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NÚM. 08/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 31 DE MAIG DE 2022.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i nou minuts del trenta-u de maig 
de dos mil vint-i-dos, es reuneixen a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, en 
primera convocatòria, i sota la presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i 
regidores que tot seguit s’esmenten, per tal de celebrar la sessió ordinària del Ple, a la qual 
han estat convocats en temps i forma.

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Excusa la seva absència el regidor Sr. Arnau Pedrol i Vila

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 08/2022 de data 25 de maig de 2022. 

0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 02/05/2022. Ouardi,. Tarancón (Conca, Castella-La Manxa). Xifra no oficial. Cas en 
investigació

- 07/05/2022. Angelines. 90 años. San Roque (Las Palmas de Gran Canaria, Canàries). 
Xifra no oficial

- 09/05/2022. Martina. Brihuega (Guadalajara, Castella-La Manxa). Xifra no oficial
-  10/05/2022. Clotilde Rodríguez. Arona (Santa Cruz de Tenerife, Canàries). Xifra oficial
- 18/05/2022. Juana. Almería (Almería, Andalusia). Xifra no oficial
- 19/05/2022. Amalia C. L. Sevilla (Sevilla, Andalusia). Xifra no oficial
- 22/05/2022. Florina. Montemayor (Córdoba, Andalusia). Xifra oficial
- 23/05/2022. Nom i cognoms no coneguts. Arjona (Jaén, Andalucía). Xifra no oficial
- 29/05/2022. Nom i cognoms no coneguts. Benajarafe (Vélez-Málaga, Andalusia). Cas 

en investigació”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Estem esperant que s'incorpori la secretària, perquè li hem demanat un expedient. I, per 
tant, en el moment que vingui, donaríem inici al Ple.

Molt bé, doncs, ara sí. Si els sembla, començaríem aquest Ple ordinari que, malgrat ser 
dimarts, saben que és el Ple ordinari del mes de maig. Primer de tot, donar la benvinguda 
a tot el conjunt de regidors i regidores de la sala plens. També, evidentment, a tot el públic 
assistent. També a mitjans de comunicació i a tothom que ens estigui seguint pels diferents 
canals.
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Com diem sempre, malauradament, hem de tornar a començar un nou Ple amb la lectura... 
Bona tarda, bona tarda. Malauradament, hem de tornar a començar un Ple amb la lectura 
del manifest institucional que expressa el rebuig de l'Ajuntament de Molins de Rei a la 
violència masclista. I, en aquest cas, saben que, per Acord de Portaveus, un cop vam 
començar la segona ronda d'intervencions, faria la lectura la regidora d'Igualtat, la senyora 
Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Bona tarda. «L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant 
els assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i 
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades 
aquest 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.

Lectura dels noms de les dones assassinades durant aquest mes de maig de 2022. 2 de 
maig del 2022, Ouardia, Tarancón, Conca, Castella la Manxa; 7 de maig del 2022, 
Angelines, 90, San Roque, Las Palmas de Gran Canària; 9 de maig del 2022, Martina, 
Brihuega, Guadalajara; 10 de maig del 2022, Clotilde Rodríguez, Arona, Santa Cruz de 
Tenerife; 18 de maig del 2022. Juana, Almeria; 19 de maig del 2022, Amalia de Sevilla; 22 
de maig del 2022, Florina, Montemayor, Còrdova; 23 de maig del 2022, nom i cognoms no 
coneguts, Arjona, Jaén; i 29 de maig del 2022, nom i cognoms no coneguts, a Benajarafe, 
Vélez-Màlaga.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  5/2022 de data 31 de març de 
2022 i de l’esborrany de l’acta del ple ordinari 6/2022 de data 27 d’abril de 2022.-

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidora. Ara passaríem a l'ordre del dia dictaminat per la Junta de 
Portaveus. En primer lloc, l'«Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari 5/2022, de 
data 31 de març del 2022, i l'esborrany de l'acta del Ple ordinari 6/2022, de data 27 d'abril 
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del 2022». Alguna observació? Si no hi ha cap observació, donaríem per aprovades les 
actes d'aquests dos darrers plens municipals.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 11/2022/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
ABRIL

Decret Data Concepte
542 4/4/2022 Sancionador
543 4/4/2022 Aprovació Despeses
544 4/4/2022 Aprovació Despeses
545 4/4/2022 Aprovació Despeses
546 4/4/2022 Autorització i delegacions
547 4/4/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
548 4/4/2022 Organigrama polític
549 5/4/2022 Nomenaments
550 5/4/2022 Nomenaments
551 5/4/2022 Situacions del personal
552 5/4/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
553 5/4/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
554 5/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
555 5/4/2022 Contractació laboral
556 5/4/2022 Nomenaments
557 5/4/2022 Llicència de gual
558 5/4/2022 Contractació laboral
559 5/4/2022 Processos de selecció
560 5/4/2022 Llicència d'obra menor
561 5/4/2022 Contractació laboral
562 5/4/2022 Modificacions de pressupost
563 5/4/2022 Situacions del personal
564 6/4/2022 Sancionador
565 6/4/2022 Sancionador
566 12/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
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567 12/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
568 12/4/2022 Modificacions de pressupost
569 12/4/2022 Preinscripció i matricula

570 12/4/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

571 12/4/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

572 12/4/2022 Contractació laboral
573 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
574 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
575 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
576 12/4/2022 Encàrrec de gestió
577 12/4/2022 Modificacions de pressupost
578 12/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
579 12/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
580 12/4/2022 Nomenaments
581 12/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
582 12/4/2022 Contractació laboral
583 12/4/2022 Modificacions de pressupost
584 12/4/2022 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
585 12/4/2022 Modificacions de pressupost
586 12/4/2022 Modificacions de pressupost
587 12/4/2022 Modificacions de pressupost
588 12/4/2022 Ajuts socials
589 12/4/2022 Modificacions de pressupost
590 12/4/2022 Comunicació prèvia d'activitats
591 12/4/2022 Regularització fiscal
592 12/4/2022 Devolució d'ingressos indeguts
593 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
594 12/4/2022 Gestió de cementiri
595 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
596 12/4/2022 Gestió de cementiri
597 12/4/2022 Aprovació document cobratoris
598 12/4/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
599 12/4/2022 Devolució d'ingressos indeguts
600 12/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
601 12/4/2022 Processos de selecció
602 12/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
603 12/4/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
604 12/4/2022 Sancionador
605 13/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
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606 13/4/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

607 13/4/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
608 13/4/2022 Bases de concursos
609 13/4/2022 Modificacions de pressupost
610 14/4/2022 Recurs de reposició
611 14/4/2022 Recurs de reposició
612 14/4/2022 Aprovació Despeses
613 14/4/2022 Aprovació Despeses
614 14/4/2022 Sancionador
615 14/4/2022 Autorització i delegacions
616 14/4/2022 Modificacions de pressupost
617 14/4/2022 Autorització i delegacions
618 14/4/2022 Modificacions de pressupost
619 15/4/2022 Sancionador
620 15/4/2022 Sancionador
621 15/4/2022 Sancionador
622 20/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
623 20/4/2022 Modificacions de pressupost
624 20/4/2022 Nomenaments
625 20/4/2022 Modificacions de pressupost
626 20/4/2022 Modificacions de pressupost
627 20/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
628 20/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
629 20/4/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
630 20/4/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració

631 20/4/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

632 20/4/2022 Convenis interadminisratius
633 20/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
634 20/4/2022 Contractació laboral
635 20/4/2022 Processos de selecció
636 21/4/2022 Recurs de reposició
637 21/4/2022 Recurs de reposició
638 22/4/2022 Recurs Contenciós
639 22/4/2022 Recurs Contenciós
640 22/4/2022 Contractació laboral
641 22/4/2022 Contractació laboral
642 22/4/2022 Aprovació document cobratoris
643 22/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
644 22/4/2022 Designació o canvi nom via pública o espai públic
645 24/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 31/05/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 7/112

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

646 24/4/2022 Bonificacións Fiscals
647 24/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
648 24/4/2022 Gestió de cementiri
649 24/4/2022 Gestió de cementiri
650 24/4/2022 Aprovar conveni de col·laboració

651 24/4/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions 
d'atraccions, casetes i circs

652 24/4/2022 Situacions del personal
653 24/4/2022 Situacions del personal
654 24/4/2022 Nomenaments
655 24/4/2022 Nomenaments
656 25/4/2022 Sancionador
657 25/4/2022 Sancionador
658 25/4/2022 Sancionador
659 25/4/2022 Sancionador
660 27/4/2022 Gestió de cementiri
661 27/4/2022 Modificacions de pressupost
662 27/4/2022 Relació Reconeixement triennis generals
663 27/4/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
664 27/4/2022 Regularització fiscal
665 27/4/2022 Gestió de cementiri
666 27/4/2022 Gestió de cementiri
667 27/4/2022 Aprovació document cobratoris
668 27/4/2022 Contractació menor de serveis
669 27/4/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
670 27/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
671 27/4/2022 Contractació menor de serveis
672 27/4/2022 Subvencions i convenis amb entitats
673 27/4/2022 Ajuts socials
674 27/4/2022 Contractació laboral
675 27/4/2022 Contractació laboral
676 27/4/2022 Processos de selecció
677 28/4/2022 Modificacions de pressupost
678 28/4/2022 Modificacions de pressupost
679 29/4/2022 Sancionador
680 29/4/2022 Sancionador
681 29/4/2022 Sancionador
682 29/4/2022 Aprovació Despeses
683 29/4/2022 Aprovació Despeses
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al coneixement de l'acció del govern municipal amb el punt 2 de l'ordre del dia, 
que és «Donar compte dels decrets de l’Alcaldia», que és l'expedient número 11/2022. 
Alguna consulta, alguna observació respecte a aquests decrets d'Alcaldia?

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte al ple del període mig de pagament corresponent al 1r. trimestre 
2022 i morositat.  (expedient núm. 3/2022/SEECO).-

DONAR COMPTE

“D’acord al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist l’informe signat pel Tresorer i l’Interventor accidental el dia 25 d’abril de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió 
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de 
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos, que s’adjunten 
i s’enumeren a continuació:

a) En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les 
obligacions, dades PRIMER TRIMESTRE 2022

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Pagaments realitzats en el PRIMER Trimestre de l’exercici 2022
· Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del PRIMER 

Trimestre de l’exercici 2022

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 25 d’abril de 2022.

Respecte a Molivers Societat Municipal SL: 

· Pagaments realitzats en el PRIMER Trimestre de l’exercici 2022
· Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del PRIMER 

Trimestre de l’exercici 2022

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.
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b) En relació al període mig de pagament, dades PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 
2022

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Ràtio de les operacions pagades en el PRIMER Trimestre l’exercici 2022: 7,05 dies
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del PRIMER Trimestre de 

l’exercici 2022: 24,15 dies
· Període mig de pagament del PRIMER Trimestre de l’exercici 2022: 10,75 dies

Respecte a la Molivers Societat Municipal SL: 

Ràtio de les operacions pagades en el PRIMER Trimestre de l’exercici 2022:
13,26 dies
Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del PRIMER Trimestre de l’exercici 
2022: 1,25 dies
Període mig de pagament del PRIMER Trimestre de l’exercici 2022: 11,54 dies

Finalment,

Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del PRIMER 
Trimestre de l’exercici 2022: 10,76 dies

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 25 d’abril de 2022.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, si no n’hi ha cap, passem al punt 3, que és «Donar compte al Ple del període mitjà 
de pagament corresponent al primer trimestre del 2022 i respecte a la situació de la 
morositat», que és l'expedient número 3/2022. I faria l'explicació el regidor de Finances, 
Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom.

Presenta el punt 3

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte al ple del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, dades del 1r. trimestre del 2022. (expedient núm. 
4/2022/SEECO).- 

DONAR COMPTE
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“La finalitat d’aquest expedient és donar compte al Ple de la Corporació de l’informe 
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa, del PRIMER TRIMESTRE 2022, enviat en data 30 d’abril de 2022 a la plataforma 
del Ministerio de Hacienda, d’acord al què marca la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

Aquest informe d’avaluació és merament informatiu, a l’estar suspeses les regles fiscals 
per a 2022.

Vist l’informe d’Intervenció signat en data 4 de maig de 2022. 
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’Hisenda i Finances presenta a la Comissió 
informativa de l’àrea d’Economia i serveis centrals el detall de la informació enviada és la 
següent.
----
Dades Ajuntament de Molins de Rei

a) F.1.1.1 Resum classificació econòmica
b) F.1.1.2 Desglòs ingressos corrents
c) F.1.1.3 Desglòs ingressos de capital i financers
d) F.1.1.4 Desglòs despeses corrents
e) F.1.1.5 Desglòs despeses de capital i financeres
f) F.1.1.8 Romanent de tresoreria
g) F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
h) F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions per subsectors
i) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
j) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
k) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
l) Annex IA5 Fluxes interns sector públic
m) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
n) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPP

Dades Molivers Societat Municipal SL (Molins Energia SL)

a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
c) F 1.2.9 Calendari i pressupost de tresoreria
d) F 1.2.12 Situació efectius

Dades consolidades i de resum

a) F.2.1. Operacions internes entitats del grup
b) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària 
c) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període

Previsió de compliment del principi de sostenibilitat financera
d) F.4. Resum informe d’avaluació”
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem al punt 4, que és «Donar compte al Ple del compliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa des del primer trimestre al 
22». Ja està, no?

