments comercials, de baixa incidència ambiental 
o innòcues

- Autoritzacions d’activitats a la via pública tals com: activitats de venda, quioscos, 
taules i cadires d’establiments de restauració, atraccions recreatives, fires, 
concerts, etc. .
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- Imposició de mesures de clausura o preventives en matèria d’establiments públics, 
espectacles i activitats recreatives, activitats econòmiques i altres. 

- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances 
municipals d’aquest àmbit,  especialment en matèria d’ espectacles públics i  
establiments.

- Cens d’informació d’activitats econòmiques.
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Relació amb entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Ocupació i formació. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero

- Polítiques municipals de foment de l’ocupació.
- Gestió del programa SEFED, de simulació de treball en empreses.
- Suport a empreses d’inserció laboral.
- Representació en consorcis, fundacions i associacions relacionades amb l’Ocupació.
- Formació ocupacional.
- Plans d’ocupació.
- Pla contra la precarització laboral
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Turisme. Regidora: Sra. Carme Madorell Colomina

- Oficina d’Informació Turística. 
- Promoció del turisme cultural, gastronòmic i altres.
- Promoció del patrimoni històric en coordinació amb el servei de patrimoni. .
- Pla estratègic de turisme.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Comerç, mercats i consum. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano 

- Polítiques de comerç.
- Consell consultiu de comerç.
- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), i impuls de la mediació en 

matèria de consum.
- Polítiques de promoció i educació per al consum responsable.
- Control d’establiments comercials per assegurar el compliment de normatives de 

consum.
- Mercats. 
- Convenis amb entitats comercials.
- Relació amb entitats d’aquest àmbit
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.

Fira. Regidor: Sr. Ramon Sánchez Gil

- Organització i/o presència en fires de tot tipus promovent la representació de la vila i 
de l’Ajuntament.
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- Organització i/o promoció d’activitats  que es realitzin a la vila, tals com: brocanters,  
trobada de cervesers, fora estocks i altres. 

- Fira de la Candelera.

Tecnologia 4.0.  Regidor: Sr. Jordi Enseñat García

Espai polivalent de formació tecnològica: 
- Introducció i capacitació de persones en l’àmbit de l’internet de les coses i 

ciberseguretat.
- Realitat augmentada, virtual i mixta.
- Introducció a la fabricació additiva i la impressió en 3D.
- Capacitació en robòtica.
- Introducció a la intel·ligència artificial.
- Big Data.

Espai makers:
- Realitzar pràctiques guiades per prendre un primer contacte amb la tecnologia 

digital aplicada a l’ indústria 4.0
- Accions d’iniciació, reciclatge i especialització en tecnologies de fabricació digital 

mitjançant el disseny 3D, la fabricació additiva i sostractiva.
- Suport a projectes de fabricació digital, que inclou seguiment i suport des de la 

idea inicial fins el procés de fabricació.
- Fabricació de prototips.

Incubadora-acceleradora per a empreses tecnològiques de nova creació
- Impulsar la instal·lació d’starts up de base tecnològica a Molins de Rei i fomentar 

així la creació de llocs de treball qualificats a la Vila
 
      - Fomentar la implantació de les tecnologies de la industria 4.0 a empreses i 
        emprenedors  i impulsar la creació de xarxes de contacte entre els diferents           
        actors empresarials.
     -Seguiment de l”Acord Marc amb la UPC per promoure activitats de formació,
        investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència tecnològica          
        especialment relacionades amb el territori, el teixit econòmic i social i els centres 
       educatius.

Tercer.- Nomenar regidors i regidores de barri a les persones regidores següents, dels 
barris que es relacionen a continuació:

· Barris de Muntanya: Regidor, Sr. Ramon Sánchez Gil

· Les Conserves:  Regidora, Sra. Esther Espinosa García

· El Canal i el Pont de la Cadena: Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero. 

· Avingudes de Barcelona i València: Regidor, Sr. Jordi Enseñat García

· L’Àngel: Regidor, Sr. Alejandro Herrero Basange

· Can Graner i Bonavista El Mas: Regidora, Sra. Ainoa García Ballestín
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· El Centre: Regidor, Sr. Jordi Pradell Obiols

· Riera Bonet: Regidor, Sr. Miguel Zaragoza Alonso

· La Granja: Regidora, Sra. Carme Madorell Colomina

·  La Pau-Riera Nova: Regidor, Sr. Josep M. Puiggarí Troyano

Quart.- L’àmbit de les presents delegacions provisionals és el relatiu a les facultats de 
despatx, gestió i proposta de resolució dels assumptes que es tramiten a les dependències 
municipals a què es refereixen cadascuna de les matèries objecte de delegació.

Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció 
d’aquesta resolució, encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per 
aquesta Alcaldia.

Sisè.- Comunicar aquest Decret a tots els Regidors i Regidores designats/des. 

Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació 
Municipal, responent al compliment del què disposa l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en ares al Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica 
municipal, de conformitat amb el què disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i els articles 8 i 
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya, així com al tauler d’anuncis municipal.

Vuitè.- Donar compte al Ple d'aquest decret en la primera sessió que se celebri.”

---

Es dóna compte al Ple  d el’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 615, de data 14 
d’abril de 2022, el text literal del qual és el següent:

“Decret d’Alcaldia número 615 de data 14/04/2022

Atès que correspon a l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de 
portar a terme les funcions i les competències que la llei encomana als Ajuntament, li 
correspon també designar els regidors que han de dur a terme aquestes tasques de 
col·laborar amb l’Alcaldia en el govern i l’administració municipal.

Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 43.44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals.
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Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la 
legislació vigent.

DECRETO:

Primer.- Designar com a representant d’aquest Municipi al Comitè Comarcal de la Creu 
Roja al Baix Llobregat Centre a:

- Sra. Ainoa García Ballestín, Regidora de Serveis Socials

Segon.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que celebri, i publicar-
ho al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal sens perjudici de la seva 
efectivitat a partir de l’endemà de la seva signatura.

Tercer.- En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i 
Regidores delegats, assumirà, directament i automàticament, les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una 
nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient.

Quart.- Notificar personalment aquest Decret al regidor designat i a Creu Roja Baix 
Llobregat Centre.”

---

Es dóna compte al Ple  d el’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 615, de data 14 
d’abril de 2022, el text literal del qual és el següent:

“Decret d’Alcaldia número 617 de data 14/04/2022

Atès que correspon a l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de 
portar a terme les funcions i les competències que la llei encomana als Ajuntament, li 
correspon també designar els regidors que han de dur a terme aquestes tasques de 
col·laborar amb l’Alcaldia en el govern i l’administració municipal.

Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 43.44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals.

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

DECRETO:

Primer.- Designar com a representants d’aquest Municipi al Consell de Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB a:

- Titular : Sr. Xavi Paz Penche, Alcalde
- Suplent: Sr. Miguel Zaragoza Alonso, Regidor de Mobilitat
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Segon.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que celebri, i publicar-
ho al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web municipal sens perjudici de la seva 
efectivitat a partir de l’endemà de la seva signatura.

Tercer.- Notificar aquest Decret d’Alcaldia a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les 
persones interessades.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, si no n'hi ha cap, passem al punt 3, que és «Donar compte dels decrets d'alcaldia 
número 548 de data 4 d'abril del 2022, relatiu a l'organigrama polític de l'Ajuntament de 
Molins de Rei amb les diferents àrees i regidories que les conformen; el decret d'alcaldia 
número 617 de data 14 d'abril de 2022 també, relatiu a designar representants d'aquest 
municipi al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; i el decret d'alcaldia 
número 615 de data 14 d'abril de 2022, relatiu a designar com a representant d'aquest 
municipi al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Baix Llobregat Centre, expedients número 
1/2022, 13/2022 i 14/2022».

Com saben, hi va haver una redistribució, reassignació de responsabilitats en els regidors 
de govern i és el que motiva aquest punt, com també saben que hi ha hagut un altre punt 
que vindrà a la part sobrevinguts amb la designació també de la responsabilitat dels 
regidors com a conseqüència de la seva nova responsabilitat. Algun comentari d'aquest 
punt? Doncs, si no n’hi ha cap, avancem.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

4.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2022. Crèdit Extraordinari 1/2022 i 
Suplement de crèdit 1/2022 (Expedient núm. 37/2022/MOPRE i 38/2022/MOPRE).

DICTAMEN

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària duta a terme el dia 2 de febrer de 2022, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2022. Al no 
haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici 2022 es considera aprovat definitivament mitjançant la 
publicació del mateix al BOP del dia 15 de març de 2022.

Tanmateix, i mitjançant DA núm. 304 de data 21/02/2022 es va aprovar la liquidació de 
l’exercici 2021, la qual, entre d’altres magnituds, estableix que el romanent de tresoreria 
per a despeses generals disponible és de 4.351.796,46 €.

Vistes les instruccions del President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia per tal 
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d’incoar un expedient de modificació del Pressupost General de l’exercici 2022 per donar 
resposta a diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vistos els informes tècnics obrants en el expedient.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 12 d’abril 
de 2022.

Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2022 799.501,81 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2022 1.350.380,74 €

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis 
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si 
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es 
presenten reclamacions.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. De la Comissió 
Informativa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals i de l'Àrea d'Alcaldia, el punt 4 
«Modificació del pressupost de l’exercici 2022 amb un crèdit extraordinari 1/2022 i 
suplement de crèdit 1/2022». I, com hem fet darrerament en els punts econòmics i com a 
conseqüència que el regidor de Finances continua convalescent, faria l'explicació d'aquest 
punt el president de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals, el senyor Miquel Zaragoza. 
Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Regidors, regidores i a tothom que ens escolta pels diferents mitjans.

Presenta el punt 4
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Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies, regidor. S’obriria el torn d'intervencions. Endavant, Carles Corro, 
representant de la Candidatura d'Unitat Popular.

Sr. Corro:

Gràcies, alcalde. Bé, des de la CUP, després d'estudiar aquesta proposta de modificació 
de pressupost, hem vist, d'una banda, que hi ha partides que nosaltres també considerem 
necessàries, no?, entre elles, doncs, aquests 120.000 euros que es destinen a uns ajuts de 
rehabilitació d'habitatge que, sense aquests i amb el pressupost inicial del 2022, que 
estava dotat amb només 40.000 euros, implicaria que se n'anés en orris una convocatòria 
d'ajuts, doncs, això, feta a finals de l'any passat. O també entenem necessaris aquests 
10.000 euros que es destinen a actualitzar el Pla de mobilitat.

Ara bé, n’hi ha d'altres que entenem que no són tan necessàries i que no hi haurien de ser. 
Més quan des del Govern s'apel·la constantment a la prudència en la despesa del 
romanent en el context actual, que tots sabem que està ple d'incerteses, com és el 
conflicte bèl·lic d'Ucraïna o la situació postpandèmica. M'agradaria destacar només tres 
d'aquestes despeses que entenem que per res són necessàries ara mateix i que inclús 
denoten una certa incoherència amb aquesta apel·lació a la prudència, no?

La primera, aquests gairebé 15.000 euros que es destinen a comunicació, quan recordem 
que al pressupost inicial ja es van destinar gairebé 50.000 euros a aquesta finalitat; els 
gairebé 80.000 euros que es destinen a llums de Nadal, enllumenat de Nadal; i els 4.000 
euros que es destinen a eleccions europees. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Marta Espona, en representació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Sra. Espona:

Hola. Bona tarda. Bé, doncs, tal com ens han explicat, som davant d'una incorporació, 
arrodonint, de 2 milions d'euros de romanents de 4 que en resultaven del pressupost 
passat. Evidentment, si els diners hi són i les necessitats de futur... perdó. Si els diners hi 
són i les necessitats també, aquests diners estaran ben invertits.

Ara bé, l'any passat insistíem en la visió de futur a l'hora de gastar aquests recursos 
extraordinaris en vista a circumstàncies inesperades que poguessin aparèixer. I aquesta 
visió, doncs, no era compartida i sovint se'ns criticava. Ara ho expressarem d'una altra 
manera. Creiem que cobrir despeses corrents amb romanents o generar iniciatives sense 
previsió de continuïtat futura pot reportar problemes en un altre moment. Per altra banda, 
iniciar un pressupost amb unes partides que ràpidament s'han d'ampliar perquè ja se sabia 
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que no cobrien prou les necessitats, tampoc reflecteix la realitat ni deixa entreveure una 
planificació pressupostària.

Estem parlant de 79 partides noves o ampliades, algunes amb imports elevats, però moltes 
en resposta a necessitats molt puntuals. A nosaltres, tan de detall ens fa perdre la 
perspectiva de la distribució de les despeses al llarg de l'any. Els nostres dubtes tornen a 
confluir, doncs, en el que en altres ocasions hem plantejat com a previsió. Potser l'equip de 
govern la té, però nosaltres, en tot cas, doncs, no la coneixem.

Per exemple, no sabíem a que corresponien els 50.000 euros de les despeses de turisme. 
Doncs, avui ja hem sabut que són per a aquesta mostra gastronòmica. Gràcies, en tot cas, 
per l'aclariment. L'aportació per a les instal·lacions esportives és petita, perquè només 
correspon a un marcador. En tot cas, en aquest s'especifica això. Però sabem que hi ha 
més mancances també, com a mínim, a la pista vella del poliesportiu. També hem sabut 
ara fa un moment, doncs, que sembla ser que es tindrà en compte i que es demanaran 
pressupostos. Però, en tot cas, insistim que posar al dia les instal·lacions de la piscina és 
important, però també la d'altres instal·lacions que vagin envellint.

Per altra banda, continuen les activitats culturals com a mínim fins a l'estiu, però ja hem 
preguntat altres vegades previsió fins a final d'any. Per altra banda, es té en compte també 
que hi poden haver entitats que necessitin ajuts extraordinaris? I dos apunts relacionats 
també amb el futur. No tenim res a dir pel que fa a les retribucions que corresponen al 
personal municipal, només faltaria. Però, ara el regidor n'ha fet esment, sí que ens 
preocupa en quin punt es troba l'auditoria que es va encarregar l'any passat, que primer va 
fer la Diputació i després, doncs, es va haver d'encarregar.

I el segon apunt és sobre la fi de les concessions del servei de neteja i de recollida de 
residus, perquè s'amplien les partides per arribar fins a final d'any, però, en tot cas... No? 
El regidor ja em diu que no. El que voldríem saber o, en tot cas, doncs, que realment es 
tingui en compte si s'inicien o quan s'iniciaran els processos corresponents per a les noves 
concessions. D'acord? Però, en tot cas, estem parlant de futur, eh? Repeteixo que són 
apunts de futur. Per tant, per tenir-ho en compte. Ja que no ho sabem, doncs, ho 
demanem.

De manera que, per tot això, creiem que realment cal afrontar aquestes necessitats que 
l'equip de govern planteja, però no estem d'acord en aquesta manera de procedir ni en la 
manera de planificar i prioritzar aquestes despeses. Tot i així, evidentment, aquestes calen. 
Per tant, nosaltres en aquest aspecte ens abstindrem, però.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Espona. Ara és el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:

Bé, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, es tracta d'una modificació per portar a terme 
activitats, actes, contractes que tenen previst executar aquest any i que no es van incloure 
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en el pressupost inicial. Porta una modificació de més de 2 milions d'euros, dels quals, 
doncs, 1,3 milions d'euros són bàsicament per suplementar partides existents. I 800.000 
euros són per a despeses extraordinàries, és a dir, noves, que no estaven previstes en el 
pressupost inicial.

Val a dir, no?, que ens van presentar uns cinquanta-tres informes justificatius, molt 
diversos i de diferents tipologies. Així, doncs, se'ns fa difícil donar un vot únic, no?, per a 
cadascuna de les propostes que ens presenten. Doncs, perquè tenim diversitat d'opinions 
en cadascuna d'elles. Per exemple, podem estar d'acord, com comentava la companya 
Marta Espona, en el tema de despesa de personal o, com comentava el Carles, amb els 
ajuts a la rehabilitació d'habitatges, amb la transferència de l'Escola Bressol de La Traca i, 
inclús, amb algunes de les despeses del capítol 6, en especial, doncs, als barris de 
muntanya, el pla d’asfaltat, etcètera.

Però no estem gens d'acord amb d'altres, com ara podria ser, doncs, la despesa de 
111.000 euros del capítol 7 al Club Natació Molins de Rei per fer un seguit d'actuacions. 
No tant pel tipus d'actuacions, que no entrem a valorar, sinó per la manca de control i 
seguiment de les mateixes fora del que seria un procés de contractació pública.

Per altre costat, no podem estar d'acord en algunes propostes que considerem 
sobrevingudes i, a més, oportunistes. Creiem que és fruit del vertigen que pot originar al 
calendari de la legislatura, del que podem concloure, doncs, que això no afecta únicament 
al govern, sinó que ho fa a tot l'espectre polític de la vila. Però estem parlant de fons 
públics i, per això, hauríem de ser el màxim de curosos en els principis de prioritats, 
oportunitat i interès públic, més que el nostre calendari preelectoral.