Sr. Enseñat:

Presenta el punt 4

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
14.- Aprovar l’adhesió a la Declaració contra l’LGTBIfòbia que presenta l’entitat 
Rainbow, en motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia, 17 de maig de 2022. 
(expedient núm. 22/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

“L’entitat Rainbow Molins ens ha fet arribar, el dia 18 de maig la declaració en motiu del 
Dia Internacional contra l’ LGTBIfòbia, 17 de maig de 2022, amb el text següent:

Amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia, 17 de maig. 

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista 
de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la 
Lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional 
LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a 
tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat 
de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i 
així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
El conjunt de les institucions catalanes expressem la ferma voluntat de continuar 
implementant aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol situació de 
discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. 
I també vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei i el seu 
desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d’expressió 
de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i 
interdepartamental  les persones dels col·lectius i llurs entorns.

Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les 
persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur 
identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta 
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persecució en un important nombre de països, amb penes de presó tortura o fins i tot la 
mort.  És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI. 

Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici 
i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; apostem pel 
reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat 
democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i 
col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó 
d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual.

Enguany, amb el lema “Els nostres cossos, les nostres vides, els nostres drets”, les 
organitzacions internacionals per a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI que formen 
part de l’IDAHO, reclamem el dret de totes les persones a expressar lliurement l’orientació i 
la identitat sexual sense patir per allò cap tipus de violència ni discriminació, i exigim, a 
més, la fi de les teràpies de conversió i de l’esterilització forçada de les persones trans i 
intersex.

Per tot l’exposat, l’entitat molinenca RAINBOW MOLINS insta l’Ajuntament de Molins de 
Rei a:

1.Augmentar i posar en marxa els serveis de proximitat per a l’atenció a les víctimes de 
l’LGTBIfòbia, sabent que pot comptar, en tot moment, amb la col·laboració de 
RAINBOW MOLINS.

2. Impulsar i/o establir xarxes de col·laboració amb les organitzacions del col·lectiu que 
són en molts casos la vanguàrdia de l’atenció a les víctimes.

3.Realitzar campanyes de formació i sensibilització per a reduir l’infradenúncia i a la 
llarga els delictes d’odi a la nostra vila.

4.Promoure la formació de totes les persones i empreses que presten serveis a 
l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de la conscienciació en la prevenció i 
denúncia contra actituds LGTBIfòbiques.

RAINBOW MOLINS

Molins de Rei, a 17 de maig de 2022

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

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració contra l’LGTBIfòbia que presenta l’entitat 
Rainbow Molins, en motiu del Dia internacional de l’LGTBIfòbia, 17 de maig de 2022.

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.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Rainbow Molins, a l’Àrea d’igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i al Departament d’Igualtat i Feminismes 
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de la Generalitat de Catalunya, i TRASLLADAR-ho als Negociats de Transparència i 
Comunicació.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, abans de seguir amb l'ordre del Ple dictaminat per la Junta de 
Portaveus, com a demanda que, evidentment, avui a la sala de plens hi ha diversos 
col·lectius afectats o interessats en els temes a aprovar, faríem una modificació de l'ordre 
del dia i avançaríem els punts dels quals hi ha assistents a la sala de plens.

Per tant, el primer punt, perdoneu, perquè ara estava consultant un altre ordre del dia. El 
primer punt seria el punt 14 de l'ordre del dia, que és «Aprovar l'adhesió a la declaració 
contra la LGTBIfòbia» que presenta l'entitat Rainbow amb motiu del Dia Internacional 
contra la LGTBIfòbia del 17 de maig del 2022. I farà la lectura la regidora Jessica 
Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Ara, sí. Disculpeu. 

Presenta el punt 14

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, obriríem el torn d'intervencions. Endavant, Estefania Castillo.

Sra. Castillo:

Bona tarda. Bona tarda a totes les persones que ens escolten des de casa. I bona tarda a 
totes les persones que heu vingut aquí aquesta tarda a la sala de plens. Abans de fer la 
nostra intervenció, sí que volem dir una cosa, i és que donem records a l’Adri, que avui ha 
sigut jutjat a l'Audiència Provincial de Barcelona i tot el nostre suport a les companyes del 
SEPC que s'han tancat a la Universitat Pompeu Fabra de Ciutadella en defensa del català.

Dit això, també agrair a l'entitat Rainbow per la seva iniciativa en presentar aquesta 
adhesió. I, bé, llegeixo la meva intervenció. La situació social del col·lectiu de persones 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals continua sent objecte de la 
discriminació a l'actualitat, atesa la persistència d'estereotips homofòbics, transfòbics i 
sexistes profundament arrelats a la nostra societat. La CUP donem el nostre suport a la 
Diada Internacional contra l'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia del 17 de maig, i també 
votarem a favor d'aquesta adhesió al manifest.

Aquesta Diada internacional se celebra des del 1990, any en què l'Organització Mundial de 
la Salut va eliminar l'homosexualitat com a malaltia mental. Tot i així, la transsexualitat 
segueix definint-se com a trastorn de la identitat sexual en diferents manuals 
internacionals. Encara vivim en una societat basada en l’heterosexualitat obligatòria i amb 
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uns paràmetres binaris de gènere, masculí, femení, normatiu i estereotipats que limiten la 
identitat de gènere.

I aprofitem per preguntar a la regidora de Feminismes i Alliberament LGTBI que al Ple de 
novembre del 2021 vam aprovar donar el nom a un racó del barri del Canal de la Sonia 
Rescalvo, assassinada a Barcelona per un grup de feixistes, i que hagués estat bé que 
aquest 17 de maig hagués pogut ser un bon moment per inaugurar aquest racó.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Alguna intervenció més? Si volgués tancar? Regidora, endavant.

Sra. Revestido:

Sí, bé, de fet, ja... Bé, dono les gràcies a la intervenció de l’Estefania Castillo en nom de la 
CUP. L’expedient de l'aprovació o l'expedient de l'adequació i denominació d'aquest espai 
Sonia Rescalvo es va aprovar també en el Ple, s'està treballant i tenim els plànols i tot 
endavant. Passa que, malauradament, doncs, l'administració és més lenta del que ens 
agradaria, eh? Però que sapigueu que no es queda en un calaix, sinó que amb poc temps 
jo espero que puguem estar inaugurant aquest espai de la Sonia Rescalvo.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, passaríem a la votació. Primer la votació i després la intervenció del 
públic.

[Votació]

I ara sí que si representants de l'entitat volen adreçar-se, doncs, tenen l'oportunitat de fer-
ho. Endavant.

Representant Rainbow (Albert): 

Res, jo, en nom de tots els membres de l'entitat, vull agrair al consistori, no?, que aprovi 
amb unanimitat el manifest i, sobretot, agrair, no?, els que dia a dia defenseu els drets d'un 
col·lectiu que encara necessita el suport de tota la població, no? Jo crec que, com a 
consistori, som un exemple per aquest motiu i crec que Molins és un exemple, no?, com a 
poble en aquest sentit.

Així que, res, agrair-vos i convidar-vos a acompanyar-nos durant tot aquest temps i tota 
aquesta lluita al nostre costat.

Moltes gràcies.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

15.- Moció de suport a les treballadores del servei d’atenció a domicili que 
desenvolupen la seva tasca en ens públics, en la lluita per aconseguir l’increment 
salarial del 8% fixat pel conveni del sector per l’any 2022 (expedient 
núm.20/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

El conjunt de persones treballadores del SAD de Molins de Rei, de la Fundació Segle XXI, 
han fet arribar aquesta moció per tal de poder fer arribar les seves reivindicacions al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per obtenir una millora salarial.

El text de la moció és el següent:

L'atenció a les persones grans i/o amb dependència és un dels pilars fonamentals de la 
nostra societat. Les cures a les persones que, històricament, han cuidat de nosaltres i ara, 
per un motiu o un altre no poden cuidar-se elles mateixes, és un dret bàsic i una obligació 
de la societat en general i sobretot de les administracions públiques, que hem de complir 
amb la major dedicació i compromís possible. 

Com totes i tots sabem, el sector de les cures, aquest sector essencial pel sosteniment de 
la vida i de la nostra societat, és un sector feminitzat, amb un alt percentatge de dones 
migrades, amb recorreguts formatius de poca qualificació i que es troben extremadament 
invisibilitzades tot i la seva importància i rellevància per al sistema. Parlem d'un col·lectiu 
de treballadores que executen tasques de suport i contenció a realitats complexes i que no 
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han deixat de cuidar i acompanyar milers de persones grans o amb manca d'autonomia, 
davant de qualsevol situació, fins i tot posant la seva salut en risc en plena pandèmia. 

Des d’aquest Ajuntament hem apostat per un model de SAD, amb un mitjà propi de 
caràcter públic. I per poder complir amb aquests principis, Molins de Rei, com la resta de 
municipis que presentem aquesta mateixa moció i com a socis del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, fem servir aquesta fórmula mitjançant la Fundació Segle XXI que 
realitza aquesta encomana.

Molins de Rei, té un total de 38 persones treballadores del SAD contractades per l’ens 
públic “Fundació Segle XXI”, 38 persones treballadores que encara no poden veure 
reflectida la pujada del 8% en el seu salari segons el conveni col·lectiu del sector, perquè 
l’ens públic en el qual treballen està  subjecte a la Llei General de Pressupostos de l'Estat 
que estableix el màxim de l’augment salarial en un 2%. 

En cap cas, formar part d’aquest mitjà, hauria de significar un detriment dels salaris de les 
treballadores ni un greuge comparatiu amb les empreses privades del sector i, per tant, les 
treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària que pertanyen a la Fundació Segle XXI 
haurien de poder gaudir de l’augment del sou igual i tenir els mateixos drets que les 
treballadores de les empreses privades del sector.  És per aquest motiu que des de l’equip 
de govern de l’Ajuntament de Molins de Rei, no hem deixat de treballar per tal de cercar la 
fórmula que permeti a les treballadores obtenir la pujada salarial estipulada pel conveni del 
sector per aquest any 2022. 

Per facilitar aquest augment, l’Ajuntament de Molins de Rei ha dut a terme les accions 
següents:

o Reunió amb els representants de les forces sindicals de les persones treballadores 
del SAD que els representen

o Converses amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya, titular de la Fundació 
Segle XXI, per tal de conèixer les accions que aquest ha emprès i les converses 
que han tingut amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com la seva posició 
respecte les solucions alternatives donades per aquest Ministeri.

o S’ha sumat a la carta conjunta que han fet tots els alcaldes dels ajuntaments que 
formen part del consorci de Salut i Social de Catalunya que presten el servei de 
SAD a través d’ell, adreçada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, mostrant la 
seva preocupació i demanant una solució. 

I després de totes aquestes accions i moltes converses, sembla que les úniques vies 
possibles per aconseguir que les treballadores puguin gaudir de la pujada salarial són, 
l’exempció a la LGPE o alguna altra fórmula legal perquè aquest sector pugui sobrepassar 
el límit del 2% de pujada salarial que manifesta l’article 19 de la  LGPE per l’any 2022 o 
que el Govern de la Generalitat en el seu àmbit competencial busqui i apliqui les possibles 
alternatives, si escau, per tal que les treballadores puguin disposar de la quantitat 
equivalent al 6% del salari que actualment no estan percebent.

Hem de treballar per dignificar aquest sector donat que anem cap a una societat cada cop 
més envellida on serà insostenible mantenir la cura i les atencions necessàries de les 
persones grans o amb dependència si no es reconeixem degudament el treball que fan les 
treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària. Les administracions que tenim competència 
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en aquest tema hem d’escoltar aquestes reivindicacions i trobar els procediments 
necessaris per a fer efectiva la pujada salarial.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es presenta aquesta moció al ple de Molins de 
Rei, per l'adopció dels següents acords:

1. Instar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a realitzar una exempció de l’article 19 
de  la LGPE per a l’any 2022 que permeti els acords inclosos al conveni col·lectiu 
d’Empreses d’Atenció Domiciliària i en conseqüència poder aplicar l’increment 
salarial del 8% que marca l’esmentat conveni per a l’any 2022 des de l’1 de gener 
d’enguany.

2. Instar al Govern de la Generalitat a què estudiï el mecanisme necessari perquè les 
treballadores puguin gaudir de la quantitat equivalent al 6% de salari que no estan 
percebent. I alhora, faci les gestions adients davant el Ministeri d’Hisenda per tal de 
donar suport al compliment dels increments salarials que recull el conveni col·lectiu 
del sector.

3.Mantenir la comunicació i el treball conjunt entre els municipis que estan en la 
mateixa situació per tal d’aconseguir una solució coordinada i una unitat d’acció.

4.Continuar donant suport a les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària en la 
lluita per la millora de les seves condicions laborals.

5.Traslladar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de Salut i Social, al Comitè 
d’empresa del SAD de Santa Coloma de Gramenet i a les seccions sindicals d’UGT 
i CCOO.

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

ACORDS

Primer.- APROVAR la Moció de suport a les treballadores del Servei d’Atenció a Domicili 
que desenvolupen la seva tasca en ens públics, en la lluita per aconseguir l’increment 
salarial del 8% fixat pel conveni del sector per l’any 2022.

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.- NOTIFICAR Traslladar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de Salut i Social, i a les 
seccions sindicals d’UGT i CCOO i TRASLLADAR-HO al negociat de Transparència i de 
Comunicació.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, moltes gràcies, Albert i companyia, i continuem en aquest camí junts. Passem ara 
al punt 15 de l'ordre del dia, que seria la «Moció de suport a les treballadores del servei 
d'atenció a domicili que desenvolupen la seva tasca en ens públics, en la lluita per 
aconseguir l'increment salarial del 8 per cent fixat pel conveni del sector per a l'any 2022». 
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I faria la lectura d'aquesta moció la regidora de Serveis Socials, senyora Ainoa García. 
Endavant.

Sra. García:

Bona tarda a tots i totes, els que ens escolten des de casa i també a les treballadores del 
SAD que ens acompanyen avui a la sala de plens.

Presenta el punt 15

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Hola, bona tarda. Doncs, bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Estem a favor 
d'aquest augment laboral, ja que creiem que aquest tipus de tasques segueixen recaient, 
sobretot, en les dones, també dones racialitzades. I tenim uns convenis i unes condicions 
laborals molt precaritzades i amb moltes mancances.

La moció només es fixa en el tema salarial, quan hi ha altres mancances com la nul·la 
assistència psicològica, la manca de facilitats tècniques, inestabilitat de la plantilla, 
precarització d'un servei que té cura dels nostres avis i més tenint el bloqueig, bé, tenint el 
bloqueig de la llar d'avis. I cal donar rellevància i importància a que aquest servei, si fos 
municipal de gestió directa, aquestes coses, doncs, potser no passarien.

També dir que sí que és veritat el que ha comentat la regidora, que cal seguir treballant, 
però també dir-vos que a l'Estat, al Govern espanyol governa el PSOE. Per tant, feu incís 
en això, que són els vostres companys. I res més, que nosaltres votarem a favor.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Aroca:

Gràcies. Bona tarda a tothom, també al col·lectiu afectat que ha portat aquesta moció i 
que, per descomptat, nosaltres votarem a favor. Nosaltres ho hem reivindicat moltes 
vegades. No estem d'acord en com es gestiona a molts ajuntaments aquest servei, 
especialment quan es fa a través d'aquestes fundacions que, a vegades, actuen com a ens 
públics, altres vegades són fundacions privades. Al final, els treballadors són els afectats, 
els que acaben amb convenis que no són ni s'acosten al que haurien de ser.

I, per tant, nosaltres creiem i hem defensat moltes vegades que aquest servei s'hauria de 
gestionar des dels ajuntaments. I, per tant, aquests treballadors i treballadores haurien de 
ser treballadors públics i, per tant, estar fora d’aquests convenis, que tampoc no és que 
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siguin el millor del món, però clar, és pitjor quan es troben una situació que no se'ls aplica 
el conveni i, a sobre, els penalitza el fet de ser administració pública, però per a altres 
coses ja no ho són. Per tant, nosaltres continuarem reivindicant la municipalització del 
servei del SAD.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, regidora, no sé si vol afegir alguna cosa.

Sra. García:

Jo, responent a l’Estefania, jo crec que aquí tanta culpa té l'Estat com té la Generalitat. Les 
esmenes de la llei de pressupostos no s'han aprovat, però és que la Generalitat no ha 
donat resposta a la demanda de les treballadores d'ampliar aquest 6 per cent, que això sí 
que està a la taula de la Generalitat i ni tan sols s'han dignat a tenir resposta finalment. 
Aquí l'objectiu no és donar les culpes a uns ni a uns altres, sinó és posar sobre la taula una 
problemàtica que tenen unes treballadores i, entre tots, buscar la solució més eficaç i millor 
solució per a elles.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, moltes gràcies. Passarem a la votació d'aquest punt.

[Votació]

I ara sí que si volguessin intervenir, endavant. Un segon, el micro.

Representant SAD (Caterina Lorca):

Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom. A veure, jo soc Caterina Lorca, treballo al Servei 
d'Atenció a Domicili de Molins de Rei des de fa més de quinze anys. També he viscut aquí 
setze anys. També soc delegada de Comissions Obreres des de fa set anys. He sigut 
subrogada per quatre vegades, perquè, com suposo que sabeu, cada quatre anys, 
suposadament, surt a concurs i se li adjudica a l'empresa, bé, que li convé més a 
l'Ajuntament, perquè això és així.

He de dir que quan una treballadora és subrogada, ha de passar en les mateixes 
condicions o millors. Doncs, bé, quan vam entrar a la Fundació, el primer que van fer va 
ser retallar els nostres serveis. Vull dir, els serveis abans eren d'una hora, una hora i mitja, 
dues hores, no? Bé, doncs, aquesta empresa tots els serveis els va retallar deu minuts, 
amb la qual cosa, amb quatre hores abans fèiem quatre serveis, ara en fem cinc.

O sigui, que el cinquè li surt gratuït, però a costa nostra, a costa del nostre esforç, d'anar 
més de pressa, d'anar més cansades. I no hem d'oblidar que, a més de l'esforç físic, 
perquè estem amb les persones que estan més dependents i per això fem el servei amb 
ells, no hem d'oblidar que moltes vegades tenen malalties mentals. O sigui, ja no és la 
càrrega física que portem, sinó la psicològica, perquè són persones que, per desgràcia, 
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doncs, això, tenen demència, Alzheimer, etc. Doncs, això, moltes malalties mentals i és 
molta càrrega. Sembla insignificant 10 minuts, però 10 minuts, 10 minuts i 10 minuts, al 
final és molta càrrega per a les treballadores.

A veure, una altra cosa. Durant la pandèmia jo era delegada de salut laboral i prevenció de 
riscos. Ningú, quan dic ningú és ningú, es va preocupar en cap moment què feien les 
treballadores familiars a Molins de Rei? Doncs, bé, jo us vull explicar què fèiem nosaltres. 
Vam estar un mes que vam fer dos torns. Una quinzena trucàvem per telèfon per preguntar 
als usuaris com es trobaven i, mentrestant, l'altra meitat feien serveis, val? I així ho van fer 
durant un mes.

Les auxiliars de neteja no van treballar durant uns mesos, però nosaltres sí que anàvem a 
treballar. Quins EPI portàvem nosaltres? Doncs, jo vos explico els EPI que portàvem. 
Portàvem una mascareta quirúrgica –quirúrgica– per a tota la jornada. Tant valia que 
féssim vuit hores, set, sis, tres o quatre. Una, només. Jo em vaig cansar de demanar a 
l'empresa que ens donessin els EPI necessaris, per què? Ja no només per nosaltres 
protegir-nos, sinó per protegir la gent on anàvem. Perquè si jo em contagiava al primer 
servei, podia estar passant aquesta malaltia en els propers serveis cada dia. Deien que no 
n’hi havia, que no n’hi havien i que no n’hi havia.

En la primera fase de la pandèmia, durant els tres primers mesos, només vam aconseguir 
dues vegades que ens donessin mascareta FPP2. Bé, suposadament era FPP2, perquè 
allà hi havia quatre lletres xineses, jo vaig demanar la fitxa tècnica i a mi em van dir que 
aquestes mascaretes els hi van donar la Generalitat i que no tenien cap fitxa tècnica.

Bé, això ens va passar durant la pandèmia. Per no dir que hem sigut l'únic servei, o sigui, 
perdó, l'únic sector que vam treballar diàriament cuidant malalts i no vam rebre la paga 
aquesta que van donar a llars d'avis, bé, a sanitat. Vam ser els únics que no vam rebre 
això.

I què més? Aquesta empresa, com bé ha dit la companya Ana, quan vol s'agafa a que és 
pública i quan vol s'agafa a que és privada, perquè ben bé que és una empresa pública, 
però treballa amb calers privats. Llavors, una de les coses de tantes coses que ens fa és, 
si una companya porta 6, 5, 4 o 3 anys d'obra i servei, com jo m'he trobat. Quan vaig 
començar de delegada, hi havia companyes que tenien set anys d'obra i servei. Això és 
frau, frau de llei. No pot haver una treballadora amb tres anys que no sigui fixa. Doncs, li 
fan passar unes convocatòries. Unes convocatòries, han de portar un munt de 
documentació, han de passar uns psicotècnics, o sigui com si fossin funcionàries sense 
ser-ho.

Llavors, doncs, això, només hi ha dos empreses a Catalunya que no han pagat la pujada 
del 8 per cent, dos, de totes les que són, que n'hi ha més de deu, eh? I les dos són 
fundacions. I quina casualitat que aquestes dos parteixen de la mateixa base, una treballa 
al Gironès només, i l'altra som nosaltres, que som més de cinc-centes treballadores a tota 
Catalunya.
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L’altra empresa es diu [Inaudible, 00.32.00], la diferència de la nostra amb [Inaudible, 
00.32.03] és que [Inaudible, 00.32.04] cada vegada que l'han pogut pujar més que el que 
marca l'Estat, això ho han fet, també els van donar la paga extra per haver treballat durant 
la pandèmia. A nosaltres mai ens han aplicat cap benefici de cap tipus. Però sí, aquest any 
només ens han pujat el 2 per cent perquè, diuen, diuen no, és una empresa pública, però 
no és una mercantil pública. O sigui, si fos una mercantil públic, no podrien pujar el 6 per 
cent restant, però sí que ho poden posar com un extra, com un... pos això, com una 
pagueta extra cada... per puntualitat, per... Però no ho fan. No ho fan.

Portem cinc mesos parlant amb ells. I això que el conveni es va signar el 2019 després 
d'un any i mig negociant el conveni i ells van signar. Ells van signar que estaven d'acord en 
el conveni i ara aquesta part no la volen complir. Doncs, no hi estem d'acord, perquè d'un 
sou de 1.000 euros són 60 euros cada mes que no guanyem a lo que guanyen la resta de 
companyes que estan treballant en la mateixa feina que nosaltres. Llavors ens sembla molt 
injust. Portem cinc mesos que hem anat, nosaltres hem anat, eh?, a parlar amb la 
Generalitat, ens hem assegut amb la Colau, ens hem assegut amb... hem parlat amb 
hisenda, hem parlat amb tothom, amb tots els ajuntaments i tots han fet recolzament i han 
dit que no tornaran a contractar una empresa que no compleix el cent per cent el conveni, 
perquè això és de llei.

Perquè nosaltres treballem amb malalts, no treballem en una màquina ni en una fàbrica i 
ens agrada la nostra feina, però hem d'estar bé, i hem d'estar contents. I ara no, ara estem 
totalment descontents i la gent de Molins ha de saber tot això, que no, que no estem bé, 
que aquesta empresa s'ha portat des de principi malament amb nosaltres. I nosaltres 
sol·licitem no que es parli, perquè ja hem parlar, torno a dir que hem parlat amb tothom, 
fins i tot s'ha anat a Madrid a parlar amb els de Madrid, i podien pagar-ho i no paguen. No 
ho paguen.

Llavors, el que demanen no és que es torni a parlar, demanem... perquè ja hem parlat. El 
que demanem és un canvi d'empresa. Això estem demanant a tots els ajuntaments. 
Perquè no entenem per què una empresa d'aquest tipus ha d'estar en un poble. No ho 
entenem, no ho entenem. I, bé, també comunicar que demà passat començarem la 
primera vaga d'unes quantes que vindran després. Així que no sé què faran... Ja han 
començat Comissions Obreres i en recolzament des de la setmana passada també s'ha 
afegit UGT i la CGT, que també, evidentment, està, bé, això, al nostre costat.

I res més, això és el que demanem. No demanem paraules, no demanem bones accions, 
demanem un canvi d'empresa. Això és el que demanem.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies pel teu testimoni i ben asseguro que des de la recerca constant que s'ha 
buscat i que es continuarà buscant i des de la recerca de la solució immediata, aquest 
Ajuntament prendrà les decisions que pertoqui per tal de subsanar aquesta situació.

Públic:
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[Inaudible, 00.35.25]

Sr. Alcalde:

Si ara em permet continuar a mi. I és el que estem diem nosaltres ara també. Per tant, en 
el moment que sigui adequat i en el moment que sigui possible, entenem que primer s'ha 
de resoldre la situació actual, perquè un canvi d'empresa no es fa d'avui per demà. Un 
canvi de concurs i de forma de prestació del servei no es fa d'un dia per demà. S'han de 
preparar, si és que s'opta per una licitació, uns plecs. S'ha de fer tot un procés i, per tant, 
mentre s'ha de garantir, precisament, el que destacaves, que és l'assistència a les 
persones que necessiten el vostre servei.