Potser podem concloure que estem d'acord amb l'objectiu de l'exposició on és el pont, però 
on potser no coincidim tant és en la intensitat de l'esforç pressupostari destinat, com en el 
seu moment tampoc vam trobar equilibrada la dotació de costos utilitzats en l'exposició 
Molins de 10. I encara, doncs, com també han expressat alguns companys, no estem gens 
d'acord amb la partida de 14.500 euros per implementar la capacitat comunicativa de 
l'Ajuntament en les xarxes socials i més enllà dels mitjans de comunicació tradicionals. 
Aquesta nosaltres tampoc no la considerem una necessitat urgent i sí ajornable, potser és 
oportunista. Per tant, el nostre sentit de vot serà l'abstenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Hola, bona tarda a tothom. Bé, no ho sé. Ja han dit moltes coses els meus companys i 
comparteixo part del seu argumentari. És una modificació important. Estem acostumats, 
eh? O sigui, ja porto set anys aquí. Bàsicament, en aquests set anys amb la 
sociovergència al govern i la dinàmica sempre ha estat aquesta. Al principi m'espantava 
més, ara ja estic més acostumada i entenc una mica més millor l'operativa que feu servir.
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Sempre basant-vos en uns romanents elevats que fins ara hem tingut, que probablement 
seguirem tenint. Però, és incert. El cas és que aquí ens trobem i és un dels motius pels 
quals es fa molt difícil, no?, votar en contra, per exemple, d'aquesta modificació de crèdit, 
ens trobem coses que són importants i necessàries i que potser haurien d'estar al 
pressupost inicial en previsió.

Per exemple, i ho parlava aquest matí amb un company, els ajuts d'habitatge. Clar, han 
d'estar, però és que haurien d'estar al pressupost inicial, perquè si no tinguéssim romanent 
potser ens quedaríem sense ajuts d'habitatge aquest any. Coses també importants i 
necessàries com el manteniment de l'equilibri a l'escola bressol, que ja és un debat que 
hem tingut i que haurem de tenir en algun moment, què fer amb les escoles bressol, 
especialment amb les que estan concessionades? I tota aquesta qüestió del manteniment 
de l'equilibri i com haurem de procedir en el futur i què fer amb elles.

Jo crec que és un debat del que no ens podem escapar i en algun moment l'haurem 
d'agafar. Jo crec que més d'hora que no més tard, perquè algunes ja estan precàries de fa 
molt temps. I jo crec que es fa més necessari que mai. 

No sé què passarà a partir de l'any que ve amb els pressupostos o amb l'estabilitat 
pressupostària, és un misteri. A hores d'ara pensar que tornarem al que hi havia abans de 
la pandèmia jo crec que no és molt raonable. Jo crec que un cop s'han relaxat una mica els 
criteris d'estabilitat i que els ajuntaments jo crec que han respost bé, igual és el moment 
que Europa digui ok, anem a... Però a hores d'ara no ho sabem i, per tant, hem d'estar 
atents a què passarà.

El que deia al principi, ja estic acostumada a aquestes macro modificacions de pressupost 
del Govern. Coses més necessàries que d'altres, coses que jo penso que haurien d'estar 
en el pressupost inicial però no hi són. I també és cert que no són motiu, doncs, que no 
compleixin els requisits bàsics del pressupost inicial.

I, bé, i encara ens queda la meitat del romanent per gastar. Jo entenc que hi haurà alguna 
més d'aquestes, eh?, perquè ja sol passar, ja ens coneixem. Mínim hi haurà un parell més, 
una grossa també d'aquí a dos mesos i ja després de l'estiu ja mirarem què passa. Però, 
bé, siguem curosos, estem a temps. I, sobretot, demanaria al Govern que no engegui 
aquesta maquinària preelectoral d'una manera tan clamorosa com podria pensar-se veient 
aquestes introduccions, aquestes despeses de millores, que realment sobta, eh?, quan 
llegeix l'informe «Millorar la comunicació d'alcaldia amb la ciutadania», uix, uix. No queda 
bé, no queda bé, realment.

Jo sé que un informe tècnic ho aguanta tot, eh?, però, clar, hi ha moltes formes de dir les 
coses i, a vegades, el nom no fa la cosa i altres sí. Per tant, nosaltres també ens 
abstindrem. Ho repeteixo, al final sempre ho fem, ho posem en una balança, equilibrem. Hi 
ha un gruix de les partides amb què podem estar d'acord, hi ha coses que no ens 
permeten votar a favor. I, per tant, anirem a l'abstenció.

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/04/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 33/80

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

Regidors. Ah, sí, senyora Laia Cassauba, disculpi, en representació de Ciutadans. 
Endavant.

Sra. Cassauba:

Gràcies. Y buenas tardes a todos. Hay partidas que, bueno, como ya han dicho mis 
compañeros, hay partidas en las que estamos de acuerdo y en las que es muy complicado 
estar en contra. Nos alegramos de que se puedan recuperar estas actividades que nos 
quitó la pandemia. Y que haya que invertir en ello, lo entendemos, lo apoyamos.

Que se invierta en vivienda también creemos que es algo necesario y que se hace a 
menudo y que estamos cien por cien de acuerdo y que animamos a que se continue así. 
Que se invierta en polideportivos, en ayudar a los jóvenes, en que puedan hacer deporte y 
que sus instalaciones estén mejores también. Y estos son motivos por los cuales nos 
abstendremos.

Pero es verdad que hablamos de una partida importante, un crecimiento de presupuesto 
de más de 2 millones de euros, en los que a lo mejor hay partidas que están demasiado 
dotadas y que quizás no son necesarias o no son prioritarias y que quizás podrían haberse 
dejado o no haberse puesto o haberse estudiado más adelante; y partidas que están bien y 
que apoyamos, que quizás deberían de haberse dotado con un poco más de presupuesto. 
Gracias.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Laia Cassauba. Ara sí que és el torn del senyor Miquel Zaragoza, 
si vol tancar aquest primer torn d'intervenció.

Sr. Zaragoza:

Gràcies. Bé, jo crec que ho hem parlat moltes vegades, no? Sempre, i és lògic, i 
segurament si estiguéssim d'acord al cent per cent en la modificació de la RLT, doncs, a lo 
millor estaríem tots al govern, no? I seria una certa lògica, no? És a dir, és normal i legítim 
que els grups tinguin discrepàncies. De fet, com heu d'entendre, nosaltres tenim el nostre 
propi debat. Tot i que el nostre debat va en la línia diferent, segurament, no? Tenim un 
programa a complir, tenim uns objectius.

Quan vam fer l'aprovació pressupostària del pressupost actual, ja vam anunciar que hi 
havia algunes partides que no estaven dotades. Això no és nou, eh? Venim d'on venim, 
eh? I hem tingut que, els darrers dos anys, anar reconstruint el pressupost municipal, 
perquè la situació de pandèmia en el seu moment, que encara hi som, i ara amb els 
aconteixements que van succeint, com comentaven els companys, ara amb la guerra a 
Ucraïna, amb una situació d'incertesa, eh?, ens fa que, efectivament, tinguem que ser 
prudents. Tan prudents, que nosaltres estem amatents una mica a l'evolució dels ingressos 
municipals. Ja els hi dic, que si veiem que l'evolució dels ingressos municipals no 
correspon amb el que nosaltres vam aprovar inicialment, doncs, prendrem mesures. 
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Perquè sempre es poden prendre mesures que vagin sempre en la millora de l'economia 
de la vila.

I això ho vam fer en les èpoques de crisi econòmica, eh?, quan vam entrar el 2011. I si 
toca, ho tornarem a fer. I jo crec que això és la garantia que l'Ajuntament ha de funcionar. I 
en això segur que hi estarem tots d'acord.

Però nosaltres el que veiem ara és que hi ha una certa retornada a l'activitat. I, per això, 
fem aquesta proposta d'implementació en una banda. Mirin, dels dos milions cent i pico 
euros, 721.000 euros són aquells que, sí o sí, hem de pressupostar. Més o menys. Tot i 
que soc generós en la xifra, eh? Perquè hem agafat les xifres de tot el que dius, bé, en 
funció del que, no?... Que tenim aquelles partides, no?, com es comentava, que s'han 
d'implementar i que nosaltres no ens hem amagat, eh?, que implementem. I la resta són 
de complementació, eh?, o d'activitats que es fan, no? Aleshores, jo crec que és normal 
que no estiguem d'acord amb tot.

Surt el tema de comunicació que és molt recurrent. I jo els hi torno a recordar, que crec 
que ho vaig explicar en l'aprovació del pressupost. Vam pactar amb els representants dels 
treballadors que suprimíem un lloc de treball, que era el cap de comunicació, que fins 
aleshores estava com a assessor a l'alcaldia, i que fèiem un procés per incorporar un 
tècnic com a funcionari de carrera. Això té un temps. I el que vam pactar és que, 
mentrestant l’incorporàvem, fèiem aquesta feina pel capítol 2.

I és el que fem. Posem diners, perquè és l'acord que vam tenir amb els representants dels 
treballadors, perquè si no a l'Ajuntament... No és que vulguem fer més comunicació, és 
que hem de fer comunicació. Hem de portar la comunicació. Suposo que tothom estem 
d'acord que han d'haver-hi professionals, eh?, que s'encarreguin de comunicar. No és més 
comunicació. És simplement implementar una cosa que no podem fer pel capítol 1 perquè 
estem en un procés d'elaboració d'aquestes bases.

Bé, jo... És evident que a lo millor no coincidim amb el tema dels llums de Nadal. Nosaltres 
ja vam fer una aposta els dos darrers anys. Continuem fent aquesta aposta, perquè creiem 
que ajuda a aquesta dinamització comercial en aquesta època i hi continuarem apostant, 
com ja m'he explicat diverses vegades, no?

I el tema d'Europa, que jo crec que a la darrera comissió informativa vam explicar totes les 
activitats que estan vinculades a aquestes partides que creem d'Europa.

Bé, en el tema de les activitats culturals que jo crec que ha sortit per dues bandes, no?, i 
posant en dubte temes. Miri, nosaltres hem fet una aposta clara per les activitats culturals, 
que pot agradar més o menys, val? I algú pot explicar que pensa que això és 
electoralisme. No, miri, les coses van com van. I, llavors, va haver-hi un grup important de 
gent del món cultural de la vila que va fer una proposta per fer el recordatori de la caiguda 
del pont de les Quinze Arcades, un dels emblemes de la nostra vila, i al voltant de tot això 
se'n fan no només activitats, sinó difusió educativa als centres escolars, visites guiades, 
perquè la gent tingui una idea del que va significar el pont per a la nostra vila. No és una 
cosa gratuïta.
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Aquí creiem que és important la dinamització cultural. I és que, per una banda, sempre en 
queixem... en alguns moments, no?, «és que no n'hi ha dinamització cultural, és que...» 
critiquem. I, per una altra banda, diu: «No, no, hem posat massa recursos». Bé, nosaltres 
considerem que són els recursos necessaris per poder fer-ho.

I en el tema que ha sortit, en el tema dels ajuts d'habitatge, a veure, nosaltres no és que si 
no poséssim els 120.000 euros no tindríem recursos. No, perquè ja teníem recursos. Ja els 
vam posar, ja hi havia una partida amb diners. El que fem aquí és una vegada es van 
presentar totes les demandes, podíem haver tancat el procés amb els recursos que ja 
teníem o el que podíem fer és dotar per donar ajuts a tota la gent que l'havia sol·licitat, que 
és el que fem, eh? Aquests ajuts del 2021 i els complementem.

Com les diverses preguntes que m'han fet els companys d'Esquerra sobre aquesta 
modificació, una de les coses que ens preguntaven: «I el 2022?». Bé, anem a veure. 
Precisament crec que va ser ahir que l'Àrea Metropolitana, a través del seu consorci, 
anunciava els ajuts de rehabilitació que es faran a tots els municipis de l'Àrea 
Metropolitana. Bé, haurem d'estudiar exactament quins són els ajuts, cap a on van dirigits 
i, en funció d'això, nosaltres prendrem les nostres decisions de com implementem, o com 
fem aquest tipus d'ajuts, eh? Que crec que són complementaris, eh?, segurament.

Però, clar, obrir ara i posar recursos sense saber exactament quin serà l'abast d'aquests 
ajuts, eh?, doncs, considerem que... ja ho sabíem, no ens venia de nou. Una cosa és que 
s'anunciés i, evidentment, nosaltres ja ho sabíem perquè el Consorci ens ho va comunicar i 
l'Àrea Metropolitana, eh? No, vull dir que no... La notícia va sortir ahir, però era una cosa 
que ja tenien coneixement.

Mirin, jo els agraeixo el to, perquè al final crec que és evident que hi ha coses que no 
coincidim. Però crec que al final tenim clar que, bé, si podem posar una certa coherència, 
una certa prudència, que és el que fem tots plegats, veure com evoluciona tot i anar ficant 
recursos per intentar tornar a una certa normalitat, eh?, crec que això és bo.

Ha sortit, perdó, un tema de l'estudi organitzatiu, que jo ja he explicat a comissió 
informativa. Estem a punt de tancar-ho. Em vaig comprometre a la comissió informativa 
que en el moment que tinguéssim l'esborrany de l'estudi organitzatiu convocaríem la 
comissió d'organització i el tindríem –no el document definitiu, sinó l'esborrany– perquè el 
puguem discutir tots els grups, i així estem. I això és un tema que estem discutint i parlant 
amb els sindicats.

Però, miri, ara estem –i ja ho explico– tancant tot el tema del pla d'estabilització, 
segurament del pla d'estabilització que hem d'aprovar els llocs de treball que haurem de 
convocar i l'hem de tenir aprovat abans del juny. A lo millor els hem de convocar d'una 
manera extraordinària un Ple per aprovar la creació d'aquestes places per convocar a 
través del Pla d'estabilització, perquè les dates se'ns van solapant, eh? I tot això ho estem 
treballant en paral·lel també amb els sindicats. I, llavors, estem fent des de l'Àrea de 
Recursos Humans molta feina en paral·lel. Llavors, anem prioritzant. No vol dir que no 
estem fent res en l'altra banda, eh? Vol dir que anem en paral·lel, eh?
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Jo des d'aquí també agrair als representants dels treballadors l'esforç que estan fent 
perquè tenim tots els fronts oberts i anem tancant, eh? Però crec que hem de posar la cosa 
en el seu lloc.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. S’obriria el segon torn d’intervencions. 

Sra. Aroca:

Sí.

Sr. Alcalde:

Si cal.

Sra. Aroca:

Sí. Sí. 

Sr. Alcalde:

D’acord. Veig que sí que cal. Per tant, senyor Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Sí, és que en el meu torn se m'ha passat parlar del tema de la piscina, perquè n’ha fet 
esment el meu company Corredera. I no sé, eh?, igual no he entès jo aquesta modificació, 
aquesta inversió que es fa a la piscina. Però jo sí que recordo que fa, no sé, tres anys?... 
Abans de pandèmia se'ns va presentar un pla d'inversions per a la piscina. I el que sí que 
ens agradaria és que el Govern ens expliqués com està aquest pla d'inversions, si es 
pensa executar tal com se'ns va presentar, si s'ha modificat o es modificarà o si 
aprofitarem aquestes modificacions per anar ficant mica en mica aquestes inversions. 
Perquè si no, clar... Vull dir, crec que és necessari que tant nosaltres com tots els vilatans i 
vilatanes de Molins de Rei sàpiguen exactament quines són les inversions futures que es 
faran a la piscina, amb quina finalitat, si serà un manteniment o serà una remodelació del 
caire que se'ns havia explicat.

I res, simplement fer aquesta pregunta. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més dels portaveus o grups polítics de l'oposició? 
Doncs, diria que llavors... Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Sí. Gràcies, alcalde. Gràcies Ana perquè m'has fet l'espòiler perquè, precisament, havia 
demanat la paraula per explicar també que ho havien demanat en preguntes sobre el 
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pressupost, dubtes sobre el pressupost també els companys d'Esquerra, que havíem 
respost des de la regidoria, i també el Gerard se n'ha referit.

Sí, precisament, el tema de la piscina és un d'aquells temes que ens preocupa. Si recordeu 
crec que va ser a principis del 19, si no era potser finals del 18, que vàrem presentar un 
projecte en què ja començàvem a treballar el que era la nova instal·lació de la piscina amb 
una remodelació absolutament global de tots els àmbits per tal de donar una cobertura 
molt més àmplia de servei a la ciutadania.