Per tant, des d'aquest punt de vista, t'asseguro que aquest Ajuntament prendrà les 
decisions que pertoquin per tal de millorar el servei i la qualitat del servei, que és el que 
sempre ha prioritzat pel davant, indistintament de la manera de prestació del servei, la 
qualitat del servei. I és evident que en la situació que marques aquesta qualitat del servei, 
segurament, només a partir de la vostra professionalitat no es pot veure afectat. Per tant, 
des d'aquest punt de vista i buscant la qualitat de l'assistència i la bona qualitat de la vostra 
prestació del servei, evidentment, prendrem les decisions que pertoqui, igual que la resta 
d'ajuntaments.

Ara bé, ara sí que és veritat que estem en aquesta acció mancomunada que pretenem tots 
els ajuntaments, perquè indistintament de la reacció i decisió de cada un dels ajuntaments, 
tots junts, tots els ajuntaments que van optar per aquest mitjà propi per garantir aquesta 
assistència, doncs, puguem veure mínimament afectada l'assistència durant els propers 
dies d'aquest servei.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

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

16.- Aprovació inicial de l’establiment del Servei públic municipal Museus Molins, el 
seu reglament i el projecte d’establiment (Expedient núm. 2/2022/ESSER).-

DICTAMEN

Atès el Decret d’Alcaldia núm. 496, de 25 de març de 2022, pel qual s’incoa l’expedient 
administratiu per procedir a l’establiment del “servei públic de Museus Municipals de Molins 
de Rei”.

Per a l’establiment del servei públic, donant compliment a la normativa aplicable, 
l’Ajuntament de Molins de Rei contracta, al mes de març de 2022, el servei 
d’assessorament a la Consultoria Gestión Local SL, mitjançant un contracte menor,  per a 
un estudi per a l’anàlisi i dimensionat tecnicoeconòmic del servei de Museus Molins en 
motiu de les obres al Palau dels Requesens, que esdevindrà el Museu del Renaixement de 
la vila, i les conclusions sobre la proposta a aplicar des d’un model de gestió municipal o 
com a gestió externa, que es presenta a l’ajuntament a abril de 2022.

Al juliol de 2020, es demana pressupostos a diverses empreses, per tal de dur a terme un 
Pla de viabilitat del Palau dels Requesens, dins del projecte de rehabilitació i recuperació 
del Palau de Requesens i la seva museïtzació per a convertir-lo en un centre de difusió del 
Renaixement i el poder civil durant el segle XVI. Aquest pla de viabilitat inclou un pla de 
gestió i explotació i la proposta de dinamització de l’equipament. L’empresa Nordest, 
Museum and exhibit services SL és l’encarregada de la redacció del Pla de viabilitat del 
Palau dels Requesens que ens presenten al mes de gener de 2022.

De conformitat amb el que estableix l’art. 247 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRL), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Els ens 
locals han d'acordar de manera expressa la creació del servei públic local i procedir, si 
s'escau, a regular-lo per reglament abans de començar a prestar-lo. Així mateix, han de 
determinar les modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
públic Museus Molins assumit per l'Ajuntament.

Atès que des del Negociat de Cultura i Serveis Jurídics s’ha procedit a la redacció de la 
documentació necessària per a l’establiment del Servei Públic Museus Molins, segons la 
normativa vigent.

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article 
159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals del següent tenor literal:

Article 159. Expedient per a la implantació del servei

159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa,un 
projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.

159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
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a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la indicació, si 
s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de 
percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.

159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què 
es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans (...).

Article 160. Procediment per a l’establiment dels serveis.

160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin 
en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les 
entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.

160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha 
d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament 
que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el 
pressupost.

Atès l’informe de Gerència de Molivers Societat Municipal SL, de data 18 de maig de 2022, 
sobre el compliment de l’art. 32 de la LCSP, necessari per a l’inici d’un nou encàrrec de 
gestió, de l’Ajuntament de Molins de Rei a Molivers Societat Municipal SL, per al servei de 
gestió integral dels Museus Molins. 

Vist l’informe de conformitat de la Secretaria Accidental de data 13 de maig de 2022, relatiu 
a la proposta de Reglament del servei.

Vist l'informe de l’Intervenció accidental de data 20 de Maig de 2022.

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa 
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals.

Atesa la proposta del Cap del Negociat de Cultura e.f. , amb l’informe favorable de 
l’Assessora Jurídica, ambdós de data 20 de maig de 2022.

Atès l’informe de l’Interventor Accidental de data 20 de maig de 2022.

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

Primer. APROVAR INICIALMENT l'establiment del servei públic municipal MUSEUS 
MOLINS, el seu reglament i el projecte d’establiment.

Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies 
hàbils, a comptar des de la darrera publicació als efectes de presentació d'al·legacions i 
suggeriments.

Tercer. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al 
tauler d'edictes de l'Ajuntament de Molins de Rei. El termini per a la presentació 
d’al·legacions i/o suggeriments començarà a comptar de l’endemà de la publicació al 
BOPB. Per a la consulta de l’expedient caldrà posar-se en contacte amb el Departament 
de Cultura.

Quart.- Considerar aprovat definitivament, en el cas que no es presenti cap al·legació o 
reclamació, l'establiment del servei públic municipal Museus Molins, amb la memòria 
justificativa, el projecte i el reglament corresponents, sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i procedir a continuació a la publicació del text íntegre d’aquests tres documents al 
BOPB i a lliurar sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni 
fefaent d'aquests acords, a la Generalitat i a l'Administració de l'Estat.

Cinquè.- Adscriure l’equipament del Palau de Requesens (BCIN), amb núm. 121-97 de 
fitxa de l’inventari, al Servei públic municipal Museus Molins i actualitzar aquesta adscripció 
a l’Inventari Municipal. 

Sisè.- traslladar aquest acord a Serveis Generals, Intervenció, Serveis Jurídics i 
Secretaria.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara, fet el punt 15, i tal com he comentat als diversos portaveus, passaríem al 
punt 16 perquè també ens acompanyen els Amics del Museu, que no deixa ser una altra 
entitat que estaria també interessada en el punt que anem a portar. I, si els sembla, tal com 
hem dit en portaveus, faríem el punt 16 conjuntament amb l'explicació del punt 7, eh?, tot i 
que després les votacions serien per separat. I el punt 16 és el següent, és l'«Aprovació 
inicial de l'establiment del servei públic municipal Museus Molins, el seu reglament i el 
projecte d'establiment», i el punt 7 el que determinava o el que determinarà és un 
«Expedient de modificació del pressupost 2022 amb un crèdit extraordinari 2/2022»

Presenta els punts 7 i 16

I, si els sembla, obriríem el debat a partir d'aquí. Per tant, intervencions? Senyora Marta 
Espona, endavant.

Sra. Espona:
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Gràcies. Bona tarda. Se’m sent? No gaire. M'acosto més. És que la meva posició aquí és 
una mica complicada i no arribo bé al micròfon, ja em disculpareu. Bé, per a nosaltres 
aquest punt d'establiment, és a dir, ens centrem en Museus Molins. Per tant, doncs, 
obviem una part de debat, del que va a dins del Palau de Requesens, que ja l'hem tractat, 
perquè ara, en tot cas, entenem que el punt és, precisament, l'establiment del servei 
Museu Molins.

Per a nosaltres aquest establiment del servei parteix de dos escenaris diferents. El primer 
constata que, malauradament, han passat molts anys i no s'han tirat endavant les reformes 
i accions necessàries perquè el que coneixem com a museu municipal realment tingués 
aquesta categoria. Però, el segon escenari obre una opció que permet ajuntar el passat 
amb el futur perquè, d'una banda, haurà d’empènyer perquè el museu municipal sigui 
museu i, de l'altra, posa a la disposició de la ciutadania un nou equipament cultural.

Creiem que és imprescindible que els equipaments culturals siguin de titularitat municipal 
per tal de facilitar l'accés de tothom a la divulgació cultural. Per això, crear un nou servei 
municipal, a què anomenem o proposeu anomenar Museus Molins, que unifiqui els dos 
equipaments culturals del museu municipal i el Museu del Renaixement, com també els 
futurs que hi pugui haver, ens sembla positiu per centralitzar i facilitar totes les accions 
necessàries de compliment de requisits per ser museu que calen al museu municipal i les 
de posada en marxa del Museu del Renaixement.

Així mateix, fer-ho sota l'aixopluc de l'empresa municipal Molivers, atesa l'especificitat 
d'aquests equipaments, creiem que agilitarà les gestions internes perquè el 
desenvolupament dels equipaments sigui més eficient i eficaç. Creiem que també és 
positiu que aquest encàrrec sigui revisable a final del 2023 i, per tant, modificat si no ha 
funcionat tal com s'esperava.

Ara bé, volem posar en relleu també dues qüestions. La primera, creiem que s'ha fet un 
estudi a la baixa de les despeses que comportaran tots dos museus, començant per la 
quantificació dels recursos humans necessaris. Si bé en una reunió de fa dies vam 
plantejar aquesta qüestió, l'alcalde mateix ja ens va respondre que la proposta de personal 
necessari ja és més del que actualment hi ha per al museu municipal, no creiem que el que 
es proposa ara d'una persona per a la direcció, una altra amb funcions tècniques, una altra 
per a administració, dos vigilants i una persona temporal amb tasques de monitoratge i 
guiatge, siguin suficients per encarar aquest projecte que, no ho oblidem, té uns objectius 
diferents, segons el museu de què parlem.

És més, la proposta de Gestión local a qui se li va encarregar l'estudi previ i el projecte 
d'establiment que es porta avui a aprovació, proposa aquesta mateixa estructura, però 
amb quatre persones més que s'haurien d'encarregar de les àrees que depenen de 
direcció. La proposta que es planteja avui no es presenta com a punt de partida, sinó com 
el que es considera necessari per portar tots dos equipaments. Creiem que comencem 
amb mal peu si anem sota mínims.
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La segona qüestió és que no volem desaprofitar l'ocasió d'insistir que si la promoció i 
recuperació del patrimoni històric només se centra en els vestigis renaixentistes que té la 
vila, acompanyats de les obres externes de què se'ns ha informat, estem perdent 
l'oportunitat de ressaltar la resta de testimonis que també configuren el passat de Molins 
de Rei. El pes del sector agrari i, sobretot, el del tèxtil també haurien de tenir el seu lloc 
sota aquest paraigua de Museus Molins. Formen part de la nostra història i, si interessa, 
ben treballats també poden ser integrats en circuits turístics comarcals.

Perquè qui s'encarregarà de tot aquest patrimoni que encara tenim, a banda de 
l'arqueològic, si tots els esforços de personal se centren, siguem sincers, primer en el 
Museu del Renaixement i després en l'actualització del municipal? Estem d'acord que és 
primordial promoure la cultura des de l'àmbit local i que a qui li correspon fer-ho és 
l'administració més propera a la ciutadania. Però ens preocupa que durant molts anys no 
s'ha posat al dia el que per a tothom era el museu municipal, de manera que, si ara se 
centren tots els esforços en el del Renaixement, es torni a oblidar el municipal com la resta 
de patrimoni que tenim.

Volem que s'iniciï la gestió de Museus Molins perquè es doni una gran empenta a aquest 
vessant cultural i per això el nostre vot serà a favor, però condicionarem vots de suport en 
un futur si no es tenen en compte aquests aspectes que hem exposat.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Marta Espona. Més intervencions? Senyor Carles Corro, 
endavant.

Sr. Corro:

Gràcies, alcalde. Bé, bona tarda a tothom. També saludar els representants aquí presents 
dels Amics del Museu. Com a CUP veiem bé, no?, que s'estableixi aquest servei 
municipal. Si bé entenem que hauria estat més encertat fer-ho abans d'iniciar la licitació del 
projecte museogràfic, no?, dels subministraments i serveis necessaris per posar en marxa 
el Museu del Renaixement, el que es va fer el desembre de l'any passat, no?

Tot i això, amb relació a l'establiment d'aquest servei municipal, volem posar el focus en el 
fet que s'encomani la gestió del mateix servei a la societat municipal Molivers. Podem 
entendre que en el context normatiu i tècnic actual sigui preferible gestionar el servei a 
través d'aquesta societat que, tot i que està controlada per l'Ajuntament al cent per cent, és 
una societat mercantil subjecta a dret privat. Des de la CUP és evident que hauríem 
preferit que la contractació del personal de direcció del servei s'hagués fet a través del 
capítol I, encara que això hagués comportat que es trigués una mica més. El capítol I, per 
a qui no estigui familiaritzat en això, implicaria nomenar o bé un funcionari interí o bé un 
personal laboral temporal i, posteriorment, crear la plaça a l'estructura del consistori en tant 
que lloc estructural.
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Doncs, bé, en fer-se a través de Molivers, també volem posar sobre la taula dues 
qüestions més. D'una banda, cal que tant bon punt hi hagi un delegat de personal que 
representi els treballadors de l'empresa es negociï urgentment un conveni laboral 
d'empresa que assimili al màxim les condicions laborals dels treballadors de Molivers a les 
del personal laboral de l'Ajuntament, sempre que, òbviament, aquestes condicions millorin 
les dels convenis sectorials. Això ho entenem cabdal per evitar que l'Ajuntament de Molins 
de Rei tingui treballadors públics de primera i de segona.