A ningú se li escapa que el fet que la pandèmia hagi aparegut, doncs, evidentment, ens 
situa en un altre escenari. Ens situa en un altre escenari. I el que pretenem amb aquesta 
modificació és, precisament, ajudar perquè hi ha una sèrie de mancances dins de les 
instal·lacions que hem de solucionar. Però això no vol dir ni que abandonem un projecte de 
futur ni que el continuem tirant endavant de manera sesgada. No és així.

Això són actuacions que sí o sí hem d'anar fent, com deia també als companys d'Esquerra, 
fent aquelles actuacions a les instal·lacions esportives que necessiten un manteniment. 
Per tant, són aquestes actuacions que hem de desenvolupar perquè la piscina funcioni el 
millor possible. Ara és inviable plantejar-nos un projecte d'un caire gran si encara no hem 
recuperat el nivell de socis que teníem en el seu moment. O sigui, la viabilitat d'aquest 
projecte, d’aquell projecte que vàrem presentar el 19 era, precisament, comptant amb que 
teníem al voltant dels 2.800 socis a la piscina. Aquesta, malauradament, no és la realitat 
que vivim avui en dia. No és la realitat que vivim avui en dia.

Per tant, aquí és on haurem de veure realment com enfoquem aquesta nova realitat. Aquí i 
això és un tema que nosaltres també hem plantejat, en què és evident que l'actuació que 
hem fet aquest estiu en el camp de futbol ens obre una finestra d'oportunitat també. Per 
tant, hem de veure realment com tot aquell àmbit esportiu s'acaba tractant. Però això és un 
tema que haurem d'anar valorant en el futur. No en aquests moments. Creiem que ara no 
és el moment de tractar aquest tema. Ells estan fent inversions, això és veritat, i han 
demanat ara una subvenció, precisament... han demanat, perdó, un crèdit per poder 
instal·lar plaques fotovoltaiques. Per tant, la piscina en aquests moments. que si algo 
necessita és llum i gas, doncs, és evident que el cost de la piscina augmentarà i molt.

Per tant, ells també estan prenent mesures per intentar revertir tot aquest augment de cost 
que tindrà la piscina. Per tant, amb aquest diàleg constant que tenim amb la piscina, sí que 
és cert que la primera actuació que hauríem de fer per, com a mínim, mantenir-nos com 
estem, però millorant algunes situacions, doncs, és aquesta inversió del voltant dels 
111.000 euros. Això és el que aportem. Per tant, li agraeixo que hagi fet la pregunta, 
perquè crec que val la pena fer una explicació, que en el seu dia quan tinguem un projecte 
més avançat o quan comencem, diguem-ne, a tornar a reemprendre aquest projecte, 
evidentment, l’explicarem per tal de veure també quines situacions ens podem derivar 
d’aquella actuació que acabo d'esmentar.

I també des d'Esports, dir que, sí, les famoses goteres a què es referien vostès, no només 
estan a la pista 1, sinó que també estan a la pista 2. Per tant, saben que ara posarem a 
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través de l'Àrea Metropolitana també plaques fotovoltaiques a la pista 1 i, per tant, 
precisament, estan treballant ja com solucionàvem aquest problema de goteres a les pistes 
que, possiblement, vinguin donats pel desgast del serien els tornillos que aguanten tota 
l'estructura. Per tant, això és el que estem treballant perquè realment es puguin, doncs, 
solucionar aquests problemes, perquè la gotera sabem per on surt, no d'on ve. I, per tant, 
això és un problema molt més greu el que tenim. Però sí, hi estem treballant i és evident 
que també ho solucionarem properament.

Jo només un incís, tal com ha dit també el regidor, jo crec que agrair sobretot el to del 
debat quant a la modificació de pressupost, que és una quantitat important és evident, 
2.100.000 euros és una quantitat important. Però fixin-se vostès que si agafen només el 
capítol de personal, el capítol d'escoles bressol i els 120.000 euros d'habitatge, això 
pràcticament ja és 1 milió d'euros. I entenc que aquest milió d'euros ningú els discuteix.

Per tant, no és una modificació de pressupost que vagi a engrandir no sé què, i lamento 
que el debat al final se centri en 15.000 euros per comunicació, que ho ha explicat 
perfectament el regidor. Però, en tot cas, agrair el to. Creiem que és una modificació, i ho 
vam dir en el debat de pressupostos que el pressupost estava incomplet. Ho vam dir. I el 
pressupost... I aquí també em faig meves les paraules de l'Ana, que al final és com 
acabarem definint els pressupostos futurs. Aquest és un problema que, evidentment, ens 
ha de preocupar, sent conscients que d’aquests 2 milions i escaig que ens queden de 
romanent hi ha una part que està guardada per a tot el tema de les plusvàlues. Que aquest 
és un altre tema que també ens preocupa. I, per tant, haurem d'anar veient l'evolució de 
com es deriva aquest aspecte per veure realment com farem front no només a aquest 
desbloqueig d'aquest milió d'euros, sinó també als pressupostos futurs.

I això ho enllaço amb aquesta previsió que sempre l’Ana havia fet esment en pressupostos 
anteriors, que sempre dèiem que havíem de guardar uns diners per poder retornar 
aquestes plusvàlues. Sempre vam dir que quan tinguéssim que guardar-los, els 
guardaríem. I, per tant, estem també en aquest escenari. Esperem que aquest escenari, 
doncs, sigui el menor possible. Però sí que aquí hi ha una derivada que en algun moment 
també haurem de portar alguna modificació, que és el que es deriva d'aquest retorn de les 
plusvàlues, que són els interessos que generen.

Per tant, aquest és un altre capítol que, evidentment, haurem de veure i estar atents. I, per 
tant, creiem que és una modificació important de 2 milions, però, com deia, pràcticament 1 
milió d'euros en aspectes que jo crec que ningú discuteix i altres són per anar a 
suplementar, doncs, les regidories de cadascú.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Entenc que el regidor ponent ja no ha de donar per clos aquest segon 
torn d'intervencions. Per tant, si els hi sembla passaríem a la votació.

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 9 vots a 
favor del PSC (7), JxM (2) i 10 abstencions d’ ERC (4), MEC (1)  Molins Camina-
Podem (1), la CUP (3) I C’s (1)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

5.- Aprovar l’adhesió a la Declaració Mundial de conscienciació sobre l’autisme, 2 
d’abril de 2022, de la Confederación de Autismo de España (Expedient 
núm.12/2022/MOCIO)

DICTAMEN

“APROVAR L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ 
SOBRE L’AUTISME, 2 D’ABRIL DE 2022, DE LA CONFEDERACIÓN DE AUTISMO DE 

ESPAÑA

2 d’abril Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme

“UN VIATGE FELIÇ PER LA VIDA”

S'estima que al voltant de 7 milions de persones tenen trastorn de l’espectre autista (TEA) 
a Europa. La campanya "Un viatge feliç per la vida”, promoguda per Autisme Europa i les 
entitats membres de tot el continent, vol fer arribar a la societat les necessitats i els desitjos 
de les persones amb autisme i les seves famílies en relació amb qüestions clau que 
incideixen de manera directa sobre la seva qualitat de vida: la detecció precoç i l’atenció 
primerenca, l’educació, l’ocupació, el suport adequat per a la inclusió en la comunitat, el 
respecte a les seves preferències individuals i a construir una vida independent, així com, 
evidentment, una atenció sociosanitària adequada i específica en totes les etapes de la 
seva vida. 

Aquest manifest destaca algunes de les àrees clau on es requereixen accions perquè les 
persones amb autisme, així com les seves famílies, puguin gaudir dels seus drets al llarg 
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de la seva vida, en línia amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat (CDPD). Es requereix un enfocament integral en totes les 
polítiques públiques i la coordinació de les diferents administracions implicades que 
promogui la participació activa de les persones amb autisme i les seves famílies, tant 
d'àmbit nacional com de la Unió Europea. 

En el moment en què Europa s’enfronta a la guerra d’Ucraïna i a les seves tràgiques 
conseqüències, també és fonamental recordar que s'han de respectar i protegir els drets 
de les persones especialment vulnerables, com són les persones amb TEA, en situacions 
de crisis humanitàries, inclosos els conflictes armats. 

Autodeterminació, inclusió social i suports comunitaris per a les persones amb TEA 
i les seves famílies 

L’article 12 de la CPPD reconeix que les persones amb discapacitat tenen capacitat 
jurídica en igualtat de condicions amb la resta. El nostre país, el passat any 2021 va 
adaptar la seva legislació a aquesta realitat, amb un nou sistema basat en els suports i el 
respecte per les preferències individuals i l’autonomia. 

No obstant això, segueix essent necessari treballar pel respecte als drets de les persones 
amb TEA, per a la seva participació activa a la societat i el respecte a la seva 
autodeterminació i presa de decisions amb els suports que puguin necessitar. Així mateix, 
reclamem suports i recursos en totes les fases de la vida, sense oblidar-nos de les 
dificultats que apareixen en el procés d’envelliment, tant per a la persona amb TEA com 
per als seus familiars. 

Per això demanem: 

· Promoure el desenvolupament de sistemes de suport que es basin i orientin a la 
comunitat, que fomentin la identificació de recursos d’interès ja existents, millorin i 
optimitzin l’oferta existent, i respectin les preferències i necessitats individuals. 

· Incrementar el coneixement sobre els processos d’envelliment de les persones amb 
TEA i promoure sistemes de suport especialitzats que garanteixin un envelliment actiu 
i una òptima qualitat de vida en aquesta etapa del cicle vital. 

· Donar suport i cobertura a les famílies de les persones amb TEA, pares i mares 
especialment, que, com que són el gran suport de les persones adultes amb TEA, 
experimenten en paral·lel els seus propis processos d’envelliment. 

· Fomentar l’accés a una valoració diagnòstica especialitzada realitzada per un equip 
interdisciplinari, gratuïta i en el menor temps possible, a totes les persones que 
presentin una sospita de TEA. 

· Afavorir la incorporació d’eines de detecció precoç dels TEA en el seguiment rutinari 
del desenvolupament infantil i fer un especial seguiment dels infants en situació de 
risc. 

· Generar mecanismes de coordinació dels serveis de diagnòstic entre tots els territoris. 
· Garantir l’accés a una atenció primera personalitzada, almenys fins als sis anys, a 

tots els infants que rebin el diagnòstic de TEA, amb independència del seu lloc de 
residència, per part d’equips interdisciplinaris formats en models d’intervenció 
basats en l’evidència científica. 

· Desenvolupar des de les Comunitats Autònomes una xarxa variada i suficient de 
centres especialitzats en l’atenció a menors amb TEA. 

· Impulsar la coordinació dels recursos dels tres sistemes implicats (Serveis Socials, 
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Educació i Salut) i dotar-los dels mitjans adequats suficients. 
· Implementar una xarxa variada, suficient i especialitzada de centres educatius en 

tots els territoris d’Espanya on es promou la continuïtat dels serveis dedicats a 
l’assessorament i l’orientació sobre les alternatives i oportunitats educatives i de 
participació sociolaboral al finalitzar l’etapa educativa ordinària. 

· Flexibilitzar i innovar en l’oferta educativa existent, de manera que respongui i s’ajusti 
a les necessitats i preferències de cada persona amb TEA i maximitzi l’èxit educatiu, el 
desenvolupament personal i la inclusió social. 

· Garantir una formació que proporcioni també les competències necessàries per 
afrontar la vida adulta i ocupar un lloc de treball, tot garantint les pràctiques en 
entorns laborals reals. 

· Impulsar eines i polítiques de prevenció de les situacions d’abús i assetjament en el 
context educatiu, per la qual cosa resulta imprescindible que des de les aules es 
fomenti i es transmeti el respecte a la diversitat, per conscienciar “que tots i totes 
som diferents”. 

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 l'adhesió a la Declaració del Dia Mundial de Conscienciació sobre 
l'Autisme, 2 d'abril de 2022, de la Confederación de Autismo de España. 

Segon.-. FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila). 

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la Confederació de Autismo de España.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones amb el punt 
cinquè de l'ordre del dia, que és «Aprovar l'adhesió a la Declaració Mundial de 
Conscienciació sobre l'Autisme del dia 2 d'abril del 2022 de la Confederación de Autismo 
de España. (Expedient número 12/2022)». I farà aquesta lectura la senyora Ainoa García. 
Endavant.

Sra. García:

Hola. Bona tarda a tots i totes, també als que ens esteu escoltant des de casa.

Presenta el punt 5

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S’obriria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha intervencions, 
passaríem a la votació.

[Votació]
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

6.- Qüestions sobrevingudes.

6. a).- Qüestions sobrevingudes. Proposició d’Alcaldia sobre el canvi en el 
nomenament del representants a la resta d’òrgans col·legiats supramunicipals.

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

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

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 acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió d’aquest punt.

PROPOSTA

Proposició d’Alcaldia sobre el canvi en el nomenament de representants a la resta 
d’òrgans col·legiats supramunicipals.

Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva 
aprovació la proposta següent:

Atès que resulta necessari en concordança amb el Decret d’Alcaldia número 548 del 4 
d’abril de 2022, procedir al canvi en el nomenament de representants a la resta d’òrgans 
col·legiats supramunicipals, en compliment del que disposa l'article 38.c) del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, resulta necessari procedir al nomenament dels 
representants municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les 
que aquest municipi forma part. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme el vint-i-
quatre d’abril de dos mil vint, va adoptar, entre altres acords, el següent:

“7.- Proposició d’Alcaldia sobre el canvi en el nomenament de representants a la
resta d’òrgans col·legiats supramunicipals.”

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

 ACORDS:

Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en els següents òrgans 
col·legiats supramunicipals als regidors i regidores següents:

· CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
- Titular: Sra. Carme Madorell Colomina 
- Suplent: Sra. Jessica Revestido del Grup Municipal Socialista (PSC) 

· FUNDACIÓ INFORM
- Sra. Jessica Revestido del Grup Municipal Socialista (PSC)

· COMISSIÓ EXECUTIVA I PLE DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX 
LLOBREGAT
- Sra. Jessica Revestido del Grup Municipal Socialista (PSC)

· AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ – AMTU-
- Sr. Miguel Zaragoza Alonso del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Sr. Ramon Sánchez del Grup Junts per Molins (JxM)

· CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL BAIX LLOBREGAT (CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT)
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- Sr. Alcalde Xavi Paz Penche del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Suplent Sra. Jessica Revestido del Grup Municipal Socialista (PSC)

· INNOBAIX: 
- Sr. Alcalde Xavi Paz Penche del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Suplent Sra. Jessica Revestido del Grup Municipal Socialista (PSC)

Segon.- Comunicar aquest acord als regidor/s i regidora/es afectat/des i al corresponent 
ens supramunicipal, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb això acabaríem els punts dictaminats per les comissions informatives. Passaríem al 
punt setè, perdó, sisè. A l'apartat de qüestions sobrevingudes, com els hi he comentat, hi 
havia un punt com a sobrevingut, que seria: «Donar compte de la incorporació dels 
diferents... [revisar, 0:50:22] la posició d'alcaldia sobre el canvi en el nomenament de 
representants a la resta d'òrgans col·legiats municipals, entre ells, els representants, per 
exemple, del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, la Fundació Inform, la Comissió 
Executiva i el Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, l'Agrupació de 
Municipis en Transport Urbà i el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat i 
també Innobaix.»

En aquest cas, els recordo que hauríem de, evidentment, primer de tot, votar la 
incorporació en l'ordre del dia i després, posteriorment, obrir el torn de debat, evidentment, 
si és que n'hi ha, i passar a la votació de la proposta. Si els sembla, fent primer de tot la 
votació de la incorporació d’aquest punt.

Per tant, senyora secretària, s'aprovaria per unanimitat la incorporació d’aquest punt. 
Obriríem el torn d'intervencions. No n'hi ha cap tampoc. Doncs, passem a la votació de 
l'acord.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 14 5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present proposta per 14 vots a 
favor del PSC (7), JxM (2), ERC (4) i  C’s (1)  i 5 abstencions de la CUP (3), Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1) .

E – MOCIONS

7.- Moció de l’Unió de botiguers de Molins de Rei, diverses associacions de veins i 
l’Associació per a la Promoció del Transport  Públic per dur a terme un estudi de les 
necessitats d’aparcament a Molins de Rei i per a la creació de dos grans 
aparcaments subterranis a dues zones de la vila. (Expedient núm. 17/2022/MOCIO)

MOCIÓ

“Moció per dur a terme un estudi de les necessitats d’aparcament a Molins de Rei i 
per a la creació de dos grans aparcaments subterranis a dues zones de la vila

Des de fa temps, a Molins de Rei, l’oferta pública d'estacionament de vehicles ha sofert 
una important disminució que respon a diverses causes, entre les quals caldria destacar-ne 
les següents:

En primer lloc, la creació de nous centres comercials ha incrementat el volum de places 
necessàries, sense que hi hagi hagut un augment en l’oferta.

En segon lloc, l'ampliació de voreres i la creació de zones per a vianants ha implicat
una reducció de les places per a l'aparcament de vehicles.

En tercer lloc, la remodelació de diversos carrers i de l’avinguda Barcelona també ha 
contribuït a reduir la ja minsa oferta existent.

A més, estan previstes per a un futur pròxim les remodelacions del segon tram del passeig 
Pi i Margall, la remodelació del carrer de Sant Isidre i la remodelació de la plaça del Pont 
de la Cadena.

D’altra banda, a mitjà termini s’iniciarà la construcció d'habitatges en el solar que ara ocupa 
l'aparcament provisional de la plaça de la Llibertat, la qual cosa provocarà una nova 
reducció de places d’aparcament.

Si a tot el que hem exposat, hi afegim la futura arribada del tramvia, la parada de la qual 
s‘instal·larà probablement al voltant de la plaça del Pont de la Cadena, a llarg termini  ens 
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trobarem amb noves reduccions d'estacionament especialment tant a la plaça com al 
carrer Canal de la Infanta.

Un altre element que agreujarà el dèficit de places en aquesta zona serà la futura parada 
d’intercanvi d’autobusos exprés i interurbans.

Per acabar, cal tenir en compte que, amb les noves promocions d’habitatges a l'avinguda 
Barcelona, especialment a la zona de Can Coll, assistirem a un increment de vehicles i, en 
conseqüència, de la demanda d'aparcament.

Per tot el que hem exposat més amunt, és imprescindible que es dugui a terme un estudi 
que tingui en compte tots aquests factors i permeti determinar el dèficit actual, les 
necessitats futures i les propostes per cobrir-les, sobretot pel que fa a les zones 
esmentades. Qualsevol treball fet en el passat i que no tingui en compte els elements que 
enumerem en aquest document, ha quedat obsolet a la vista dels canvis que ha 
experimentat la nostra vila en els darrers 5 anys.

Ens agradaria aclarir que estem absolutament a favor de millorar l’espai urbà i 
d'incrementar els espais verds de Molins de Rei, encara més en el context de canvi 
climàtic que vivim; i justament per això és absolutament necessari entendre les dinàmiques 
de transport públic, rotació d’estacionament, intercanvi tramvia- autobús i aparcament per a 
residents els anys vinents.

Es indiscutible que, amb la remodelació de les places de I’U d'Octubre i del Pont de la 
Cadena, és essencial incorporar en tots dos projectes un estudi de realització 
d'aparcaments soterranis que permetin crear alternatives reals a les necessitats dels 
residents, de la vida comercial i de l'intercanvi d'accés al transport públic.

En definitiva, creiem que cal que adoptem les millors solucions possibles tenint en compte 
els canvis recents, les necessitats futures de la vila, amb una planificació rigorosa que 
tingui en compte l’increment de població, la potenciació dels espais de comerç local, la 
creació del Centre del Renaixement etc.

Ateses les consideracions que acabem de presentar, les entitats sotasignades proposem al 
Ple municipal l'aprovació dels acords següents:

1 - Dur a terme, dins d'aquesta legislatura, un estudi complet de les necessitats 
d'aparcament de Molins de Rei que tingui en compte els canvis de mobilitat dels últims 
anys i les afectacions i necessitats que generaran les futures remodelacions i projectes 
d'urbanització previstos.

2- Aturar la licitació i l'execució del projecte constructiu de la remodelació de la plaça de l’U 
d'Octubre i fer les avaluacions tècniques i de viabilitat per a la construcció d'un aparcament 
soterrat continu en el subsòl de les places de la Llibertat i U d'Octubre que permeti cobrir 
les necessitats de les activitats econòmiques i dels residents al centre de la vila.

3 - Abans de la realització del projecte constructiu de remodelació de la plaça Pont de la 
Cadena, fer les avaluacions tècnica i de viabilitat de la construcció d'un aparcament 
soterrat continu en el subsòl que permeti donar resposta a les necessitats d'estacionament 
per a residents, per a la zona de comerços de les avingudes Barcelona i València, i un 
parking&ride que permeti intercanviar cotxe, tren, tramvia i autobús.
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4- Redactar, dins de l’actual legislatura, el Pla de Mobilitat Urbana ja previst, el Pla 
d'Aparcaments, el Pla d'AccessibiIitat i el Pla Director de la Bicicleta.

5- El Govern municipal ha d'establir un sistema participatiu real en la presa de decisions 
pel que fa a la planificació de la mobilitat de la vila, durant el qual les entitats puguin 
aportar les seves reflexions i propostes.

6- Abans d’iniciar el projecte executiu i de licitar les obres, cal establir mecanismes de 
participació ciutadana en les grans actuacions previstes a les places U d'Octubre, Llibertat i 
Pont de la Cadena, i en totes les que afectin la mobilitat de manera rellevant.

7 - Comunicar aquests acords a l'AMB, a l’ATM, a les entitats veïnals i de comerç, a les 
associacions d'empresaris, a les entitats socials, a l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic i als mitjans de comunicació de Molins de Rei.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt de les mocions amb el punt setè de l'ordre del dia, que és la «Moció de la 
Unió de Botiguers de Molins de Rei i diverses associacions de veïns i l'Associació per a la 
Promoció del Transport Públic per dur a terme un estudi de les necessitats d'aparcament a 
Molins de Rei i per a la creació de dos grans aparcaments soterranis a dues zones de la 
vila». I, en aquest cas, és una moció –ho explico als que ens estiguin escoltant– 
presentada, evidentment, com s'ha dit en el text, per tres entitats, concretament més de 
tres entitats de la vila. Per tant, la presentació mateixa de la moció la tindrien els 
representants d'aquestes entitats. Per tant, endavant.

Representant entitat 1 (Mireia):

Hola. Sí? Sí? Bona tarda a tothom.

Presenta el punt 7

Representant entitat 2:

Presenta el punt 7

Sr. Alcalde:

Molt bé. Abans d'encetar el debat, demanaria, perquè m’ha semblat entendre i per tal de 
tenir també el posicionament de tot el conjunt de regidors i regidores, entenc que hi hauria 
matisos, però entenc que el text dels acords es manté inalterable, perquè no he sabut 
identificar quines incorporacions o modificacions hi ha en tots i cada un dels acords.

Representant entitat 1 (Mireia):

El primer punt el mantindríem tal com estava. Val? Perquè nosaltres volem que es faci un 
estudi complet de les necessitats d'aparcament a nivell global del poble, no que només 
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contempli la zona blava, aparcament del Mercat o barri del Canal, sinó que pensem que 
l'estudi d'aparcament hauria de ser global del poble, de les necessitats del poble.

Sr. Alcalde:

Mireia.

Representant entitat 1 (Mireia):

Digues.

Sr. Alcalde:

Modificacions. L'explicació ha quedat clara.

Representant entitat 1 (Mireia):

Sí. En el punt 1, cap modificació. En el punt 2, el que volem, si realment no es pot realitzar 
l'avaluació d'estudi de l'aparcament soterrat continu entre les places de la Llibertat i 1 
d'Octubre, el que volem és un compromís que hi hagi una construcció a l'aparcament de la 
plaça de la Llibertat suficient a les necessitats reals.

Sr. Alcalde:

Perdó, eh? És que ho vull mititzar, perquè sé que serà un debat difícil. Per tant, al punt 2 
manteniu el text d'aturar la licitació i l'execució del projecte?

Representant entitat 1 (Mireia):

No, ja no la mantenim.

Sr. Alcalde:

Llavors, quin és el text que posaríem a votació?

Representant entitat 1 (Mireia):

Val. El text que posaríem a votació seria: «Fer les avaluacions tècniques de viabilitat per a 
la construcció d'un aparcament soterrat continu en el subsol de les places de la Llibertat i 1 
d'Octubre». Això, no es pot fer cap estudi mantenint... o sigui, sense mantenir la licitació. El 
què? [Veu de fons]. Clar, clar. Per això dic, sense aturar la licitació. No. Eh?

Sr. Alcalde:

[inaudible, 1:00:59] s’està fent un projecte executiu que ja no ho contempla. Això ja us ho 
hem explicat en més d'una ocasió però, en qualsevol cas, el debat ja vindrà. És el que 
demaneu. Per tant...

Representant entitat 1 (Mireia):
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Val. En tot cas, en aquest punt el que puntualitzàvem és que volíem el compromís –si 
voleu, doncs, ho podem canviar. No aturem... Evidentment, ens ha quedat bastant clar que 
no es pot aturar aquesta licitació, ens sembla, no?, perquè no hi haurà el suport suficient. 
Pensem, no ho sé.

Doncs, mantenim aquest punt. És que... Mantenim aquest punt.

[Veus de fons]

Sr. Alcalde:

Un segon. Un segon, és que no hem començat el debat. I, precisament, per evitar això el 
que demano és la literalitat dels acords que proposeu prendre al conjunt dels regidors i 
regidores per tal de fer el debat a partir del que ens proposeu aprovar. No estudiar ni 
debatre ni... Demano els acords.

Representant entitat 1 (Mireia):

Vale. Doncs, proposem mantenir aturar la licitació i l'execució del projecte constructiu de la 
remodelació de la plaça de l'1 d'Octubre i fer les avaluacions tècniques i de viabilitat per a 
la construcció d'un aparcament soterrat continu en el subsol de les places de la Llibertat i 1 
d'Octubre que permeti cobrir les necessitats de les activitats econòmiques i dels residents 
al centre de la vila. Tal qual. Ja està. Sí? 

Sr. Alcalde:

Sí, sí. Això, per això, per sota i tot, sí. El punt 3?

Representant entitat 1 (Mireia):

Sí. Abans de la realització del projecte constructiu... [Veu de fons] 

Ja, el torno a llegir. Abans de la realització...

Sr. Alcalde:

Si us plau. El punt 3 el manteniu inalterable?

Representant entitat 1 (Mireia):

El mantenim.

Sr. Alcalde:

D'acord. El punt 4 el manteniu inalterable?

Representant entitat 1 (Mireia):

També .

Sr. Alcalde:
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El punt 5 el manteniu inalterable?

Representant entitat 1 (Mireia):

També.

Sr. Alcalde:

I el punt 6 també? Perquè, que jo sàpiga, per tant, no hi ha cap modificació dels acords. No 
he sabut identificar cap modificació dels acords, encara?

[Veus de fons]

Representant entitat 1 (Mireia):

I el 6 també el mantenim. [Veus de fons] Què? No, finalment no volem modificar res.

Sr. Alcalde:

Laia, Laia, ho sento però el moderador encara continuo sent jo del Ple. Ho sento. Acabo de 
fer... No, no, no. No, no. Si us plau, si us plau, si us plau. Estic demanant textualment si hi 
ha o no modificacions en els acords presentats de la moció. No hi ha modificació?

Representant entitat 1 (Mireia):

No.

Sr. Alcalde:

Doncs, ja està. És l'únic que demanava. Ara encetem el debat. Torn d'intervencions. 
Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

En primer lloc, doncs, agrair a les associacions i a les persones que presenten una moció, 
estant en el seu dret legítim o així ho contempla el ROM. I, per tant, doncs, animar tothom 
que tingui ganes d'expressar alguna cosa, doncs, que ho faci a través de la moció amb els 
mecanismes que toquen.

Dit això, a veure, és una moció que fa un mes i crec que més d'un mes que es va 
presentar, que no va entrar en l'anterior Ple suposo que per un motiu més aviat 
administratiu. I que, bé, em sembla una mica esperpèntic que estiguem en aquest Ple aquí 
debatent què hem de redactar, amb què hem de parlar aquesta moció, eh? Vull dir, em 
sembla una mica fora de lloc i crec que s'ha tingut prou temps per parlar amb ells, no?, i si 
calia consensuar o modificar, bé, algun punt.

Amb relació... A mi m'agradaria saber si les entitats que presenten la moció, doncs, estan 
disposades a que es puguin fer les votacions per separat dels acords. És una opció que 
vostès tenen i, per tant, doncs, els hi plantejo si hi estan d'acord. Bàsicament, perquè així 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/04/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 51/80

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

també permetrà, doncs, que els diferents acords es puguin votar per separat i cada grup 
polític, doncs, expressi la seva opinió al respecte.

Amb relació al punt 1, no?, el tema de l'estudi de necessitats d'aparcament. Bé, començo 
una mica... Nosaltres ja vam presentar una moció en el seu moment que plantejàvem un 
nou redactat del Pla director de bicicleta, del Pla de mobilitat i del Pla d'accessibilitat. I, per 
tant, doncs, d'alguna manera, aquest va ser un compromís que vam adquirir tots els partits 
del Ple. I, per tant, doncs, d'alguna manera, aquesta acció ja hauria d'estar feta i, a més a 
més, si ho volen complementar amb el tema dels aparcaments, doncs, bé, és un estudi 
que també s'hauria de fer. És un estudi que em sembla que es va fer en el 2016, que no es 
va arribar a aprovar. I, per tant, doncs, deu estar encara pendent d'explicar i, en tot cas, 
pendent d'actualitzar amb les últimes modificacions que s'han fet a la vila, eh?

Després, amb relació al tema d'aturar la licitació i execució del projecte. A veure, 
tècnicament tot és possible, no? perquè encara no està adjudicat i, per tant, doncs, aturar-
la es pot aturar. El que passa és que és veritat que l'acció del govern, doncs, decidirà si el 
vol aturar o no el vol aturar en funció de les necessitats.

Jo tampoc, personalment, penso que no s'hauria d'aturar. Jo crec que el projecte de la 
plaça 1 d'Octubre és un projecte que estableix un mecanisme de parc molt necessari al 
Centre Vila que, a més a més, té una complexitat, en tot cas, d'execució si s’hi vol fer 
alguna cosa a sota. I em sembla molt bé, no?, el plantejament que fèieu de mirar, doncs, a 
la plaça Llibertat realment amb un pla d'aparcament o un pla de necessitats, doncs, si 
realment la plaça Llibertat té la dotació de places que després correspondrien a les 
necessitats futures.

Jo soc de l'opinió una mica que hem de treure els cotxes del carrer i, per tant, tot allò que 
sigui treure el cotxe del carrer ubicant-los en un altre lloc, doncs, em semblarà una 
proposta adequada. I, a més a més, més enllà del debat que farem alguns grups polítics 
aquí al respecte de si el que cal és promoure el transport públic i no el transport privat –és 
veritat, s'ha de promoure el transport públic. Soc favorable a promoure al màxim el 
transport públic. El transport públic s'adequa després perquè les persones puguin arribar 
als seus llocs de treball, eh? Perquè si no entrarem en un debat de qui accedeix a... qui té 
la possibilitat de tenir cotxe privat i qui no, no? I com es pot permetre que la gent, diguem-
ne, es mobilitzi pel territori si el transport públic no està prou ben adaptat i prou ben 
dimensionat per poder accedir a totes les àrees geogràfiques del nostre país.

Més enllà d'això, doncs, diguem que el punt 3, doncs, ens sembla molt adequat, no?, que 
s'hagi de fer un estudi de la plaça Pont de la Cadena. És un projecte que està encarregat 
de l'Àrea Metropolitana i, per tant, se'ls hauria de traslladar. Ja ho vaig explicar a les 
comissions informatives, ja ho vaig explicar en el moment que es va presentar el projecte, 
que creiem que era un compromís que moltes de les forces polítiques que ens vam 
presentar ho vam portar al nostre programa electoral. I em sembla que els dos partits de 
govern també. I, per tant, doncs, no entenc ara per què no es pot fer aquest estudi o 
perquè no se li pot dir a l'Àrea Metropolitana que realment incorpori això.
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I quant a la participació en la presa de decisions Doncs, bé, a veure, les participacions 
ciutadanes a mi em semblen molt bé, però les hem de fer bé. Les hem de fer bé, perquè si 
no, al final, en funció de les opcions que et presentin en la participació ciutadana t’estan 
condicionant molt el que un pot prendre decisions. I, per tant, doncs, les últimes accions 
que es van fer de participació ciutadana per part de l'Ajuntament o del govern de torn, 
doncs, a mi particularment no en van convèncer ni em van agradar. I, per tant, d'alguna 
manera s'hauria d'estudiar realment com es pot fer la participació ciutadana en aquests 
aspectes. I res més fins ara.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Recordo que són cinc minuts per grup municipal. Senyora Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Bé, benvinguts. I gràcies també, com ha dit el company, per presentar aquesta 
moció. Ja està bé que es presentin mocions per part de la ciutadania, fora més enllà de les 
que presentem els grups polítics, perquè crec que anima els debats i que es plantegen 
qüestions que són realment importants.

Ja entrant en la moció, jo crec que nosaltres ho anem expressant des de la campanya 
electoral del 2019 i continuem una mica en aquesta senda, eh? Creiem que el pàrquing 
que hi ha actualment públic a Molins de Rei no està explotat. No està explotat. Tenim un 
pàrquing al Mercat que està buit i tenim una zona blava que és de fàcil accés ara mateix. 
Jo que soc una gran usuària de la zona blava de Molins de Rei us puc dir que no he tingut 
mai problemes per trobar aparcament en horari comercial a Molins de Rei. Pagant, això sí.