D'altra banda, també cal posar-se les piles en la transparència i la participació ciutadana 
en la gestió de Molivers. En particular, cal modificar els estatuts de forma urgent per tal que 
els grups de l'oposició puguem participar en els òrgans decisoris de la societat, així com 
permetre la participació ciutadana en algun d'aquests òrgans o bé preveure una fórmula 
especial en aquest sentit.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Carles Corro. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Bona tarda a la gent que ens escolta pels mitjans de 
comunicació i a les persones que estan avui en el Ple. Nosaltres farem una intervenció una 
mica, diguem-ne, agafant alguna línia dels nostres companys, però especificant el que 
l'equip de Govern porta avui al Ple, que són tres coses. Per un costat, la creació d'un 
servei públic, i ho dic perquè els ho explico als companys dels Amics del Museu, la creació 
d’un servei públic d'un equipament existent, és a dir, regularitzar-lo, la creació del servei 
públic d'un nou equipament i la gestió d'aquest servei mitjançant Molivers.

I són moltes coses molt complexes, amb un mínim de temps per poder-les treballar des de 
l'oposició. Ens van entregar els documents el 17 de maig, el del reglament del museu, la 
memòria justificativa, el projecte d'establiment, inclús un pla de gestió que en el debat 
d'una moció que vam presentar de com s'establia un servei municipal al gener del 2022, 
doncs, l'equip de govern va decidir no donar-li suport, tot i que tenien el pla de gestió. I, a 
més a més, en aquest pla de gestió, curiosament, hi ha un apartat que diu «Procés de 
desenvolupament del projecte del Palau dels Requesens», on, doncs, alguna cosa s'havia 
d'haver fet el 2020, un altra el 2021 i un altra el 2022. I les han fet al revés. Bé, doncs, 
estem aquí.

Amb relació al servei públic del Museu de Can Ametller, doncs, evidentment, hi estem 
totalment d'acord. Ja s'hauria d'haver fet. El 2017 ja tenien un pla funcional l'equip del 
Govern d'aleshores per portar a terme, diguem, la creació d'aquest museu. I, per tant, 
doncs, anem tard, però, bé, com a mínim, anem. Des del 1995 que s'arrossega, no?, el 
primer intent de creació i, per tant, doncs, portem molts anys, no?, molts anys treballant-hi 
vosaltres, molts anys treballant, suposo, l'Ajuntament, els diferents governs municipals i, 
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per tant, d'alguna manera, doncs, s’aprofita l'avinentesa i s'intenta regularitzar, cosa que 
hauria d'haver estat fet, com ja he dit.

I amb relació al Palau dels Requesens, doncs, ja ho sap, ja ho hem parlat moltes vegades, 
no hi estem del tot d'acord. No considerem que sigui necessari ara mateix un museu del 
[S’ha deixat de sentir]... cosa que, com ja he dit.

I amb relació al Palau dels Requesens, doncs ja ho sap i ja ho hem parlat moltes vegades 
no hi estem del tot d'acord. No considerem que sigui.... [Repetició i salt en el contingut] 
cent per cent del PLAC, minimitzar les despeses als vilatans i vilatanes en l'educació, en 
els impostos, en les taxes, en els serveis, els serveis esportius, culturals, socials i de cures. 
Sempre hem considerat... amb les escoles bressol, també, que ja en parlarem després. 
Sempre hem considerat necessari rehabilitar el Palau dels Requesens i, per això, quan van 
aconseguir les subvencions, doncs, al final, ens vam abstenir en la votació, tot i que 
nosaltres els hi dèiem que estaven construint un museu i vostès continuaven insistint en 
què feien un centre d'interpretació.

I per què no els hi votàvem a favor? Perquè sabem el que implica el cost de mantenir un 
museu. I ho sabem i els hi demanàvem el pla de viabilitat i els hi demanàvem què ens 
costaria. I els hi hem dit sempre que no veiem aquest model de pla turístic de vila que 
vostès estan implementant, perquè creiem que està enfocat en un temps passat i en una 
visió que la covid i el que està passant ara mateix, doncs, ens hauria de fer reflexionar si 
allò que vam plantejar el 2017 o 2018 és el que s'ha d'implementar el 2022 o 2023.

I em centraré una mica també, diguem, per explicar-ho, en el tema del quadre de 
despeses, no?, o la proposta de despeses i, diguem-ne, el quadre, el balanç, no?, del que 
vostès presenten, no? Que, com ha dit bé la companya Marta Espona, doncs, és de 
mínims i creiem que s'han quedat molt curts. Creiem inclús que s'han quedat curts, que en 
alguna partida està errònia, no?, perquè en el servei de vigilància de la sala 1 es doblen les 
hores i baixa el preu a 3.244 euros, quan amb l'horari A són 16.224. I creiem que són 
errònies perquè en el servei d'electricitat per a un equipament d'aquesta manera, dubto 
que paguem 10.000 euros, ho dubto molt.

Per tant, doncs, diem que la hipòtesis en què està aguantat aquest servei, doncs, per 
nosaltres no ens convenç. I ens agradaria haver-ho treballat i ens agradaria haver-ho pogut 
analitzar amb més detall amb vostès. Els hi hem demanat moltes vegades, hem sigut molt 
insistents en què ens donessin la documentació i, malauradament, això no ha estat fins 
ara.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Aroca:
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Gràcies. Doncs, nosaltres estem molt d'acord amb el que ha dit el company de Molins en 
Comú. Votarem en contra d'aquest establiment del servei. Insistint, a més, que el museu 
municipal està creat, el que no està és inscrit, però el museu està creat i està funcionant 
com a museu. I portem anys dient-li museu i fent-lo servir com a museu, això vagi per 
endavant. Jo em centraré més en la part de l'encàrrec a Molivers i d’aquesta posada en 
marxa, no? Ja ho he expressat en altres reunions, no estem d'acord que aquest encàrrec 
hagi de portar-lo Molivers. Creiem que la dimensió actual permet perfectament posar en 
marxa el servei des de l'Ajuntament i no fer aquest encàrrec.

Amb aquest encàrrec hi ha, no ho sé, no és molt habitual en mi parafrasejar el regidor 
Sánchez, però, va ser ell mateix qui en una resposta als companys de la CUP va dir que 
tampoc no es podia municipalitzar tot ni passar-ho tot per la societat municipal, que s'havia 
d'anar a poc a poc. Doncs ara vostès ho fan amb el museu i sense passar per cap tipus de 
comissió, quan en tenim una de creada a tal efecte.

Principalment això, eh? Entenem que amb les dimensions actuals ho podria haver fet 
perfectament l'Ajuntament. Ja encarreguem, no?, aquesta direcció del museu a una 
empresa municipal, quan creiem que hauria de ser una contractació directa des de 
l'Ajuntament. No estem d'acord amb les xifres. No és que no estiguin d'acord, és que no 
creiem que estiguin justificades les xifres que s'han presentat per justificar l'import de la 
modificació de pressupost, perquè en realitat han agafat bastants paràgrafs del pla general 
comptable, els han posat allà, els hi han posat una xifra al costat i, a partir d'aquí, doncs, 
es converteixen en un acte de fe, sincerament, eh? I, per tant, com que no estem aquí per 
fer actes de fe, doncs, votarem en contra d'aquesta modificació de pressupost.

Sr. Alcalde:

Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, ja 
tancaria el primer torn d'intervenció. Entrant una mica més en el debat i ja, doncs, 
responent a alguna de les observacions que fan. Si em permeten, faré una distinció i faré, 
primer de tot, una referència als grups municipals de la CUP i d'Esquerra Republicana, als 
quals els hi agraïm i agraeixo el seu to, la seva predisposició, el seu posicionament, també, 
des de l'anàlisi rigorós, des del fet de qüestionar i tenir models, en alguns casos 
segurament diferents, que mirarem de cercar consens en el que plantegen, però els hi 
agraïm, doncs, que vegin que el que estem fent és una oportunitat. I si em permeten, els hi 
agraïm a més a més, amb una doble condició, crec que avui recuperen la coherència que 
no hauríem d'haver perdut al gener d'aquest any. I, per tant, recuperen la coherència en el 
sentit de donar conseqüència a aquella subvenció que vostès van demanar al Govern el 
2018 i que aquest Govern el que està fent és donar-li sortida per complir amb aquella 
subvenció i és el que estan fent avui. Per tant, jo crec que és positiu.

Senyor Espona, respecte a les dues observacions que segurament vostè fa, eh?, l'estudi a 
la baixa dels recursos o no? Escolti, això és un escenari i és un model. De la mateixa 
manera que vostè diria potser els recursos humans encara no estan valorats a l'alça o no, 
o són mínims, és el que marca la llei de museus inicialment, es pot anar més. Com també 
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els escenaris econòmics no contemplen possibles col·laboracions publicoprivades, com 
poden veure en el que seria l'escenari econòmic.

Per tant, és un primer pas per fer la seqüència que aquest Govern, i sí això ho faig en 
termes generals i aquí entenguin que el Govern no entra en opinologia, senyor Gerard. No 
entra en si primer s'hauria de fer una cosa, després l'altra. Nosaltres podríem opinar moltes 
coses, però el que hem fet és seguir exactament el camí que ens han seguit els tècnics 
municipals en tot moment. En el que es va poder aprovar un projecte constructiu de 
reforma del Palau amb tots els informes favorables, sense cap informe contradictori, en el 
que en cap moment es va fer un informe desfavorable respecte a l'adjudicació del projecte 
museogràfic i que, en el moment que vostès van qüestionar aquest camí, saben que hi ha 
dos informes –dos informes– de la cap de Serveis Jurídics i avalats per la secretaria de 
l'Ajuntament, més un informe d'un expert extern, que marca el procés que s'hauria d'haver 
seguit.

No és una qüestió, senyor Gerard Corredera, d'intencionalitat, és que votem en contra i 
ara, com que ens ho diuen, ho farem. No, no, escolti, és seguir realment el que ens han dit 
els tècnics. Nosaltres no hauríem tingut cap problema en fer-ho al revés si realment fos el 
camí que ens haguessin dibuixat els tècnics, però és que no ha estat així. Jo els convido a 
que ens portessin un informe, si de cas, on diguessin i sortís avalada la hipòtesi que és 
que ho hem fet al revés. Nosaltres no hem tingut accés a aquest informe. Per tant, com 
poden entendre, seguim el consell dels tècnics municipals en aquest sentit, que són els 
que ens han avalat en tot moment aquest procés.

Segona qüestió, senyor Espona. Jo crec que quan parla de museus, completament d'acord 
que Molins de Rei té moltes més potencialitats que no pas el Renaixement. Clar. 
Precisament el mòdul C de l'edifici del Molí l'estem rehabilitant amb un altre fons europeu 
on el fil conductor que justifica 700.000 euros d'ajuda externa de fons europeus és la 
relació de Molins de Rei amb el seu passat, amb la cultura de l'aigua i amb el seu passat 
amb el Canal de la Infanta. I això saben que ho hem explicat en més d'una ocasió. Però és 
que és aquest el Govern que també va iniciar el procés de reforma del Molí, on després 
s'han trobat restes i patrimoni industrial a incorporar al museu. I, escoltin, després portarem 
un punt en què un dels aspectes significatius és que tindrem en el punt, com saben, 
urbanístic de la Gravera un dels potencials que és recuperar el Rec Vell.

Per tant, una cosa... anem a separar, potser. Una cosa és la figura del museu i, com 
saben, en aquest sentit ens hem significat en un sol renaixement perquè ocupem un espai 
que no ocupa ningú a Catalunya. I una altra cosa és que no tinguem cura de tot el 
patrimoni i de tots els monuments històrics del municipi. Per no posar altres exemples que 
hem fet en els darrers 10 anys, eh? Com és, i alguns ho consideraran menor, però des del 
nostre punt de vista també va tenir importància, perquè ens va costar molt, a més a més, 
que és enderrocar l'afegitó que hi havia a l'edifici central de la Caseta del Canal de la 
Infanta. I ho va fer aquest Govern en aquell moment. Per tant, aquesta voluntat la tenim i 
els hi asseguro que en aquest espai segur que ens trobarem.
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Senyor Carles Corro, bàsicament, jo li diria l'equiparació amb el capítol I de l'Ajuntament és 
que ja està contemplada en els informes. Vull dir, això no contemplem que la via de gestió 
via empresa municipal representi un menysteniment dels drets laborals del personal que 
vagi a l'empresa municipal. Això no ho contemplem aquest Govern. I si en algun moment 
passa, segurament rectifiquem. Això no ho contempla aquest Govern. No és una via 
d'escapatòria per veure situacions que no desitgem ni vostè ni nosaltres. Per tant, 
segurament, en aquest sentit ens trobarem.

I ara sí que, si em permeten i ràpidament, per tancar el primer torn d'intervenció, cap als 
dos representants de Molins en Comú i Molins Podem. La veritat és que no ens han 
sorprès avui. Ja és un procediment molt conegut que des del nostre punt de vista té punts 
febles, senyor Corredera. El principal és, ja estem d'acord que rehabilitin el Palau dels 
Requesens, però no per ubicar el que han ubicat. Llavors, és conscient que aquest 
Ajuntament, aquest municipi no hauria rebut 2,7 milions d'euros per rehabilitar el Palau 
Requesens amb una intenció de fer un museu del Renaixement i aprofitar les seves 
potencialitats.

El que ha fet, si em permet, eh?, tota una descripció d'un model electoral i d'un projecte, 
perdoni, és el que representa una força política que, en comptes de les inclusions, feia les 
disjuntives, i que va fer que Molins arribés al 2011 amb la pitjor biblioteca de les 
dimensions d'un municipi com Molins de Rei de la província de Barcelona. Vostè planteja 
«vostès haurien d'invertir en el PLAC, haurien d'invertir en la millora dels serveis 
municipals...» Vostè està obviant que aquest Govern acaba d'aprovar l'ampliació del servei 
de bus municipal, acaba d'aprovar en aquest pressupost l'ampliació del teleassistència als 
majors de 80 anys, acaba d'ampliar el servei de trencaclosques, acaba d'ampliar i crear un 
servei de suport psicoemocional als infants. I això és compatible amb la major recuperació 
del patrimoni que s’haurà fet en aquest Molins de Rei, perquè en aquest mandat 
finalitzarem un camí que vam començar el 2011 recuperant tot l'edifici d’El Molí i que 
rehabilitarem al Palau dels Requesens.

I ho fem compatible, a més a més, amb la millora de la via pública, amb la internalització 
del servei de jardineria per l'empresa Molivers i també ho fem compatible amb la millora de 
les instal·lacions esportives després d'haver assolit una millora de la zona de Ricard 
Ginebreda com no s'havia assolit mai.

No, no, si els de la disjuntiva no som nosaltres, és que nosaltres batallem per tenir 
projectes que sumin diners a inversió al municipi de Molins de Rei. I és el que fa aquest 
projecte. És el que fa aquest projecte. Aconsegueix 2,7 milions d'euros que no arribarien 
de cap de les maneres. De cap de les maneres per rehabilitar el Palau dels Requesens. De 
cap de les maneres. Aprofitem la potencialitat.

I per últim. Mirin, nosaltres som els primers que també, tant de bo només haguéssim 
d'establir un servei de museu perquè ja hagués estat establert l'altre. Creiem que nosaltres 
no som els màxims responsables. Serem responsables segur, però la responsabilitat és 
compartida amb moltes forces polítiques, hereus de molts anys de pràctica política en 
aquest municipi. El fet que a hores d'ara el museu municipal no estigui establert com a 
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servei i, senyora Aroca, no sigui museu municipal, que em sorprèn que amb el que vostè 
llegeix les normatives no sàpiga que malgrat li diguem museu municipal no és museu 
municipal, és col·lecció municipal, que no és el mateix. És una categoria que no és ni millor 
ni pitjor, és una altra categoria que estableix la llei de museus. Però no és museu 
municipal.

I saben que els hi ho vam explicar a la reunió la facilitat amb què podrem aconseguir la 
certificació del museu municipal, del Museu del Renaixement, perdó, perquè les exigències 
vindran determinades i ja s'hauran fet per les institucions culturals amb què farem conveni, 
que la dificultat que representa acreditar, precisament, el museu municipal, que vol dir 
invertir en un magatzem, vol dir fer tota una tasca que encara no hem finalitzat de 
catalogació de totes les obres del museu municipal.

Escoltin, això és el que plantegem ara. Dotar recursos, establir un servei de museus 
municipals comú, agafant totes les responsabilitats de la cultura, de la significança de 
Molins de Rei i, a partir d'aquí, fer noves oportunitats. I com molt bé ha dit la senyora 
Espona, lligar-nos amb el passat i saldar deutes que haurien d'haver estat saldats des de 
fa molt de temps.

I ara, si els sembla, començaríem el segon torn d'intervencions, si és que hi ha 
intervencions. Senyora Espona, endavant.

Sra. Espona:

No, en tot cas, només per aclarir una qüestió. No sé si hem recuperat el seny al lloc, o no 
sé que ens has dit que hem recuperat... La coherència. Alguna cosa havíem recuperat. Per 
no estendre’m, a l'inici de la meva intervenció he fet un petit esment, però, en tot cas, ho 
corroboro ara. Entenem que estem votant aquí l'inici d'un servei municipal que ha de donar 
resposta a unes necessitats d'un equipament naixent. I, ja seria hora, doncs, que l'antic 
també tingui, doncs, la seva categoria que li correspon amb totes les necessitats.

Entenc que no és aquí el moment del debat de si ens agrada o no ens agrada el que hi ha 
a dintre o si hi estem d'acord o no hi estem d'acord. Per tant, no hem canviat d'opinió 
respecte del que ens preocupa o del que hauríem fet dintre de l’antic Centre d'Art del 
Renaixement i ara Museu del Renaixement, perquè, bé, és una opció determinada, no és 
la que, en tot cas, nosaltres darrerament hem defensat. Per tant, en aquest aspecte, ens hi 
mantindríem.

Ara bé, entenem que, arribats al punt on som, el sistema ha de funcionar i, per tant, aquest 
servei s'ha de posar en marxa. I per això és que en aquest moment, doncs, recuperant el 
que recuperem, doncs, creiem que val la pena, doncs, donar-li realment aquesta empenta, 
tot i que, ja saben que soc una mica tossuda i insistent, però realment hi insistirem molt en 
tota la resta de patrimoni, de memòria, de memòria històrica, etc. Perquè realment creiem 
que la generació d'aquest servei nou municipal implicarà, òbviament, una feinada brutal 
per a aquests dos museus, però que també caldrà continuar treballant per tota la resta de 
la vila. Per tant, doncs, controlarem que realment, doncs, es faci així.
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Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, gràcies. Intentaré que no hi hagi massa debat després. Vostè que a tots els actes 
demana no criticar, que demana ser unitari, que no mirem enrere, va fins al 2011 a criticar 
aquell Govern que ni represento, ni defenso, ni me'n sento responsable. Vull dir que a 
veure si ens apliquem els discursos a un mateix.

Després parla de rumorologia i diu que hem rebut 2,7 milions d'euros per rehabilitar el 
Palau per fer un museu. Però, llavors, suposa que no podíem haver rebut cap subvenció 
per fer-hi una altra activitat en el Palau. Bé, no ho sé, això també podríem dir que és 
rumorologia, no? Podria ser o no ser que s'hauria obtingut altres tipus de finançament per 
fer una altra cosa.

Amb relació a l'ordre de les coses, tampoc es rumorologia. Ho posa en els seus informes 
dels tècnics, que l'any 2020 hauria d'estar fet un pla de gestió. No, no m'ho invento, eh? 
Vull dir que tampoc... rumorologia tampoc, no? Després el que li dèiem, no?, nosaltres... 
vostès preveuen 230.000 euros de dèficit i nosaltres no pensem que baixem més de 
300.000. I, de fet, si una cosa em caracteritza és no parlar sense dades el més objectiu 
possible. De fet, fa pràcticament dos mesos els hi vaig demanar les despeses de la 
biblioteca i encara no me les han fet arribar. I, per tant, doncs, el mateix, intentem treballar 
tots amb dades reals i fidedignes.

Dit tot això, i per tancar la meva intervenció, jo desitjo de tot cor que el museu sigui un èxit. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Carles Corro.

Sr. Corro:

Bé, només algunes consideracions amb relació a la gestió de Molivers del museu 
municipal. Nosaltres, almenys jo, penso que no he dit en cap cas que actualment s'estiguin 
menystenint els drets i condicions laborals dels treballadors de Molivers. És que faltaria 
més. Vull dir que una societat municipal controlada cent per cent per l'Ajuntament estigui 
menystenint els drets i condicions laborals dels treballadors que ha subrogat. L'únic que 
diem nosaltres és que ens hem de posar les piles. Ens hem posat les piles perquè 
actualment tenim uns treballadors subrogats que s'estan regint per convenis sectorials i no 
per un conveni intern d'empresa que s'hauria d’assimilar al màxim, com dèiem, al conveni 
de personal laboral de l'Ajuntament, per tal de tenir uns treballadors públics únics, ni uns 
de primera i uns de segona, no, uns treballadors públics únics.
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I el que també al final ens genera dubtes quan al que dèiem, i per això insistim en què ens 
hem de posar les piles, és que després que l'empresa estigui des de fa un any en 
funcionament i ja porta sis mesos el primer servei subrogat, el servei de jardineria i 
manteniment de parcs i d'àrees de socialització canina, després de tot aquest temps, 
encara no se'ns ha posat sobre la taula una reforma dels estatuts per tal d'obrir els òrgans 
decisoris de la societat a la resta de grups municipals.

Sr. Alcalde:

Senyora Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Jo una mica, no ho sé, és que em cal respondre a tothom. Jo crec que, Marta, sí 
que estem posant un museu al Palau de Requesens avui i, per tant, hauria de ser motiu del 
debat. Però bé, dit això, al company Carles només dir-li que els treballadors de la Fundació 
S21 que penja del Consorci Social i de Salut, que és qui gestiona el SAD, doncs, en 
principi, estarien en una situació... o sigui, aquestes coses passen, quan hi ha treballadors 
públics de primera i treballadors públics de segona, i ho acabem de veure amb la 
companya que ha vingut abans del SAD a parlar-nos, quant era un servei que fins ara, 
mentre s’està renovant en aquest mitjà propi, sempre s'ha parlat meravelles del servei, de 
com tracten els treballadors, etcètera, etcètera. I ara anem a vaga. O sigui, aquestes coses 
passen dins de l'administració pública quan les coses es fan de manera directa, però no 
directament per l'Ajuntament, sinó per altres ens instrumentals.

El company Gerard ha acabat la seva intervenció dient que desitja de tot cor que el museu 
funcioni bé. Jo també ho desitjo. Jo també ho desitjo, perquè amb el pla de viabilitat que 
vostès ens han fet arribar, en el qual ja van dir en una reunió on el van explicar, i és cert, 
perquè és així, «hi ha escenaris, no hi ha xifres definitives, no sabem ben bé com 
evolucionarà...» és cert, és un pla de viabilitat que no és un pla de viabilitat. Això en una 
empresa privada no se sostindria per enlloc. El company ha expressat els seus dubtes 
sobre realment el dèficit que podria venir d'aquesta gestió, nosaltres creiem que fins i tot el 
nombre de visites esperat podria estar una mica sobredimensionat. És cert que el pla del 
museu es va fer el 2017, la data que tenim als documents és de 2017, que és prèvia a la 
pandèmia, etc., i creiem que no s'ha redimensionat aquest museu, aquest pla, i per tant, 
les xifres per les què s'ha fet tota la resta, doncs, creiem que estan basades en uns fets, i 
estem totalment d'acord amb el que ha expressat el company, que són anteriors al nou 
món, a la nova realitat que ha sorgit arran de la pandèmia. I creiem que això afectarà.

Per tant, quan el company diu que espera que funcioni molt bé, jo també ho espero. 
Perquè l'alcalde ho basa tot i al final ho baseu tot en què heu rebut 2,7 milions d'euros del 
FEDER. Que no oblidem que també són diners públics, eh? I, per tant, també surten de les 
nostres butxaques, tot i que no surtin de l'Ajuntament, també surten de manera, potser més 
indirecta, de les nostres butxaques, eh? Com passa amb la resta de subvencions d'altres 
administracions que també surten de les nostres butxaques.
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Per tant, al final baseu una part important de la justificació d'aquest centre del 
Renaixement o Museu del Renaixement en haver rebut 2,7 milions de fons europeus per a 
la rehabilitació, sense pensar, i estic també molt d'acord amb el que ha dit el company, que 
potser un altre projecte que s'hagués presentat i que podria haver estat també molt 
interessant, també podria haver sigut guanyador d'uns fons europeus. Per què no?

Però al final on jo vull anar és que si la gestió del museu després és molt deficitària, de poc 
haurà servit haver rebut aquests 2,7 milions de fons europeus. Per tant, jo també espero 
sincerament que funcioni molt bé i que vinguin no 4.400 ni 6.000, sinó 10.000 visitants 
cada any. Jo, sincerament, ho poso en dubte, eh?, però igual és així i jo seré la primera en 
alegrar-me, perquè si no, les nostres finances públiques patiran.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, si els sembla, per tancar el segon torn d'intervencions començaré a aclarir 
algun tema més enllà de l'establiment del Servei de Museus Municipals i, per això, 
començaria pel senyor Carles Corro. Saben que els vam dir a la reunió passada, doncs, 
que en les properes setmanes tindran aquesta presentació d'aquest esborrany sobre els 
estatuts i la reforma dels estatuts en què ja és més que previsible que partim de models 
diferents. Però partim d'un objectiu concret, com a mínim comú i mínim, que és que, 
lògicament, l'oposició ha de tenir presència i accés a tot el dia a dia de l'empresa 
municipal. Veurem si és amb veu i vot, si és al Consell d'administració, si és... Saben que 
l'altre punt de vista sobre el tema de les persones del municipi que han de tenir una 
responsabilitat és molt més complexa, però, en qualsevol cas, aquesta reforma la tindran 
en breu i seria objecte de juny o juliol màxim ja fer l'aprovació de la reforma d’aquests 
estatuts, per, evidentment, el que sembla que sigui molt tampoc és tant en termes 
d'administració. Hem estat sis mesos per posar en marxa i assumir un primer servei i tot 
just –tot just– avui acaben els primers sis mesos de la prestació del primer dels serveis. 
Avui, sis mesos, eh?, només, des de la posada en marxa de l'empresa municipal.