Perquè jo crec que aquí el que hem de centrar en aquest debat i que és molt important és 
quin missatge li estan donant als vilatans i vilatanes de Molins de Rei. Volem un pàrquing 
privat nou a la plaça de les Palmeres o volem un nou pàrquing privat o públic a la plaça 1 
d'Octubre, però que el volem de franc, sense pagar, sense cost per a la ciutadania? És que 
això no passarà. No pot passar, perquè un pàrquing d'aquest tipus té uns costos 
monumentals. Perquè si el que volem és pàrquing públic de pagament, ja en tenim, el que 
vulguem. Tenim un tou de pàrquing públic de pagament disponible, disponible. La zona 
blava, quan vagis, n’hi ha. 

Bé, és cert que, eh?, hi haurà modificacions a la vila que afectaran, no? Perquè, per 
exemple, a la zona aquesta de l'Hort de Can Roca, probablement..., que ara és una gran 
font d'aparcament al centre de la vila, no sabem què passarà en el futur ni quan. És cert. 
Però, clar, aquí el que tenim és un pla d’aparcaments que es va presentar fa uns anys i 
sobre el qual ja no s'ha tornat a saber res. És cert que hi ha una comissió de mobilitat, que 
jo crec que ha estat aturada uns anys per motius que ja sabem, eh?, que no hem tingut 
tècnic de mobilitat, que s'ha fet molt difícil.

Però el cert és que hem tingut una comissió de mobilitat aturada durant molt temps i que 
una sèrie de debats que es van encetar ja fa anys –que jo recordo que teníem gairebé amb 
una certa freqüència aquestes comissions–, tema bicicleta, tema aparcaments, doncs, 
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s'han quedat aturats durant anys. I crec que s'han de reprendre. I crec que s'haurien 
d'haver reprès abans de prendre decisions del tipus què farem a la plaça 1 d’Octubre o què 
farem a la plaça de les Palmeres. És cert. 

Però ja no estem en aquest punt. Per tant, el que hem de fer és a partir d'on estem ara què 
podem fer? Si és que cal fer alguna cosa, perquè aquest pla d'aparcaments que teníem, 
òbviament, està desactualitzat, jo crec, eh? Potser Miquel em pots corregir, però jo crec 
que la vila ha canviat. La vila ha canviat des d'aquell pla, probablement les necessitats 
també hagin canviat i, probablement, aquest pla necessiti una actualització amb les 
qüestions que estan plantejades actualment i com ha evolucionat Molins de Rei actualment 
i com està previst que evolucioni en els pròxims anys.

I, a partir d'aquí, és on haurem de veure cap a on anem. Per tant, nosaltres creiem que 
primer hem de fer un estudi. Sí, estic d'acord en fer un estudi sobre les necessitats 
d'aparcament dels vilatans i dels comerciants, és cert, a la vila. Però, sobretot, el que hem 
de tenir en compte és tot l'aparcament que tenim actualment que està en desús o que no 
està optimitzat el seu ús i que es pot optimitzar. Jo entenc el vostre parer i hem feu 
negacions amb el cap, però realment el pàrquing del Mercat està totalment infrautilitzat, 
totalment infrautilitzat. I el tenim més al Centre Vila... més al Centre Vila no el podem tenir. 
[Veu de fons]

Sr. Alcalde:

Si us plau, ara és el torn dels regidors, després tindran torn de paraula.

Sra. Aroca:

Clar, jo no he aconseguit parlar d'aquest tema amb ningú que em digui per quin motiu no 
agrada el pàrquing del Mercat. Estaria encantada de sentir-ho, perquè realment amb 
tothom amb qui he parlat «no, bé, és que és clar». I com serà el proper parc públic de 
pagament que tindrem si en fem? Doncs, més car encara, perquè els costos que té 
construir un pàrquing d'aquest tipus són molt elevats. 

Bé, per tant, jo el que volia era donar una imatge global del nostre posicionament en 
aquest tema. Nosaltres creiem que no és el debat més urgent que tenim a la vila. Les 
solucions que es plantegen o que plantegeu els col·lectius que presenteu aquesta moció, 
al nostre entendre, més enllà de fer els estudis necessaris, són unes solucions o unes 
propostes molt costoses que s'han de plantejar molt bé, que s'han d'estudiar molt bé. I, a 
partir d'aquí, parlem.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Marta Espona, en representació d'Esquerra 
Republicana. Recordo als ponents que primer fem el torn d'intervenció tots els grups 
municipals i després tindran temps de tancar l'explicació i la resposta com a ponents que 
són de la moció.

Sra. Espona:
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Bona tarda. Gràcies, primer de tot, tal com deien els companys, per venir a portar fins a 
aquí les inquietuds. Jo crec o nosaltres creiem que, en tot cas, el quid de la qüestió 
d'aquesta moció –és la nostra opinió– està en el primer punt, en el «un estudi complet de 
les necessitats d'aparcament». Més enllà de si uns opinen que el pàrquing del Mercat està 
infrautilitzat o no o uns altres podem opinar, perquè quan hi anem sempre el trobem ple, 
doncs, que resulta que està, doncs, ocupat. De manera que aquestes visions més 
particulars són les que no haurien d'interferir a l'hora de prendre unes decisions.

I, per tant, aquí el que caldria realment és un estudi ben fet de realment les necessitats que 
tenim en previsió –torno a utilitzar les paraules que he dit en el punt d'abans– en previsió, 
òbviament, de la construcció que s'està fent, perquè això també generarà un moviment de 
trànsit cap al Centre Vila i cap a altres barris també, evidentment. I després un estudi que 
realment avaluï si aquestes places, doncs, estan infrautilitzades o no. Jo dec tenir molta 
mala sort, perquè realment a mi em costa moltes vegades trobar aparcament. No estic 
dient que no n'hi hagi, n'hi ha, però em costa.

Per tant, no crec que haguem de partir d'aquestes visions personals de si en trobem o no 
en trobem, sinó que algú és el que ha de fer un estudi ben fet de la quantitat de persones 
que vivim a Molins de Rei, la quantitat, malauradament, de cotxes que tenim, perquè en 
tenim massa, no cal que en tinguéssim tants segurament, i, a partir d'aquí, veure com van 
les coses.

Clar, aquí amb els projectes de la plaça de l'1 d'Octubre o del Pont de la Cadena és obvi 
que responen a uns objectius de millora de l'entorn i de millora del medi ambient, doncs, no 
hi discutirem res. Però, clar, paral·lelament també hi ha unes altres necessitats. Sí que 
creiem que, i això de fet va sortir en alguna de les reunions informatives quan es van 
començar a plantejar aquests projectes, que hauria estat bé fer-ho abans o potser es va fer 
i es va considerar que no, eh? Però, en tot cas, no ens va arribar d'aquesta manera a 
nosaltres. I realment tenir en compte si amb aquests projectes a la vegada s'hi podia 
incorporar una solució cap a l'aparcament.

Jo no en sé prou com per dir si realment calen els dos aparcaments de la plaça de l'1 
d'Octubre i de la plaça del Pont de la Cadena, no ho sé. Per això parteixo tota l'estona de 
la necessitat realment d'un estudi que sigui el que ens digui sí o no, però no per 
percepcions, sinó pel que calgui. I, a partir d'aquí, doncs, entomar aquesta necessitat i 
donar-li la resposta que calgui. És a dir, si en tenim prou només amb un dels dos 
aparcaments soterrats, doncs, genial, tot això que ens estalviem. Que calen altres coses, 
doncs, potser caldran ja no altres solucions, sinó també altres polítiques. Perquè no tothom 
–això sí que m'agradaria recordar-ho–viu en el Centre Vila. I, per tant, quan ens volem 
desplaçar per comprar, doncs, vulguem o no agafem el vehicle. Per tant, els que fem 
aquests usos també tenim dret a poder-nos acostar.

I després tots, no sé si dir molt alegrement, però, en tot cas, parlàvem d'una pacificació del 
Centre Vila i de tancar carrers. Per tant, si fem tot això que em sembla genial, els que no 
vivim al Centre Vila i volem accedir-hi, d'alguna manera ho haurem de fer si és que hem de 
carregar o el que sigui. Per tant, insisteixo en el mateix, a mi em sembla que el que 
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plantegeu en aquesta moció, a banda que sigui factible de fer o no... Jo, clar, a les alçades 
que estem, que em sembla que és aquest divendres, no?, que hi havia la mesa de 
contractació de les obres de la plaça de l’1 d'Octubre, desconec si això es pot aturar o no. 
Però sí que crec que el que plantegeu és el més lícit del món que és dir, mirem què tenim, 
mirem què necessitem abans de fer passes i, per tant, quan les fem fem-les perquè puguin 
donar el màxim de solucions possibles a la vegada.

Jo vull pensar en una expressió que no és gaire afortunada que és matar dos pardals en 
un mateix tret. No és gaire afortunada, ja me la disculpareu, però, és la idea de dir, home, 
quan fem una passa, mirem que aquesta passa solucioni el màxim de coses possibles. I no 
sempre agradaran ni a tothom ni de la mateixa manera. Però, en tot cas, intentar que quan 
es fa realment una reforma de l'envergadura, doncs, de la que es pretén fer en aquest 
moment, doncs, es poguessin tenir en compte també altres necessitats que puguin ser 
solucionades d'alguna manera també amb aquest projecte. I res més. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Espona. És el torn del senyor Marc Vives en representació de la 
Candidatura d'Unitat Popular. Endavant.

Sr. Vives:

Hola, bona tarda a tots i totes. Primer de tot, també, reiterar les gràcies, doncs, de 
presentar aquesta moció. Sempre és de celebrar que col·lectius de la vila s'organitzin i 
pretenguin incidir en la política institucional que, sovint, és més hermètica del que ens 
agradaria, eh?, a nosaltres també a nivell de participació.

Llavors, bé, nosaltres també, igual que el company Gerard, demanaríem de poder votar 
aquesta moció per separat, ja que també tenim posicions diferents en funció de quin punt 
parlem. Nosaltres la centralitat l'entenem, no?, que va jo crec en el punt 2 i en el punt 3, i, 
en aquest cas, des de la CUP el que pensem no és que faltin places d'aparcament a 
Molins de Rei, sinó que hi sobren cotxes. Nosaltres la política de mobilitat entenem que ha 
de ser dissuasòria per a l'ús del vehicle privat a dins de Molins de Rei excepte, 
evidentment, casos de necessitats, parlem de gent gran, parlem de mobilitat reduïda, 
càrrega i descàrrega, doncs, que tots aquells haurien de quedar regulats.

En tot cas, caldria plantejar si fos necessari i aquí ho vincularé amb el punt número 1, què 
és el que demana aquesta actualització del pla d'aparcaments, si realment el pla 
d'aparcaments determina que falten aparcaments i on han d'anar, doncs, farien falta, en tot 
cas, aparcaments dissuasoris a zones, potser, més perifèriques per poder moure's a peu o 
amb bicicleta per un Centre Vila o per unes zones concorregudes amb comerç amb 
mobilitat vilatana a peu i amb bicicleta, i que la via pública fos principalment per a les 
persones. Per tant, en aquesta línia aniria el nostre posicionament en els punts 2 i 3.

Quan parlaven del punt 1, com comentava, estem d'acord en que cal actualitzar aquests 
plans i ho vinculo també al punt 4 que parla de diversos plans que, com bé s'ha comentat, 
alguns ja existeixen o bé hi ha el compromís que s'actualitzin properament. En tot cas, 
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sempre és positiu que en mocions es demani, no?, accelerar aquest procés o que el poble 
bull perquè això passi aviat. Doncs, el que comentàvem, eh?, a nosaltres ens agradaria 
que aquesta actualització del pla d'aparcament, si s'ha de realitzar, doncs, vagi en la línia 
que comentàvem, dissuasió de la mobilitat del cotxe privat pel Centre Vila i les zones més 
concorregudes i afavorir, també, la commutació amb un transport públic de qualitat i que 
doni respostes a les necessitats, no? I aquí també que plantejàveu el tema del Park&Ride.

I finalment, del punt 5 i punt 6, doncs, també estem a favor de buscar mecanismes de 
participació i decisió real de vilatans i vilatanes quant a participació en projectes de 
mobilitat o grans projectes que hi afectin, no? I si s'han fet alguns mecanismes de 
participació, doncs, que no han funcionat lo bé que ens hauria agradat, doncs, busquem-ne 
d'altres, no? Sempre crec que és important tocar tecles i seguir cercant i no ancorar-se en 
mecanismes de decisió poc amplis. Llavors, plenament a favor d'aquests punts. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Ara és el torn de la senyora Laia Cassauba en representació de Ciutadans. Endavant.

Sra. Cassauba:

Gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que mis compañeros ya han dicho muchas cosas. 
Uno, bastante… lo dicho por mi compañera Marta de Esquerra. I sí que creo que al final 
todo el mundo en Molins de Rei tendría que tener las mismas posibilidades de poder llegar 
al centro y de poder llegar al comercio local. Pero es verdad que esto tiene que partir de un 
estudio muy complicado que es costoso. Al final se piden cosas que valen mucho dinero y 
puedo entender que es verdad que el aparcamiento público de pago en Molins de Rei 
quizás no sea el más barato dentro del Baix Llobregat, y puedo entender que la gente que 
siempre tiene la necesidad de bajar en coche, pues, a lo mejor se cree esta preocupación 
y al final se presenten mociones como éstas.

No me voy a alargar más. Sobre todo quería dar las gracias porque sois al final nueve 
asociaciones, creo que es contundente, es mucha gente. Y animaros a seguir presentando 
a pesar del resultado de la votación de hoy, porque es muy importante que al final las 
asociaciones y la gente de Molins participe, dé su opinión y se haga oír, aunque luego las 
mociones no salgan adelante, al final, se os ha escuchado y ya podremos realizar 
actuaciones adelante teniendo vuestra opinión bastante más en mente. Gracias.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Cassauba. Ara és el torn del regidor de Mobilitat, senyor Miquel 
Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Regidors i representants de les entitats. Efectivament, les darreres 
setmanes hem tingut converses amb els companys que presentaven la moció. I jo he sentit 
la paraula «esperpèntic» i el fet d'escoltar el debat que hem tingut avui aquí al Ple, reflexa 
una mica les posicions de tothom, no? És a dir, esperpèntic no, és debat polític. I nosaltres 
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amb els representants de les entitats hem parlat i no ens posem d'acord, val?, no ens 
posem d'acord. Bé... [Veu de fons] Jo com no l’he interromput...

Sr. Alcalde:

Si us plau.

Sr. Zaragoza:

... en cap moment, i és evident que ells ja han explicat des d'un principi que eren novells en 
la presentació d'una moció, nosaltres els vam demanar deixar-la damunt de la taula. No 
passa res. Continuem pensant que l'haurien de deixar damunt de la taula, perquè el debat 
és tan ampli i tan ric, que l'hem tingut i, escolta, el tindrem les vegades que tinguem. Però, 
alguns discursos que jo crec que van en la línia de la demagògia, no és bo. I no ho dic per 
vosaltres. Perquè sempre hem parlat amb la certesa i sempre ho hem fet, que tots volem 
millorar. I això jo crec que hem partit de la base sempre de la millora de les propostes que 
tenim damunt de la taula.

Jo no faré... perquè ja els vaig explicar a les reunions que inclús a la part expositiva hi 
havia coses que nosaltres –no hi entrem perquè com no és la part dispositiva– però ja els 
vam explicar: «Escolta, exactament diu coses que no són veritat», perquè nosaltres quan 
es parla, per exemple, que els nous centres comercials que s'han implantat no van 
acompanyats de zones d'aparcament, ja vam fer l'aclariment. Efectivament totes les zones 
d'aparcament, tot i que són d'ells, efectivament, però tots els centres comercials que s'han 
fet, s'han fet amb zones d'aparcament. I sempre que aquest Govern ha fet una proposta 
d'urbanització d'un sector hem treballat per buscar alternatives.

I això és en la línia que nosaltres hem treballat, tant el carrer de Baix quan vam fer la zona 
de l'aparcament del darrera de la Renault, com l'ampliació de les zones d'aparcament 
davant del Ricard Ginebreda, com el nou vial que s'obrirà a Les Guardioles amb una zona 
d’aparcament a la part de dalt, com el nou aparcament que es va fer en el seu moment al 
costat de l'ambulatori. Podríem continuar, no?, amb les propostes que tenim, que també 
recull el pla d'aparcament, sobre la modificació del passeig del Terraplè per generar 
bosses d'aparcament d'una manera puntual.