Senyora Marta, em quedo amb que segur que treballem conjuntament per la cultura i pel 
patrimoni al municipi. D'acord? Però tampoc passa res que li digui que avui trobo que hi ha 
més consonància amb el que plantegem que no pas quan al febrer fan una moció conjunta, 
quan nosaltres estàvem fent un tema de museogràfic i vostès van posar un debat sobre la 
taula. Ara diuen no, no, ara només fem aquest. Bé, però venim d'un context. Diu, ara 
només hem de parlar l'establiment dels museus municipals, bé, però permeti'm, que d'on 
veníem, que també determinades forces feien el debat de l'ordre que havíem de fer i 
continuen, no ho dic per vostès ara, es continuen dipositant dubtes sobre si l'ordre de les 
coses que hem fet és el lògic o no.

I, per tant, hi insisteixo, és que està avalat pels informes tècnics en tot moment. I vostès 
van arribar a qüestionar... Bé, és que van presentar un recurs a la votació d'una moció que, 
hi insisteixo, ara, vale, no ho volem veure, però és que no havia passat en la sala de plens, 
que jo recordi, en molts anys. Un recurs... Bueno, senyora Aroca, per a vostè no passa res, 
per a la resta de forces polítiques és un precedent que és greu, al nostre entendre, dubtar 
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d'un posicionament polític i posar-hi un recurs. Escolti, vostè sabrà, eh? En qualsevol cas, 
no...

I anant de nou, senyor Corredera, jo no li he dit rumorologia, jo li he dit opinologia, que és 
diferent. Jo això no va de rumorologia, he dit opinologia. Perquè vostès opinen que l'ordre 
havia d'haver estat un i jo no entro en aquesta consideració de quin ordre hauria de ser. 
Com a polítics i servidors públics no tenim opinió sobre quin ha de ser l'ordre, perquè per a 
això estan els tècnics i seguim l'ordre que ens marquen els tècnics en tot moment. Si vostè 
vol continuar dient «jo hauria fet un altre ordre». Escolti, no, no. Hi insistim, la nostra 
obligació no és fer cas a la seva opinió, sinó seguir el criteri que en tot moment ha d'avalar 
la directriu política. I en això són els tècnics municipals.

Segona qüestió. I a mi, sí que permeti'm que, en aquest sentit... Parlen dos grups 
d'esquerres, que entenc que són d'esquerres, malgrat no... perquè entenc que és hereu del 
qui és, encara que no es reconegui, però parlen de dèficit de serveis. Amb això no ens 
trobarem. Són serveis que necessiten aportació municipal. Jo no parlaria mai de dèficit de 
l'autobús, no parlaria mai de dèficit de la sanitat, no parlaria mai de dèficit de l'educació. Si 
estem parlant de cultura i d'un servei públic, requereix aportació municipal. És que és una 
diferència que no és semàntica, és de concepte, eh? Perquè si no comprem el llenguatge 
mercantil, comprem el llenguatge a les empreses, que és que sembla que el servei... ja la 
paraula dèficit és negativa i, per tant, no pot generar dèficit. No, no, no, no. És evident que 
han de tenir una aportació municipal.

Miri, només m'agradaria que segurament en el seu lloc, ja no parlo d'hereus o no, no ho sé, 
no sé si té molta relació o no, eh?, però m'agradaria que el seu posicionament fos 
semblant al dels que entenc que són més semblants ideològicament que no pas a 
nosaltres, els seus companys d'En Comú Guanyem de la Bisbal de l'Empordà. Que un 
govern conjuntament amb Esquerra, la CUP i En Comú Guanyem a un organisme autònom 
que gestiona el Museu de la Terracota de la Bisbal de l'Empordà, 11.000 habitants, fan una 
aportació de 250.000 euros a aquest museu. Jo no ho criticaria mai. És una opció política. 
Segurament si ho fan és que ho poden fer.

I, per tant, home, el que potser és criticable és que si no es van complint els diferents plans 
de gestió, no?, doncs, no es prenguin decisions. Però, escolti, els ho hem dit en tot 
moment, estem fent escenaris. Vostès posen l'accent sobre el que és el negatiu de 
l'escenari. Nosaltres diem, creiem que hi ha marge perquè no hem posat la col·laboració 
publicoprivada, per exemple. Hem posat un mínim del que és l'aportació municipal. 
Perquè, miri, no ho justifiquem tot amb els 2,7 milions d'euros que ens han ajudat a la 
posada en marxa i a la rehabilitació del Palau Requesens. No, no, no. Al pla de gestió hi 
posa: u, els recursos econòmics que ja destina l'Ajuntament de Molins de Rei actualment al 
museu municipal, això hi consta. Dos, la projecció, que està avalat amb els diferents 
responsables de la Generalitat de Catalunya, si aconseguim l'acreditació dels dos centres, 
que vol dir de subvencions supramunicipals. Que és que, a més a més, aquesta fita 
històrica que podem assolir, que és aconseguir l'acreditació, i si em permeten, el salt de 
categoria de la col·lecció municipal a museu municipal, ens pot comportar major aportació 
també de l'ordinari de la subvenció per al museu municipal.
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I un Museu del Renaixement que també ineludiblement anirà amb subvencions municipals. 
Escolti, que tot i així necessitarà l'aportació municipal. Lògic. Com necessiten, segur, tots 
els centres o museus d'aquest país. Com necessiten tots els centres i museus d'aquest 
país. Això és el que proposem. Per tant, m'agradaria, hi insisteixo, perquè no és un tema 
semàntic, que conceptualment estiguin vostès d'acord que l'Ajuntament de Molins de Rei té 
capacitat per posar en marxa un museu del Renaixement i un sistema de museus 
municipals que el projectin des de la seva història, des dels seus passatges històrics i des 
de la capacitat d'establir aliances amb diferents institucions culturals del país de primer 
nom, doncs, una certa rellevància i projecció no només comarcal, sinó nacional.

Això és el que estem proposant i ens ho han avalat els fons europeus, ens ho ha avalat el 
Govern de l'Estat, ens ho ha avalat la Generalitat de Catalunya i ens ho ha avalat la 
Diputació de Barcelona. Malauradament, hi ha alguns regidors i regidores a la sala plens 
que no ho avalen, no passa res. Nosaltres continuarem tirant endavant i, això sí, des de 
l'agraïment profund a aquells grups municipals que avui donen suport a aquest punt i que, 
per tant, si em permeten, un punt que parteix amb més consens i més suport, més enllà del 
Govern municipal.

Si els sembla, passaríem a la votació... Perdó, senyor Carles, té raó. Jo ara anava el punt 
7. Si els sembla, fem la votació del punt 16 primer de tot i després aniríem al punt 7 
recuperant l'ordre, eh? Per tant, senyora secretària, el punt 16 de l'establiment del Servei 
Museus Municipals.

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3), la CUP (3) i C’s (1) i 2 vots en contra de Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1).
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

7.- Expedient modificació del pressupost 2022 Crèdit Extraordinari 2/2022. 
(61/2022/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 
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.

Vist l’informe tècnic obrant en l’expedient.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 18 de maig 
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 l’expedient de modificació del Pressupost 2022 següent:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2022 34.135 €

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, si els sembla, sí que passem al punt 7 de l'ordre del dia, que és l’«Expedient de 
modificació del pressupost 2022» per tal d'incorporar aquests diners per tal de permetre la 
incorporació d'aquest director i directora abans que acabi l'any.

[Votació]

I no sé si els Amics del Museu voldrien fer alguna intervenció. Endavant, senyor Josep, 
entenc, no?

Sr. Representant Amics del Museu (Josep):

Bona tarda a tothom. A veure, hem vingut aquí no pensant que haguéssim d'intervenir però 
ja que ens brindeu l’altaveu, doncs, ho aprofitarem, no? Voldria recordar que Amics del 
Museu som els descendents dels que van començar el que n’hem dit el museu municipal, 
tant si ho era com si no ho era. L'any que ve farà 70 anys. Poca broma. Setanta anys que 
l'any 1953 a la fàbrica Samaranch, un grup de persones sensibles amb el tema de 
patrimoni i amb el tema història, amb el tema de qüestions museístiques van tenir la 
inquietud i, diguem-ne, la sort, com a poble de Molins de Rei que hi hagués hagut aquestes 
persones que en aquell moment van començar a posar la llavor del que avui ara acabarem 
potser de rematar i de consolidar d'una vegada ja definitiva.

Aquestes persones van ser les que durant una colla d'anys, solets, van anar fent aquesta 
labor d'anar fent créixer aquesta planta fins que va arribar un moment que, evidentment, 
doncs, les coses no es poden sostenir a nivell privat i van haver d'anar a trucar a la porta 
de l'ajuntament. L'ajuntament d'aquell moment va ser sensible a aquesta qüestió, com no 
ho hauria de ser d'altra manera, qualsevol ajuntament ho hauria d'haver sigut i aquest ho 
va ser, d'aquella època. Llavors, va proporcionar un establiment com és encara provisional, 
segons consta, al carrer Pintor Fortuny 55 on hi ha el museu, primer, que ja és municipal. 
Municipal en el sentit que l'Ajuntament se'n fa càrrec, no? L'Ajuntament paga les despeses 
de lloguer, de llum, de neteja i tal, i Amics del Museu gestionen realment el museu.

Per tant, durant molts anys aquest museu l’ha sustentat Amics del Museu i penso que 
d'això també se'ls n'hi ha de fer, diguem-ne, glòria i honor a aquells, ja no vol dir glòria per 
a nosaltres, sinó per a aquells que van fer aquesta tasca durant tants anys. Després han 
passat una sèrie d'ajuntaments que tenien aquesta tasca que ara aquí estem parlant, 
consolidar aquesta col·lecció, que és una col·lecció inscrita, que no és tampoc cosa menor. 
És a dir, la xarxa de la Diputació de Barcelona el té considerat dintre de la seva xarxa de 
museus de la província. I, per tant, no és una col·lecció... que ha vegades es diu amb un to 
com... és una cosa menor. No, no. És una cosa important. I, a més a més, el patrimoni que 
té és molt més important del que ens pensem. Això també seria un altra qüestió que ara no 
hi entraríem en detall, però avalat i acreditat per persones foranies, el que hi ha aquí al 
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Museu del Pintor Fortuny i d’aquí a Can Ametller i el que no hi ha dintre del museu, que 
també hauria de ser entès com a museu, és molt important.

A més a més, una població que tingui un museu té una gran sort. Jo crec que a Catalunya 
hi hauria pobles que pagarien per tenir un museu. I aquí el tenim i a vegades no el valorem 
suficientment. I penso que això també li hem de donar consistència, encara que sigui 
després de setanta anys. Després hi ha hagut èpoques que Amics del Museu ha fet coses 
gairebé, no diré heroiques, però gairebé per [inaudible, 1:28:07] l'estima del museu, com, 
per exemple, durant sis anys o cinc, no estic segur, vam ser nosaltres els responsables de 
la persona que gestionava el museu. És a dir, vam assumir com sent uns empresaris. 
Imagineu-vos un voluntariat sense ànim de lucre i sense cobrar ni un duro nosaltres, vam 
tenir durant sis anys la responsabilitat d’un treballador amb les conseqüències que això 
podia tenir, tot i que estàvem avalats per l'Ajuntament, evidentment, eh? Era una qüestió 
indirecta. L'Ajuntament passa per un conveni uns diners a nosaltres, i hem de pagar a una 
persona que és la que treballava per al museu amb retards permanents. I tenint que fer a 
vegades nosaltres aportacions des de les arques d’Amics del Museu perquè pogués cobrar 
mensualment el seu treball, no? I ho vam assumir per bé del futur mateix del museu.

Llavors, bé, això que deia el Xavi, el senyor alcalde, que queden dues coses pendents molt 
fàcils. Hi ha hagut molts anys per fer-ho això. I això en són responsables tots els 
ajuntaments que han passat en aquests últims 20 anys, per dir-ho així, per resoldre una 
cosa molt senzilla, que eren les dues coses que ha dit, la catalogació de totes les peces 
ben fetes i tenir un lloc de reserva com Déu mana, cosa que no ha tingut mai ni té ara. Els 
magatzems que té són una autèntica pena. I les coses no estan en les condicions que 
haurien d'estar. Aquests dos dèficits tan senzills, aquest ajuntament ha fet coses molt més 
difícils, aquest i els anteriors, i, en canvi, aquesta que ha era tan fàcil no l’ha entomat 
ningú. I penso que ja és hora que això arribi, no?