I, en paral·lel, que és el que nosaltres sempre hem explicat i d’això no ens n’hem amagat, i 
com deia abans la companya Ana Aroca, és veritat que en el mandat anterior vam tenir 
molts debats sobre la mobilitat, eh?, hem de veure com quan fem una proposta busquem 
una alternativa. I nosaltres quan expliquem el projecte de naturalització, i és claríssim el 
nostre projecte i la nostra aposta de la plaça 1 d’Octubre, que mai ens n’hem amagat, com 
el del Pont de la Cadena, diem... I la nostra proposta, a més, està al nostre programa 
electoral, és fer un aparcament a la plaça de la Llibertat aprofitant que aquella zona és una 
zona edificable i que permet que, amb una aplicació d'uns certs recursos, implementar a 
mitjà termini aquest nou aparcament, que implementi el del Mercat que, com bé diu, també 
s'ha comentat aquí, efectivament, mai ha estat al cent per cent. Com a mínim són, els que 
dius, els estudis que fa anualment el mateix concessionari. Vale?
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És a dir, podem tenir molts debats sobre les zones blaves, hem parlat de regular altres 
zones, verdes, blanques, taronges, el que vulguem, tenim molta feina, eh? Però el que no 
podem obviar és que, primer, tenim un pla d'aparcaments. Sí que el podem actualitzar, si 
nosaltres no diem que no. I podem anar a l'actualització puntual o global, com vulguem. 
Nosaltres considerem que el pla està ben treballat, que es va presentar en el seu dia. Ah, 
que volem actualitzar algunes zones? Ho podem fer perquè és veritat que hi ha algunes 
modificacions. Treballem-ho. El Pla de la bicicleta, el vam presentar, tal. Són documents 
tots que són vius i es poden anar actualitzant. No passa res, eh? És veritat, i com s'ha 
comentat aquí, que hem estat un temps sense entrar en aquests debats tan profundament 
en els temes de mobilitat. Però nosaltres sempre que hem proposat propostes, hem posat 
alternatives.

Parc Pont de la Cadena, tres quarts del mateix. És el nostre programa electoral el que deia 
és que hauríem de trobar a la zona del Pont de la Cadena –clar, és que és el nostre 
programa electoral, no és el de vostès, eh? Nosaltres sabem el que vam dir, eh?, que si es 
considera que al final tenim una necessitat a la zona del Pont de la Cadena, doncs, ho 
podem estudiar. Tenim vials, perfectament, al carrer Felip Canalies, que es poden fer 
sense fer modificacions urbanístiques. Perquè les zones verdes comporten una modificació 
urbanística d'un dret que ara no existeix per construir-hi, no existeix. Per contra, nosaltres 
el que proposem són alternatives.

 I, mirin, el debat de fons. Nosaltres vam posar als pressupostos més recursos per 
potenciar el transport públic, que és el que nosaltres considerem... ens sorprenen 
determinats debats que hem tingut aquí a la sala de plens i que ara resulta que hem de 
parlar una altra vegada de vehicle privat. És a dir, jo... en la línia de dir, escolti'n, nosaltres 
el que hem de potenciar és el transport públic, que en tenim. Que, per cert, no és obligatori 
com a municipi i el paguem entre tots. I tenim un transport públic que hem de millorar, 
efectivament. I ara s'estan proposant, es proposaran els propers dies, millores perquè el 
transport públic avanci en hores, en dies i en èpoques de l'any que ara no està funcionant.

I aquesta és la línia a treballar, potenciar el que ja tenim, treballar en trobar alternatives, dir 
quines són les alternatives. No ens neguem a fer zones d'aparcament però, evidentment, 
les hem de justificar. El Pla d'aparcaments, quan parlava explícitament de la zona del 
Canal deia, sí, és veritat. Però, escoltin, si s'ho miren, eh? –que el podem actualitzar, hi 
insisteixo, evidentment, que les coses es poden actualitzar–, diu el que diu.

Nosaltres què diem, home, la proposta va en contra del nostre model, eh?, que el model de 
naturalització de la plaça 1 d'Octubre és exactament el mateix que per al Pont de la 
Cadena. Va en contra del que s'havia fet durant molt de temps, que és urbanitzar-ho tot 
amb formigó, eh?, i que l'aigua tingui el seu procés natural i que vagi cap a sota, eh? I és 
que ens oblidem d'aquests debats. És que aquí a mi em sorprèn que hi hagi gent que 
encara ens digui que hem de fer això, i després en un altre ple ens diguin que hem de fer 
mocions sobre la naturalització i sobre les ODS. Doncs, no, això és que van en contra del 
que ells mateixos diuen.
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Per què nosaltres no veiem el tema del Pont de la Cadena i, a més a més, amb l'afegit del 
Park&Ride? Home, de concepte. Nosaltres no som partidaris de generar un Park&Ride 
dins de la vila. No volem generar una mobilitat descontrolada de gent que vagi a aparcar a 
una zona del barri del Canal que vingui de qualsevol altre poble a deixar el cotxe i agafar el 
transport públic. Perquè el model metropolità no és aquest. O ens hem perdut? Què ens 
hem perdut, eh?

A mi em sorprèn que hi hagi determinada gent que no tingui clar això, eh? Llavors, aquella 
zona quan es decideixi, que aquí no hi ha res decidit ni sobre tramvia ni intercanviadors 
d'autobusos ni de res, eh?, es parlarà. Però nosaltres no tenim cap programació ni hem 
discutit amb cap departament de la Generalitat que allí vagi tot això que alguns diuen que 
s'ha de fer. Aleshores, ostres, hauríem de ser una mica curosos en això. Nosaltres estem 
disposats a tenir tot això i a parlar de quines són les necessitats, eh?, però respectant la 
mobilitat, eh?, una mobilitat sostenible, eh?, i que vagi d'acord amb les necessitats reals, 
evidentment.

I per això nosaltres els dèiem, escolti'n, en la globalitat podem estar d'acord en què hem de 
debatre i podem parlar de moltes coses; en el fons, alguns debats, com comentaven 
alguns companys, s'ha de saber ben bé com estem en els debats perquè, al final, eh?, 
tenim uns objectius: mobilitat sostenible, ODS. Aleshores hauríem de ser curosos en això. 
Nosaltres tornem a demanar-los que deixin la moció damunt de la taula, perquè creiem que 
la podem treballar, que la podem millorar, vista la diferència d'opinions que tenim, però que 
podem arribar a punts d'acord, eh?, i que la portem el mes que ve, tranquil·lament, amb el 
debat que hem fet avui, seient tots, eh?, intentant fer una proposta tranquil·la que ens 
permeti aprovar-la a tots.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Zaragoza. És el torn del senyor Ramon Sánchez. Endavant

Sr. Sánchez:

Molt bé, gràcies. Bona tarda a tots i totes les associacions que conformen aquesta moció. 
Bé, crec que vam tenir una reunió fa unes setmanes en què vam explicar jo crec que més 
o menys quin era el sentiment del Govern envers aquesta moció i a aquesta proposta de 
poder ressituar, doncs, més aparcament al municipi. Crec que en aquell moment ja els hi 
vàrem comentar que realment nosaltres a la plaça 1 d'Octubre vèiem clar que sempre 
havíem pensat que havia de ser una plaça verda, una plaça que, precisament, aportés 
aquesta renaturalització.

Per què vam pensar en això precisament? Vam pensar en això, precisament, perquè això 
és el que venia molta gent, molts veïns i veïnes s'acostaven i et deien: «Quan fareu algo a 
la plaça 1 d'Octubre? Allò està molt deixat, allò s'ha d'arreglar, heu de fer alguna cosa». I 
és veritat que en anar parlant amb veïns et deien, molts d'ells, «Escolta'm, aquí heu de 
posar verd. No heu de fer places dures, no heu de fer places que realment no siguin útils.» 
I sota aquest concepte, que possiblement forma part d'aquesta participació que anem dient 
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amb un altre estil, possiblement, vàrem començar a plantejar aquest projecte de la plaça 1 
d'Octubre.

Per què en aquell moment no vàrem plantejar un aparcament? Doncs, crec que ho ha 
explicat una miqueta el senyor Zaragoza. És clar, ara tiro enrere. Aquella plaça, 
precisament, contemplava uns usos urbanístics per poder fer aparcament. I els 
contemplava perquè hi havia un edifici d'habitatge lliure de planta baixa més onze. Per 
tant, aquell edifici sí que comportava uns drets urbanístics que permetien poder fer 
aparcament.

En un moment donat, el govern format per Convergència i el Partit Socialista en el seu 
moment, doncs, decideixen eliminar allò que era aquella planta baixa més onze –se 
l'imaginen?–, planta baixa més onze, al mig del municipi. I la deslocalitzem i envien tots els 
metres edificables –que passen de mercat lliure a habitatge públic– a la plaça de la 
Llibertat. Amb la qual cosa, conferim els drets urbanístics del que es pot fer aparcament a 
la plaça de la Llibertat.

Per això, sempre, nosaltres en el programa electoral que portàvem el 2019, sempre vàrem 
dir que per a nosaltres l'aparcament havia d'estar situat a la plaça de la Llibertat, que era la 
que tenia, precisament, aquests usos urbanístics. Jo no sé si la Generalitat acceptaria o no 
acceptaria poder fer un canvi d'ús d'uns drets que ja tenia, que els vàrem reenviar i que ara 
els tornarem a necessitar. Jo no sé si la Generalitat això ho acceptaria. No tinc una vareta 
màgica. No ho sé. Puc intuir la resposta, però no ho sé.

Per tant, sempre vam plantejar aquest projecte com un projecte per poder fer aquestes 
necessitats, que era una reivindicació històrica del comerç –era una reivindicació històrica 
del comerç–, que era poder tenir aparcament no gratuït, de rotació, això també sempre ho 
vàrem dir. Perquè, al final, i s'ha apuntat per aquí, tots aquests projectes han de tenir una 
viabilitat econòmica i, per tant, aquest Ajuntament o el govern de torn ha de ser el govern 
que pensi no només en l'avui, sinó en el demà.

Jo crec que aquest projecte d'un parc de rotació no ha de ser, com s'ha explicat en algun 
altre entorn, una concessió a través d'un tercer que gestioni algú altre, sinó que crec que 
ha de ser una font d'ingressos que ha de tenir l'Ajuntament. Hem fet una modificació de 
pressupost fa una estona en què dèiem, precisament, com farem front als pressupostos de 
l'any següent. I és evident que aquí sí que ha d'haver-hi una font d'ingressos per a 
l'Ajuntament. I una concessió ens aporta molt menys del que podria significar aquesta font 
d'ingressos.

Per tant, és evident que si hem creat una empresa pública, si hem creat una empresa que 
pot gestionar aquests aparcaments, no tindria possiblement cap sentit que el dia de demà 
aquests aparcaments els tinguéssim a través d'una concessió a un tercer. Això, 
possiblement, s'hauria de valorar. I aquí és el que jo crec que nosaltres hauríem de tenir 
molt present com gestionem aquest aparcament. És evident que tots els plans que vinguin 
sobre aparcaments són benvinguts. I, en tot cas, les actualitzacions que tinguem, doncs, 
reflectiran el que hagin de reflectir.
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Però, en tot cas, el que sí que és cert és que el que es va fer en el seu dia, ja han passat 
uns anys, certament, deia que a Molins de Rei, a grans trets, no hi havia un problema greu 
d'aparcament. És evident que, i ho ha apuntat la campanya, tothom té sensacions. Jo en 
puc tenir unes, algú altre en pot tenir d’altres, però necessitem dades que reforcin allò que, 
en tot cas, hi ha un estudi que ja diu. Per tant, hem de fer aquesta actualització d'aquest 
estudi que ens permeti saber quina és la situació real de Molins de Rei en aquest sentit. I 
aquesta situació on genera problemàtiques. Perquè jo crec que és molt diferent una 
circumstància d'un dilluns o un dijous a la d'un divendres i un dissabte.

Per tant, hem de ser conscients quin és l'esforç econòmic que fa l'Ajuntament de Molins de 
Rei per solucionar un problema, penso, d'un divendres i un dissabte, perquè això pugui 
tenir una afectació directa en el comerç. Perquè hem de recordar allò que sempre hem 
estat, centre de comerç, Molins de Rei centre de comerç. Això és el que hem estat sempre. 
Però també hem d'acceptar que les formes de vendre de fa uns anys tampoc són les 
mateixes que avui en dia estan presents. I és evident que aquí també haurem de veure 
com podem ser capaços a través de comerç de generar aquestes noves oportunitats que 
ens donen els temps actuals.

I, segons el que diuen certs estudis, si realment la mobilitat, tal com s'apunta, va canviant, 
aquests estudis de futur hauran d'incorporar molt clarament quina és aquesta nova 
necessitat d'aparcament. Perquè és evident que les persones joves tenen una realitat 
absolutament diferent a la meva o a la dels meus pares. I això ho haurem de tenir present 
també. Per tant, és una actualització que ha de ser estudiada, que ha de ser treballada de 
manera, jo crec, molt molt molt important per veure quines són aquestes realitats.

Per tant, nosaltres sempre hem mantingut que en la mesura del possible tot aquest estudi 
que haguem de poder realitzar ha de poder quedar suplementat amb la plaça de la 
Llibertat. Aquest és el nostre gran projecte, que és ficar tot l'esforç econòmic a la plaça de 
la Llibertat, perquè això ens dona també moltes més opcions de cara al futur en temes de 
vigilàncies, en temes de molta despesa d'ordinari que nosaltres en això sí que tampoc no 
anem sobrats. Vull recordar, a tall d'anècdota, i crec que també ho vaig recordar en aquella 
reunió, que als capítols 2 i 4 la importància que té la despesa compromesa o obligatòria és 
altíssima. Per tant, el marge de maniobra que té l'Ajuntament de Molins de Rei cada 
vegada es va estretint més. Cada vegada es ve estretint més.

I en parlàvem també en la modificació pressupostària, veurem què passa l'any que ve amb 
les beques menjador i què passa també, per exemple, amb les llars d'infants quant als 
nens que hauran de tenir una situació diferent. I, per tant, quin repte tenen els ajuntaments 
municipals a l'hora d'afrontar segons quines despeses.

Per tant, vaig introduint certes coses que potser no tenen connexió amb el que estem 
parlant, però, també, jo crec que l'equip de govern el que ha de fer sempre és mirar 
aquestes decisions en un conjunt. I nosaltres, precisament, vam dir «deixem aquesta 
moció sobre la taula» per poder-ne parlar més i millor, per poder explicar totes aquestes 
noves bosses d'aparcament que aniran apareixent al municipi, com pot ser, i ho ha apuntat 
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el regidor, a la part de la porta sud o com també pot ser a la zona de la Granja, en què 
també hi hauria d'aparèixer.

Per tant, celebrem que, com a mínim, portin la moció, que la podem debatre, que en 
puguem parlar i que ens hagués agradat que l’haguessin deixat sobre la taula per 
continuar-ne parlant tot i que crec que l'objectiu és compartit –l'objectiu és compartit–, que 
és poder fer més bossa d'aparcament perquè, en definitiva, el comerç millori, la mobilitat 
millori i tot vagi molt millor.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara tindrien torn de tancament abans de la votació per donar resposta a les 
diferents intervencions i per respondre si realment la deixen o no sobre la taula.

Representant entitat 1 (Mireia):

Val. Doncs, bé, nosaltres volíem puntualitzar algunes de les coses que han sortit aquí ara 
en el torn de paraules. En primer lloc, volíem dir que ningú ha parlat que es facin uns 
aparcaments gratuïts, parlem de fer aparcaments de rotació i/o pupil·latge. És a dir, volem 
dotar el poble d'una zona d'aparcament ben ubicada, ben senyalitzada i, com hem dit, a les 
dues puntes d'accés del poble i als dos nuclis urbans on hi ha més manca d'aparcament 
per tal que els veïns puguin accedir, doncs, a la compra, lloguer o pupil·latge d'una plaça i 
que la resta de places siguin de rotació.

Perquè, malgrat s'ha dit que la zona blava és suficient, hi ha moltes hores que no és 
suficient. I això ens consta. Ens consta, doncs, que tenim clients que venen en determinats 
moments de la setmana i que marxen perquè no poden aparcar.

Després hi ha una altra cosa. Penseu que –això ja ve entroncat amb un altre punt de baix, 
no?– la nostra proposta una mica és de futur. O sigui, nosaltres som molt conscients que 
els pobles i ciutats de Catalunya i del món estan apostant, doncs, per una ciutat més 
amable. És a dir, com tots dieu, voleu reduir els cotxes. Tothom volem reduir els cotxes, 
volem reduir la contaminació, volem reduir el trànsit. La millor manera, perquè els cotxes 
no es reduiran del tot... Com ha dit el senyor Ramon Sánchez, el poble de Molins de Rei 
històricament ha sigut un centre comercial de comarca, això ho estem perdent. Tot i que 
tenim una oferta gastronòmica i comercial molt potent, ho estem perdent perquè la gent no 
pot venir i no pot accedir a un aparcament còmode.

Penseu que sí, que potser sí que hi ha zones blaves, diverses, hi ha zones lliures, 
ocupades sempre. Quan algú entra per l'entrada, per exemple, aquesta del carrer 
Verdaguer i ha de buscar un lloc d'aparcament, comença a donar voltes, Terraplè a munt, 
Terraplè avall buscant una zona blava. El que us proposem nosaltres és potser reduir 
aquestes zones en superfície de pagament i soterrar-les. De manera que fem un poble 
molt més amable, molt més amable per circular, com dèieu, en bicicleta, en patinet o a peu 
i que facilita l'accés tant a comprar com a visitar la biblioteca, com a visitar el museu, com 
a visitar el que sigui, com a passejar, a fer el que calgui. Doncs, ens facilita l'accés. Val?
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El tema de la plaça del Mercat, del pàrquing del Mercat. No és només una qüestió de preu i 
t’ho asseguro. El tema del pàrquing del Mercat és, una, no està ben senyalitzat; dues, per 
accedir has de fer un ral·li, perquè no és un accés directe; tres, està molt mal construït. 
Llavors, aquí hi ha un problema d'accessibilitat al pàrquing i de places, que no estan ben 
fetes. Quina és la solució? No la sé. Però que realment no és que no estigui ocupat perquè 
hi ha una mancança, sinó que hi ha gent que ha entrat una vegada i no hi torna a entrar. I 
no és una qüestió de preu, perquè em consta que els paradistes del mercat donen els 
tiquets de l'aparcament, però hi ha gent que prefereix no aparcar-hi, val?

Un altre punt. No hem dit en cap moment que els centres comercials no haguessin fet 
places d'aparcament, sinó que hem dit que aquests centres comercials el que han fet ha 
estat eliminar places d'aparcament que hi havia. Clar, les seves places d'aparcament són 
per als seus consumidors il·limitades horàriament. Un aparcament de rotació no hi ha límit 
horari, la gent pot aparcar... O sigui, per exemple, la gent que ve a restauració a Molins de 
Rei, encara que sigui pagant, doncs, podrà aparcar, podrà accedir.

En aquest moment, la restauració de Molins de Rei està patint un drama perquè té molta 
oferta i el que no té és facilitat perquè la gent pugui venir a gaudir de la restauració i 
aparcar d'una manera senzilla. Molta gent bé i ha de tornar a marxar. I a la que això passa 
tres vegades ja no torna a venir... i ens consta perquè també ens han fet arribar aquestes 
queixes.

El tema que el Park&Ride ja es parlarà quan es faci... si és que arriba al tramvia o no 
arriba. Potser ja haurem fet tard. Nosaltres el que plantegem aquí és que volem fer aquests 
estudis en aquests moments amb previsió de futur, perquè si no després passarà com ara, 
no?, que ens direu que ja no es pot fer.

I pel que estàveu dient que volíeu fer places verdes, nosaltres estem totalment d'acord, les 
places verdes... potser ja és hora, doncs, que fem aquesta regressió i tornem a fer places 
verdes i fem aquests pobles més amables. Però això no està renyit, com es va dir en el 
plantejament que vau fer a sota El Molí, en fer l'aparcament a sota. Si abans la plaça 1 
d'Octubre era urbanitzable per fer aparcament, doncs, sí que potser es podria tornar a 
revisar. Perquè, hi insisteixo, a nosaltres el que ens preocupa és que la plaça de la 
Llibertat sigui insuficient i després ja no hi siguem a temps a fer res més.

Sr. Alcalde:

Molt bé, quedarien per respondre dues preguntes, si la deixen sobre la taula i si accepten 
votació per separat.

Representant entitat 1 (Mireia):

Acceptem votació per separat i deixem la moció sobre la taula. [Veus de fons] No, no, no, 
doncs, la votació per separat. 

Sr. Alcalde:

Per tant, regidors, regidores, farem votació per separat, punt a punt.
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VOTACIÓ:

Apartat Primer:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

Apartat segon:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 4 13 2

Apartat Tercer:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 5 12 2

Apartat Quart:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

Apartat Cinquè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19
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Apartat sisè (primera votació):

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 9 1

Apartat sisè (segona votació):

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 2

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 9 1

Per tot això,  el Ple de la Corporació acorda aprovar l’acord “primer”, de la present 
moció per unanimitat dels membres presents.

El Ple de la Corporació acorda no aprovar l’acord “segon”, de la present moció per 
13 vots en contra del PSC (7), JxM (2), la CUP (3)  i  C’s (1), 4 vots a favor d’ ERC (4) i 
2 abstencions de Molins Camina-Podem (1) i MEC (1) . 

El Ple de la Corporació acorda no aprovar l’acord “tercer”, de la present moció per 
12 vots en contra del PSC (7), JxM (2), la CUP (3)  5 vots a favor d’ ERC (4) i MEC (1) i 
2 abstencions de  Molins Camina-Podem (1) i C’s (1).
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El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acord “quart”, de la present moció per 
unanimitat dels membres presents.

El Ple de la Corporació acorda aprovar l’acord “cinquè”, de la present moció per 
unanimitat dels membres presents.

El Ple de la Corporació acorda no aprovar l’acord “sisè”, de la present moció per 9 
vots en contra del PSC (7), JxM (2), 9 vots a favor d’ ERC (4), MEC (1), la CUP (3)  i 
Molins Camina-Podem (1) i 1 abstenció de C’s (1), produint-se l’empat tant en la 
primera com en la segona votació, no s’aprova el present acord amb el vot de 
qualitat no favorable del Sr. Alcalde, de conformitat amb allò establert en l’art. 46.2.d) 
LBRL 7/1985, de 2 d’abril.

8.- Precs i preguntes.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP): 

Pregunta:

Recentment, hem tingut coneixement del cas d’una veïna de la vila 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 en el 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 
remeiar efectivament dita situació.

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

Tenint en compte que existeix una legislació autonòmica dirigida a lluitar contra la pobresa 
energètica i, en especial, d’aquella patida per aquelles persones i famílies que es troben en 
situació d’exclusió residencial, procedim a formular al Govern les preguntes següents:

1. Quina és la situació actual en el compliment de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, a la vila i, en particular, en el compliment de l’article 6 de la mateixa, 
relatiu a les mesures per a evitar la pobresa energètica?

2. Pel que fa al protocol al que fa referència l’apartat segon de l’article 6, quin és 
l’existent als Serveis Socials de l’Ajuntament de Molins de Rei?

3. 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 el compliment de la normativa 
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vigent en matèria de pobresa energètica i per tal d’evitar els talls de 
subministrament a persones/famílies en situació de vulnerabilitat?

4. Quants casos de pobresa energètica han estat detectats d’ençà l’entrada en vigor 
de la Llei 24/2015, axí com quines han estat les actuacions tendents a donar una 
resposta efectiva als mateixos, entenent per resposta efectiva aquella que permeti, 
a curt termini, posar fi a dita situació de pobresa energètica, garantint que les 
persones/famílies afectades disposaran dels subministraments bàsics dels quals 
s’hagin vist temporalment privats. En particular, s’ha valorat l’opció d’instal·lar 
comptadors socials per als diferents subministraments bàsics en benefici de 
persones/famílies en situació de vulnerabilitat?

Resposta:

a)Respecte al cas d’una família amb situació de manca de subministrament 
d’aigua, es un cas atès per Serveis Socials, on s’ha intervingut per evitar el 
llançament del pis que ocupen. Van tenir servei comptador d’aigua amb un 
contracte fals i un cop el Servei d’Aqualia va detectar aquesta situació va 
suspendre el servei. Des de SS se li va oferir una alternativa habitacional 
(servei d’acolliment residencial municipal compartit)  que van rebutjar doncs 
volien continuar vivint en el seu habitatge ocupat. Tanmateix se l’ha ofert 
servei de dutxes a través de Creu Roja i que en l’actualitat estan utilitzant així 
com d’altres ajudes d’emergència social.

b)Respecte a les accions i mesures que duu a terme l’Ajuntament de Molins de 
Rei en matèria de pobresa energètica, a través del Serveis Socials municipals  
es treballa amb entitats supramunicipals com ara l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i amb les companyies distribuïdores 
d’aigua (Aqualia), de gas i d’electricitat dins el seu àmbit territorial d’actuació.

En concret des de Serveis Socials s’intervé des diferents línees d’actuació:

A) Donem cobertura econòmica per evitar talls de subministrament  per a 
aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica, a 
través de l’equip de Serveis Socials Bàsics (educadors i treballadors 
socials)

       
Usuaris 2019-2021

           ANY
USUARIS D’AIGUA,GAS I 
ELECTRICITAT

2019 136
2020 297
2021 143
 576

Ajudes 2019-2021
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ANY
AJUDES D’AIGUA, GAS I 

ELECTRICITAT
2019 206
2020 262
2021 227
 695

A més, comptem amb un Fons Social específic del Servei d’Aigues d’Aqualia que 
vinculem a través dels informes  socials emesos per Serveis Socials: 

Usuaris 2019-2021

AQUALIA- Usuaris
2019 47
2020 48
2021 49

Ajudes 2019-2021

AQUALIA- Ajudes
2019 65
2020 65
2021 76

B) Facilitem l’accés dels consumidors econòmicament vulnerables a 
informació qualitativa i formació respecte a les facturacions, tarifes, 
possibilitats i recursos que ofereixen els sistemes públics assistencials i 
els sistemes de serveis domiciliaris d’abastament d’aigua, gas i 
electricitat. Tramitació del Bo social que es fa des de l’Oficina de 
Prestacions Socials.

Enviament de cartes a possibles afectats de tall de subministraments 
d’acord amb la informació que ens faciliten des de les diferents empreses 
subministradores ( tramitació d’informes de vulnerabilitat social per evitar 
tall de subministraments)

Informació i suport en la tramitació del Bono social

BONO SOCIAL
 2019-2021 2019 2020 2021 TOTAL

AQUALIA-AIGUA 24 32 54 110

ENDESA-LLUM 66 55 72 193
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NATURGY-LLUM 14 4 12 30

 104 91 138 333

C) Complementar les accions assistencials dels serveis socials bàsics 
municipals, amb la Auditories de Pobresa emergència, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona.

Servei d'acompanyament a les llars amb dificultats per fer front al 
pagament dels subministraments bàsics d'energia, amb l'objectiu de 
millorar-ne l'eficiència energètica i reduir-ne els consums i les despeses. 
Les llars han d'estar derivades pels serveis socials corresponents. Aquest 
recurs s'ofereix conjuntament per part del Servei de Suport als Serveis 
Socials Bàsics, l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i 
l'Oficina d'Habitatge.

Actuacions principals:

· Auditories energètiques i diagnòstic social a la llar

· Instal·lació d'elements de baix cost d'eficiència energètica

· Suport als tràmits per sol·licitar canvis tarifaris

· Formació de les persones usuàries en hàbits de consum eficients

D) Respecte a l’existència de comptadors socials d’aigua

S’està estudiant des de l’Ajuntament la possible implementació d’aquest 
servei. Quan s’hagi avançat en aquest sentit, s’explicarà a la CI. 

Pregunta:

Preguntes sobre els punts de càrrega de cotxe elèctric del Mercat Municipal:

1.Al Mercat Municipal no hi ha punts de recàrrega lenta, només n’hi ha un de semi-
ràpida per pudes places per a estades de poques hores a la planta.

NOMBRE D'USUARIS 
D'AUDITORIES DEL 2019-
2021 2019 2020 2021 TOTAL

11 25 12 48
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· Podria haver-hi endolls distribuïts a les altres plantes perquè clients de pàrquing 
poguessin recarregar tranquil·lament durant la nit. Es pdoria tractar aquest 
tema?

2.SABA sembla que ha formalitzat un contracte de subministrament amb Endesa pels 
punts de recàrrega ràpida, mentre per altra banda ENDESA rep subvencions de 
l’Estat per a posar-los. Externalitzar serveis públics com aquest pàrquing acaba 
provocant la pèrdua del control del que hi passa.

· En quin sentit ha modificat la concessió del pàrquing del Mercat Municipal 
aquest nou contracte entre SABA i ENDESA?

Resposta:

La instal·lació dels carregadors de vehicles elèctrics, i el propi cost dels mateixos, 
l’ha assumit Saba íntegrament. Endesa fa exclusivament una funció delegada de 
facturació del consum energètic, així com monitoritzar i mantenir els equips de 
càrrega. L’obligació d’instal·lació dels mateixos es basa en l’establert a la Llei 
7/2021, de 20 de maig ,de canvi climàtic i transició energètica, i en el Codi Tècnic de 
l’Edificació. Aquestes normatives obliguen els titulars dels aparcaments a què abans 
de l’1 de gener de 2023, tots els edificis d’ús diferent al residencial privat que tinguin 
una zona d’ús d’aparcament amb més de 20 places, ja sigui a l’interior o a un espai 
exterior adscrit, hauran de complir l’exigència relativa a les dotacions mínimes per a 
l’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics que estableix el Codi Tècnic de 
l’Edificació.

També es dóna compliment al Real Decret-Llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat 
elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. Aquesta norma 
estableix el següent: 

Artículo 4. Dotaciones mínimas de recarga de vehículos eléctricos en 
aparcamientos adscritos a edificios de uso distinto al residencial o 
estacionamientos existentes no adscritos a edificios. Anges del 1 de enero de 
2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten 
con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el 
interior o en un espacio exterior adscrito, así como en los estacionamientos 
existentes no dotaciones adscritos a edificios con más de veinte plazas, 
deberán disponer de las siguientes dotaciones mínimas de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos.

En compliment de les normatives citades, s’ha realitzat la instal·lació d’algunes 
places de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament de Molins de Rei, de la 
mateixa manera que s’ha fet a la resta dels aparcaments de la Xarxa.
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Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ: 

Pregunta:

La primera pregunta té a veure amb la llicència d’obres dels dos edificis de DVS i de 
Gutmann. 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?

Resposta:

En resposta a la pregunta relacionada amb les llicències atorgades a Goodman Real 
Estate (Spain) SL al sector industrial  Les Llicorelles, s’informa del següent: 

Es tracta de dues llicències d’obres, per tant dos expedients independents

OM Primera Ocupació

FASE 1 OM 2020-01 UO 2021-02

FASE 2 OM 2020-05 UO 2021-11

En resposta a les preguntes: 

PREGUNTA FASE 1 FASE 2

El promotor ha entregat el certificat 
de finalització de les obres?

Sí Sí

El promotor ha sol·licitat l’acta de 
primera ocupació dels edificis 

No existeix el concepte 
d’ l’acta de primera 

No existeix el concepte 
d’ l’acta de primera 
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construïts? ocupació”, però ha 
estat comunicada la 
Primera Ocupació de 
l’edifici

ocupació”, però ha 
estat comunicada la 
Primera Ocupació de 
l’edifici

Els Serveis Tècnics municipals 
han efectuat alguna activitat de 
comprovació sobre les obres 
realitzades conforme al projecte 
sol·licitat?

S’ha fet inspecció en 
data : 18/05/2021

S’ha fet inspecció en 
data :  14/12/2021

En cas afirmatiu, es prega 
entregar còpies de les mateixes

El resultat va ser 
positiu, no s’emet 
informe exprés

El resultat va ser 
positiu, no s’emet 
informe exprés

L’Ajuntament ha expedit la 
llicència de primera ocupació de 
les edificacions?

D’acord amb l’article 64,  de la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d'agost, pel que es modifica l’art 
187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les 
Llicències de Primera Ocupació passen a ser 
comunicació prèvia

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?

Es va optar per 
l’aerotèrmia

Instal·lació fotovoltaica 
a la coberta de la nau

Pregunta:
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La segona pregunta és 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 Local? 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 els preguen que ens entreguin les còpies.

Resposta:

L’obra urbanitzadora de les llicorelles va ser recepcionada en data 23 de desembre 
de 2021 pendent de la realització  d’actuacions que calia esperar el període adequat 
per a realitzar-les, d’acord amb les determinacions del ‘ACA i del CPNSC.

Actualment, han estat executades totes. Tanmateix, es realitzarà una nova 
hidrosembra en talussos que no havia arrelat correctament. Es va fer una visita amb 
tècnics de l’ACA el dia 22 de març de 2022 per a comprovar l’actuació. Es preveu 
anar a comprovar de nou la totalitat dels treballs pendents i, si és correcte, procedir 
a rebre definitivament les actuacions.

Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: 

Pregunta:

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

Resposta:

L’avanç del PDU va ser aprovat el dia 26 de març de 2019 pel Consell Metropolità de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’Avanç va ser consensuat a través de reunions 
periòdiques, tant amb els tècnics municipals com amb els equips de govern. Les 
reunions mantingudes es recullen en actes i s’incorpora les aportacions al 
document.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE L’ESTAT 
D’ACUTACIONS EN MATÈRIA D’INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS.
Sr. Alcalde:
I fet el debat i la votació d'aquesta moció, no hi ha cap moció més en aquest Ple, passem 
al torn de precs i preguntes. Es dona trasllat de les respostes a les preguntes fetes en el 
Ple anterior i s'obriria el torn de preguntes. Si us plau. Ha demanat la intervenció el senyor 
Carles Corro. Endavant.

Sr. Corro:
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Gràcies, alcalde. Bé, a nosaltres, des de la CUP, ens agradaria fer avui una pregunta i un 
prec alhora. Primer de tot, situar-ho una miqueta, uns antecedents. Aviam, en una reunió a 
mitjans del mes de gener amb el Govern i, en particular, amb els regidors José Zaragoza i 
Jordi Enseñat, en la qual comentàvem la proposta de pressupostos del Govern per a 
aquest any i alhora traslladàvem les nostres propostes com a CUP, vam demanar 
explícitament un informe sobre l'estat d'actuacions en matèria d'inspecció d'habitatges 
buits que, per a qui en segueixi i no estigui molt al cas, és una mesura prèvia necessària, 
entre d'altres, per aconseguir mobilitzar, doncs, habitatge assequible, no?, a la vila.

Vam demanar aquest informe bàsicament per poder saber per quina raó als pressupostos 
de l'any 2022 es destinava exactament la mateixa quantitat i per saber també quines 
actuacions restaven pendents de fer en aquest sentit. Aquest informe a hores d'ara, 
gairebé quatre mesos després, encara no ens ha arribat i ni tan sols tenim notícies o hem 
tingut notícies de com està per part del Govern, tot i haver-hi insistit en saber-ho, eh?

Cal recordar que en el pressupost inicial de 2021 es van destinar ni més ni menys que 
divuit mil euros a aquesta tasca d'inspecció d'habitatges buits. Ara bé, estudiant la 
liquidació del pressupost del 2021, ens vam trobar que al novembre aquests recursos, 
aquests divuit mil euros, lluny de ser executats van ser retirats d'aquesta partida i destinats 
a cobrir actuacions en via pública. I vam observar que es va fer exactament el mateix en 
les mateixes dates i amb la mateixa finalitat pel que fa als dotze mil euros destinats 
inicialment a elaborar un nou pla local d'habitatge.

Llavors, en tant que entenem que es tracta d'actuacions cabdals per, entre d’altres coses, 
garantir l'accés a habitatge digne a totes les persones de Molins, ens agradaria saber per 
part del Govern primer per què es van retirar aquests recursos d'aquestes partides i, en 
conseqüència, no es va executar i dur a terme la tasca. I, segon, ens agradaria saber on es 
van destinar exactament. Això pel que fa a la pregunta.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE QUE ES DUGUI A TERME LA 
INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS A LA VILA I QUE S’ELEBORI UN NOU PLA 
LOCAL D’HABITATGE ABANS QUE ACABI L’ANY 2022.

Sr. Corro:

Pel que fa al prec, demanem al Govern que enguany, que ha destinat els mateixos 
recursos a aquestes dues partides, actuï de forma urgent per tal d'evitar que de nou es 
quedin sense executar. I, en conseqüència, demanem que es dugui a terme la inspecció 
d'habitatges buits a la vila i que s'elabori un nou pla local d'habitatge abans que acabi l'any 
2022. Gràcies.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Alguna pregunta més? Senyora Marta Espona? Sí? Endavant.
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Sra. Espona:

Gràcies. També és una mena de pregunta prec, eh? A la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Serveis a les Persones, a la darrera, fa una setmana, se'ns va comentar que no se'ns 
detallava la celebració del Dia Internacional de la Dansa perquè s'estava acabant de 
coordinar o de lligar. Al cap d'uns dies pel carrer, doncs, vaig veure uns cartells i vaig 
pensar, doncs, «és això». I avui ens ha arribat una informació sobre la celebració del Dia 
de la Dansa que no incloïa aquesta altra informació que jo havia vist pel carrer.

M'agradaria, i per això és el prec, que... En tot cas, faig un parèntesi i agraeixo que se 
celebri el Dia Internacional de la Dansa. És un tema que jo havia tret en altres moments i, 
per tant, doncs, celebro que es faci. A més, ja he comentat moltes vegades que hi ha 
escoles de molt de nivell aquí a la vila. Per tant, celebro que puguin mostrar el seu domini 
de la dansa.

Però, m'ha sorprès que tot i la bona intenció, diguem-ne... No sé, no sé ben bé què ha 
passat, però, en tot cas, doncs, no hem acabat com a mínim nosaltres com a regidors 
rebent tota la informació completa de la celebració d'aquest acte d'una manera conjunta 
que crec que, en tot cas, és el que hauria d'haver estat.

I no sé, llavors, a la població, a la vila com ha corregut això, eh? Però crec que una 
iniciativa d'aquest tipus realment valia la pena, ja que és la primera vegada, que realment, 
doncs, potser hagués estat o molt ben publicitada, no ho sé, o conjunta si és que hi ha dos 
actes diferents. És que encara no he acabat d'entendre ben bé com va la cosa. Res més. 
Gràcies.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE UNA PUBLICACIÓ A LA 
REVISTA VIU MOLINS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Això és un prec, eh? El llegeixo. El dia 15 d'abril, a la revista Viu Molins es publica un 
article del senyor Àlex García Visús, historiador i veí de Molins de Rei. En l'esmentat 
article, bé, esmentava el tema que el passat 22 d'octubre es va presentar a l'Arxiu 
Municipal de Molins de Rei per consultar uns plànols cadastrals, que va sol·licitar una 
còpia digital dels plànols, però el problema és que els plànols tenien unes dimensions molt 
considerables i no ho va poder fer. I va proposar a l'Ajuntament realitzar aquesta 
digitalització a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'Ajuntament va accedir a 
realitzar aquest acord amb l’ICGC.

«Però des de finals de novembre passat, aquest acord es troba aturat a l'Ajuntament de 
Molins de Rei pendent d'una “revisió jurídica” interminable». Segons les seves paraules, 
cada cop que s'ha dirigit a l'Ajuntament es comenta que s'està treballant el tema i que hi ha 
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voluntat per fer-ho, etcètera. «El passat mes de febrer, l'alcalde de Molins de Rei assistia a 
l'acte de presentació a la Biblioteca El Molí del darrer llibre de la historiadora Gemma 
Tribó. En ocasions, però, d'un Ajuntament s’espera una mica més que fer simplement “acte 
de presència” quan parlem de promoure la història local.»

Segons ens consta en la relació de llocs de treball del pressupost del 2022, el lloc de tècnic 
de gestió documental i arxiu resta vacant des de fa molt de temps i, a la vista que es dona 
atenció mínima per a aquest servei, es proposa al Ple el següent prec: 1) si no s'ha resolt, 
que s'eliminin amb urgència els entrebancs existents i es doni una resposta satisfactòria a 
la petició del senyor Àlex García Visús, historiador i veí de Molins de Rei i 2) si no està 
resolt o és inexistent, que l'Ajuntament faci una provisió urgent i amb caràcter d'interinatge 
del lloc de treball de tècnic de gestió documental i arxiu que resta vacant. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Gràcies per seguir la meva agenda, entenc que hi ha coses més 
interessants, li recomano, perquè, segurament, és molt més interessant seguir altres coses 
que no pas la meva agenda.

Sr. Corredera:

He comentat el que deia el senyor que ha publicat l'article. Jo no li segueixo l’agenda.

Sr. Alcalde:

Val, d’acord, d’acord. Alguna pregunta més? Algun prec més? No n'hi ha cap? Endavant, 
senyor Zaragoza.

Sr. Zaragoza:

No és un prec. En tot cas, amb el prec sobre la provisió del lloc de treball, com vostè sap, 
totes les previsions de llocs de treball que nosaltres fem, que són moltes en aquests 
moments, són pactades prèviament amb els sindicats amb un ordre de prioritats. Jo 
traslladaré a la taula on negociem amb els sindicats aquest ordre de prioritats, eh?, i si tots 
junts considerem que aquesta ha de pujar de nivell i deixar-ne de banda una altra, doncs, 
ho tirarem endavant. Les tenim previstes, com tenim previstes d'altres, però en tenim 
moltes.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltes gràcies. Amb això acabaríem el torn de precs i preguntes.

9.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:

Anem al punt 9 de l'ordre del dia, que és el torn obert de paraules. Ara és el torn de si algú 
del públic volgués intervenir. Senyor Carrasco, endavant.
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Sr. Carrasco:

Sí? Ara? Bé, jo simplement era aprofitar l'ocasió per convidar tots els regidors i regidores i 
tot el públic present i el que ens escolta per la ràdio, que el dia 14 de maig farem una 
marxa pel tramvia, aquest que contempla el PDI 2021-2030 i l'arribada a Molins de Rei en 
aquest període. I que farem una marxa que anirà des de Sant Feliu fins a la plaça Pont de 
la Cadena on es preveu o s'intentarà que sigui el final del tramvia perquè no afecti 
l'avinguda Barcelona i l’avinguda València, que és el traçat que fins ara està aprovat.

Però, en definitiva, es tractaria de fer aquesta marxa i fem una paella petita per poder 
celebrar-ho. Simplement convidar-vos. I intentarem fer-vos arribar el cartell perquè pugueu 
apuntar-vos. I també, evidentment, demanar –sí, em sembla que ja l'hi han demanat, però– 
que el dia 14 esperem també que l'alcalde vingui a fer-nos un parlament. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Senyor Lluís Carrasco, ja sap que ens vam reunir fa un any, vam bloquejar dos dies 
d’agenda. I, per tant, farem tot el possible per ser aquell dia, evidentment, i acompanyar en 
aquest acte i, evidentment, doncs, participar.

Alguna intervenció més del públic? No, no. Endavant, Jaume.

Sr. Jaume:

Hola, bona tarda a tothom. Se sent? Sí? Vale. Bé, jo vinc a fer públic aquí, perquè, bé, 
penso que hi ha hagut molta opacitat en tot un tema que és la Comissió de Seguiment dels 
Tres Tombs. S'han anat fent unes reunions per Zoom, no hi ha hagut cap explicació per 
part del govern municipal a la ciutadania. I ha arribat el moment que es comenci a saber 
una mica què ha passat en aquestes reunions i què no ha passat, què s'ha fet i què no s'ha 
fet, no?

Bàsicament el que no s'ha fet ha sigut fer res, o sigui, no s'ha treballat en el tema que 
s'havia de treballar. O sigui, el govern municipal ha dit: «No ens hem mirat res, no ens hem 
mirat res de tot això que ens has enviat, tota aquesta informació». Tot aquest tema està 
ara en mans del síndic de greuges perquè, evidentment, com que hi ha una gran 
prepotència, que hem rebut una mostra de prepotència tremenda en aquestes reunions.

I el que no es pot fer és que des d'un govern municipal a la població se la menystingui, se 
la menyspreï. Perquè estan menyspreant no l'associació que ha demanat fer aquest treball 
de la Comissió de Seguiment dels Tres Tombs, estant menyspreant tota la població, tota la 
població, perquè quan en un Ple municipal els governants es comprometen a treballar en 
una Comissió de Seguiment dels Tres Tombs, en aquest cas, és que s'han compromès. I 
el que no poden fer és presentar-se a la comissió amb tota la cara i dir que no s'han mirat 
res de tota la informació que se'ls hi ha passat per avaluar què és el que estava passant.

Aquí s'està animant molt a les associacions a que intervinguin, que és molt maco que les 
associacions intervinguin i quan les associacions intervenen a algunes se les menysté. Se 
les menysté d'una manera molt desagradable. I això no pot ser. Però és que s'està 
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menystenint tota la població, perquè quan la població està escoltant aquí que es confirma 
per part del govern municipal que es treballarà en un tema... Però això no s'ha vist. La 
gràcia de tot això o la desgràcia és que no s'ha vist. Però clar, ara s’ha de començar a 
veure. Tot això s'ha fet molt ocultament, s'han fet les reunions.

A mi m'agradaria que aquestes reunions es fessin aquí amb més gent, es baixés aquella 
pantalla d'allà o en aquesta d’aquí es passessin totes les imatges que els hi hem passat al 
Govern perquè es mirin com pateixen els animals. Tot això són imatges. O sigui, que ho 
vegi tota la població i que es vegi aquí, no que es parli allà i no es faci res.

Els detalls de tot això, perquè és molt llarg, és molt llarg i molt surrealista, hem fet una nota 
de premsa des de Molins de Rei ¿Serás su voz?, que està penjada al nostre Facebook. 
Evidentment, ho hem passat als mitjans municipals. I als mitjans municipals, per exemple, 
demà a Ràdio Molins també parlarem. I volem que se sàpiga. I hi ha una nota de premsa 
curteta i una més llarga on s'explica amb detalls quina ha sigut la posició de cadascun dels 
membres municipals, què ha passat aquí. 

I és realment vergonyós, vergonyós i insultant. Però és insultant cap a la població. Més que 
res que ens agradaria que se sapigués això. Si ho expliquem amb detall seria molt llarg. Ja 
ho he dit. Es va aprovar una moció aquí al Ple per fer aquest seguiment d'aquesta 
Comissió de Seguiment dels Tres Tombs. I, bé, és que els hi hem enviat la tira 
d'informació, la tira d'informes, de vídeos, d'històries. Primera, no ho han compartit a 
temps. Els hi hem passat amb tres mesos d'antelació perquè ho compartissin amb la resta 
de participants de la comissió de seguiment. És a dir, tots els membres de l'oposició també 
han estat insultats, insultats directament, perquè se'ls hi ha enviat la informació que 
nosaltres li hem passat al govern municipal amb tres mesos d'antelació a les reunions, 
se'ls hi ha passat als altres participants amb tres dies, la meitat, la meitat del que nosaltres 
havíem enviat. I perquè vam protestar, se'ls hi va passar l'altra meitat l'últim dia abans.

Això és seriositat? Això és algun tipus de seriositat? Cap tipus de seriositat. Llavors, això 
s’ha de saber. O sigui, jo, per a mi, els hi ha de caure la cara de vergonya. Així 
directament. I perdoneu que us ho digui així, però és que és així. I així s'ha de dir i això és 
la política. Estem fent política tots aquí. Aquesta és la nostra política. La nostra política és 
defensar uns drets també, tant els drets dels animals com els drets de les persones també. 
I el que no poden fer és riure's de les persones ni de les associacions ni de la ciutadania.

I dir que faran una cosa, no fer-la i quedar-se tan amples. I després, a sobre, encara dir: 
«Bé, estàs segur, voldràs treballar, voldreu seguir treballant pel benestar dels animals en 
els propers Tres Tombs?». Això va ser l'última intervenció que se'ns va dir, si estàvem 
disposats, després d'aportar un tou d’informes, un tou de coses que ningú s'ha mirat, que, 
a més, ho van dir cadascun dels membres van dir: «No, no m'ho he mirat».

En tres mesos, han tingut tres mesos per mirar-s'ho i no s'han mirat res. I a sobre encara 
ens diuen... Hi ha una hipnosi tremenda amb l'Associació dels Tres Tombs, amb les 
tradicions, no sé què... No volen mirar res. No volen mirar res. Aquí es parla de fer anàlisis, 
es parla de fer estudis per fer un pàrquing. I quan se'ls hi està aportant informes etològics, 
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informes veterinaris, informes legals sobre si s'estan vulnerant els drets dels animals, si 
s’està incomplint la llei de protecció dels animals, no s'ho miren.

Però es parla molt de si faran estudis i es miraran per fer un pàrquing. Jo crec que tot això 
és una gran mentida. Però, bé, és que jo no tinc cap problema. Jo, aviam, una certa 
formalitat la mantinc encara. Però perdoneu, però és que no es pot tenir cap tipus de... 
Vamos, venir aquí i pensar que això és seriós, ja m'ha quedat clar que no ho és.

Sr. Alcalde:

Jaume, també el públic té un límit de temps.

Sr. Jaume:

Ja està, ja he dit el que havia de dir. Demà a la ràdio. I, si us plau, mireu tot el que està 
escrit a les notes de premsa, perquè està explicat amb detall.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Jaume. Alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, 
agrair a tothom que ens hagi seguit en el Ple, agrair a tothom que ha vingut. Evidentment, 
han parlat tots els regidors regidores. Gràcies pel Ple d'avui i ens veiem el mes de maig. 
Abans en altres formals, però el mes de maig al Ple.

Moltes gràcies i aquí finalitzem el Ple ordinari del mes d'abril. Moltes gràcies i molt bona 
nit.

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



L'Alcalde
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Sandra Castelltort Claramunt
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