Llavors, ara, tornant al present actual, penso que tots vosaltres teniu oportunitat de 
resoldre això, aquesta mancança de tants anys que ja no vull fer responsable a ningú, 
perquè la realitat és la que és. Ara estem aquí al capdavant i el que hem de fer a partir 
d'ara, què fem i si ho podem fer bé, millor. La circumstància aquesta que ara s'ha presentat 
de tot això del patrimoni d'aquí del Palau Requesens, ens obre una porta extraordinària. Jo 
no vull entrar en discussions si podria haver sigut d'una manera o d'una altra. És aquesta. 
Tornem al moment. Tenim un Palau dels Requesens que no s'hauria restaurat mai, hauria 
quedat allà com una relíquia del passat mig enrunat. I ara tenim l'oportunitat de tenir-lo 
digne, de tenir-lo maco i de tenir-lo útil. Aquesta és l’altra qüestió, si fer coses maques i 
que després no serveixin per a res tampoc és la qüestió, no?

Per tant, podem tenir un servei, un patrimoni aquí a Molins de Rei fantàstic, però, això sí, 
s'haurà de saber gestionar molt bé, s’haurà de tenir els recursos que calguin. Jo no vull 
entrar en si han de ser aquests o aquests, si s'ha de fer així o aixà, però el que tenim molt 
clar és com si ara estiguéssim construint un vaixell molt gran en unes drassanes i ara el 
tirarem al mar. Aquest vaixell quan sigui el mar ha de navegar correctament, i ha de fer la 
feina per a la qual se l'ha dotat, si no pot ser un fracàs.
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I, per tant, entre tots els que esteu a l'Ajuntament i els que hi puguin estar d'aquí a uns 
anys i els moviments que hi hagi d’Amics del Museu o els que ens puguin succeir, espero 
que algun dia n'hi hagi alguns, que hem de tirar endavant aquest projecte que és de Molins 
de Rei, ja no és d'aquest ni d'aquell ni de l'altre. És de tots. I penso que si ara amb aquesta 
circumstància que el Museu del Renaixement ens permet resoldre l'altre museu que ha 
quedat sempre, doncs, amb aquest pas que li falta, penso que ens n'hem de felicitar tots.

I, per tant, jo crec que com Amics del Museu, no vull entrar en els detalls tècnics perquè 
tampoc ens pertoquen, però ja que som, i la paraula ho diu clar, Amics del Museu, és a dir, 
el museu és el nostre amic. I si tu tens una amic el que vols per a ell és el millor.

I, per tant, per a nosaltres, l'amic entès com aquest museu o museus que englobaria tot el 
que és el patrimoni de Molins de Rei, tant el que es pot treballar ara com el que es pugui 
treballar més endavant, que no ens hem d'oblidar mai. Tenim una oportunitat que passem 
a la història tots els que ara estem aquí, que el 2022 posem una pedra ja final per resoldre 
el tema del museu i del patrimoni de Molins de Rei.

Res més.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Josep. Doncs, ara continuaríem en ordre. Entenc que, no?... Com sempre 
diem us podeu quedar, però entenc que no és aquesta la voluntat. Per tant, aprofitem que 
marxeu. Gràcies. Gràcies. Gràcies.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 2 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3), i C’s (1), 2  vots en contra de MEC (1) i de Molins 
Camina-Podem (1) i 3 abstencions de la CUP (3).
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5.- Aprovació concertació préstec per finançar les inversions previstes al pressupost 
2022, d’import de 3.590.494,14 € amb el BBVA i acceptar la subvenció dintre del 
Programa de Crèdit Local per subvencionar el préstec. (expedient núm. 
1/2022/CONOP).-

DICTAMEN

Vist el Decret 480 de 23 de març de 2022  d’ inici d’expedient de contractació de  les 
operacions de préstec  per a les inversions 2022 , en el que s’acordava : 

“PRIMER.-Iniciar l’expedient de contractació de les dues operacions de préstec  previstes i 
destinades a finançar les diverses actuacions establertes al Pressupost 2022.. la primera 
per import de 3.590.494,14  € i la segona per import de 200.000 €

SEGON.- Aprovar la sol·licitud del préstec al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ,i 
la corresponent subvenció d’interessos a la Diputació de Barcelona en les condicions  les 
establertes al Programa de Crèdit Local 2022

TERCER.- Sol·licitar oferta a les entitats considerades banques ètiques o cooperatives de 
crèdit per l’ import total o , si no fos possible , per un import parcial  de la operació de 
préstec de l’acord primer.   

Entitats bancàries a gestionar una petició d’ oferta fins al 04 d’abril inclòs : 

CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS , S. COOP.; CAJAMAR S. COOP; FIARE Banca 
Ètica; TRIODOS Bank Barcelona

Vist que, no s’ha presentat cap oferta de les sol·licitades per cap de les entitats bancàries , 
exceptuada la del Banco de Bilbao Vizcaya , dintre del Programa de Crédit Local de la 
Diputació de Barcelona, oferta adjunta a l’expedient.

Vista la comunicació de la Junta de Govern de la Diputació , en sessió de 12 de maig de 
2022 d’atorgament de la subvenció de 74.733,51 € de subsidi de l’operació de préstec de 
3.590.494,14 €  per finançar les inversions previstes al pressupost 2022, a concertar amb 
el Banco de Bilbao Vizcaya

Vist el procediment establert per la Diputació per la tramitació i concertació a dels crèdits 
del Programa de Crédit Local 2022 de la Diputació de Barcelona. 

Vist l’informe d’ intervenció i tresoreria de data 12 de maig de 2022 , sobre la procedència 
de l’adopció dels següents acords pel Ple,  d’acord al que disposa l’article  52.2 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i  sobre previsió de capacitat suficient per fer front en el temps, a 
les obligacions que es derivaran de la concertació d’aquesta operació.

Es proposa  l’adopció dels següents acords :

PRIMER .- Aprovar la concertació d’una operació de préstec per import de  3.590.494,14 €  
( tres milions cinc-cents noranta mil quatre-cents noranta-quatre euros amb catorze 
cèntims ) per finançar les inversions previstes al pressupost 2022 , amb el Banco de Bilbao 
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Vizcaya en les condicions oferides  , i com a operació  inclosa en del Programa de Crèdit 
Local de la Diputació de Barcelona 2022.

SEGON.- Aprovar el Conveni regulador de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei, del Programa de Crèdit Local. (adjunt a l’expedient) .

TERCER.- Aprovar la Minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament de 
Molins de Rei. (adjunta a l’expedient )

QUART.- Delegar a l’Alcaldia el calendari de disposicions de l’import del préstec, que no 
aniran més enllà de la finalització de l’exercici 2022, acordant que a la signatura la primera 
disposició serà per import 500.000 € (cinc-cents mil euros).

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Diputació de Barcelona (Servei de Programació 
de l’Àrea d’Hisenda) i al Banco de Bilbao Vizcaya (BBVA). 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara als assumptes determinats per les comissions informatives, en aquest cas la 
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l'Àrea d'Alcaldia, el punt 
5, que és l'«Aprovació i la concertació del préstec per finançar les inversions previstes al 
pressupost 2022, amb un import de 3. 590.494,14 euros amb el BBVA i acceptar la 
subvenció dintre del programa de Crèdit Local per subvencionar el préstec». I fa 
l'explicació el regidor de Finances, senyor Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde.

Presenta el punt 5 i 6

Sr. Alcalde:

Obrim el torn d'intervencions. Doncs, sí? Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Bé, avui, és això, el Govern sotmet a votació del Ple l'aprovació d'aquestes noves 
operacions de crèdit. Això és de dos préstecs que demana un al BBVA i l'altre a la 
Diputació de Barcelona per finançar les inversions previstes al pressupost general de l'any 
2022. El mateix Govern que reiteradament en aquest plenari apel·la a la prudència per 
l'actual context nacional i global. Parlem de prudència i, u, estem demanant un dels 
préstecs més grossos dels darrers quinze anys, sinó el més gros de gairebé quatre milions 
d'euros, dels quals 3,6 es demanen al BBVA, de major quantitat inclús que aquells 
demanats abans de la crisi econòmica i financera del 2008.

I dos, amb aquest préstec estem engreixant el deute de l'Ajuntament en 1,2 milions d'euros 
per tal de finançar, en gran part, inversions gens prioritàries. Des d'una òptica, òbviament, 
de bon govern, no?, tenint en compte la situació crítica en què ens trobem. Què és això, 
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sortint d'una pandèmia i les múltiples crisis que ha comportat i la incertesa que actualment 
comporta, l'encariment de la vida a causa de la guerra d'Ucraïna, l'empitjorament del canvi 
climàtic, la crisi habitacional, etcètera. Com ja vam dir en el seu moment, podem estar 
d'acord amb algunes de les inversions previstes per aquest any, com els recursos 
destinats per desplegar el PLAC, que, recordem, a banda de pressupostar s'ha d'executar 
íntegrament i això no passa, la recuperació de la riera de Vallvidrera o les actuacions de 
millora als Aiguamolls. També podem estar d'acord amb algunes de les partides d'inversió 
recurrent.

Però no vam donar suport ja quan ens van plantejar la proposta de pressupostos a les 
inversions presentades pel que fa a algunes actuacions singulars sobre edificis i 
equipaments públics i en via pública. Més concretament, no vam donar suport a 
pressupostar la meitat d'inversions faraòniques i no prioritàries en el context en què ens 
trobem, com deia, com el milió d'euros destinat a reformar espais de la biblioteca o els 
gairebé 800.000 euros en obres de via pública i, en particular, a la remodelació de la plaça 
U d'Octubre.

Deixar clar, això sí, que això no vol dir que no compartim el fons dels projectes que 
requereixen aquestes inversions. Però entenem que actualment hi ha altres inversions que 
serien més urgents, que són més urgents i la distribució de recursos hauria d'haver passat 
per destinar la major part d'aquests a inversió social, a habitatge, a PLAC, a polítiques de 
foment de l'ocupació de qualitat, a accelerar les municipalitzacions.

Reiterem, per a nosaltres aquests moviments només s'entenen des d'una òptica clarament 
electoralista, perquè, com ja vam dir en el seu moment, una plaça nova, malauradament, 
arreplega més vots que l'assoliment d'un parc públic d'habitatge fort, que la lluita efectiva 
contra el canvi climàtic o que unes polítiques d'ocupació valentes que permetin a joves i a 
no tan joves a aconseguir llocs de feina estables, de qualitat i en condicions dignes.

Com deia, tant a nivell nacional com a nivell global, ens trobem en una situació molt 
delicada i Molins no es troba al marge protegida d'aquesta situació, en una bombolla. No 
podem seguir fent com si aquí no passés res.Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, senyor Jordi Enseñat, si volgués... Explico, que 
no ho he dit, però que s'ha fet l'explicació conjunta del punt 5 i 6. Endavant.

Sr. Enseñat:

Sí, sí, ja he explicat el 5 i el 6. Sí, seré molt breu. Realment seguim tenint en compte i 
treballant amb el concepte de prudència. Sobretot en dos variables, no només amb el 
capital viu que hi ha any rere any, sinó en la despesa financera, en el cost de despesa 
financera de tots els anys. I és una cosa que ja hi estem molt al damunt i només li posaré 
una dada sobre la taula. El 2019 teníem un 53,6 per cent de rati d'endeutament i al 
finalitzar aquest any, amb aquest préstec que portem a aprovació aquí, ens situaríem al 
47,8 per cent.
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Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, si no hi ha cap intervenció més, haurien de fer votació per separat dels 
punts. Faríem la votació del punt 5.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3) i C’s (1) i 5 abstencions de la CUP (3), de Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1).

6.- Acceptació concessió préstec per la Caixa de Crèdit, d’import de 200.000 €. 
(expedient núm. 2/2022/CONOP).-

DICTAMEN

Vist el Decret 480 de 23 de març de 2022 d’ inici d’expedient de contractació de les 
operacions de préstec per a les inversions 2022, en el que s’acordava: 

“QUART.- Aprovar la sol·licitud d’un crèdit a la Caixa de Crèdit de la Diputació de 
Barcelona per finançar, per un import de 200.000€, la inversió 2022 per la Remodelació 
Plaça 1 d’octubre.”

Vista la comunicació de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 12 de maig de 
2022 de concessió d’un Crédit de Caixa per import de 200.000€, per al finançament de part 
de les obres de remodelació de la Plaça 1 d’octubre. 

Vist el procediment establert per la Diputació per la tramitació i concertació a dels crèdits 
de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 

Vist l’informe d’ intervenció i tresoreria de data 12 de maig de 2022, sobre la procedència 
de l’adopció dels següents acords pel Ple, d’acord al que disposa l’article 52.2 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
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de les Hisendes Locals i sobre previsió de capacitat suficient per fer front en el temps, a les 
obligacions que es derivaran de la concertació d’aquesta operació.

Es proposa l’adopció dels següents acords :

PRIMER.- Acceptar el crèdit concedit per la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona 
en sessió de la Junta de Govern de la Diputació de data 12 de maig de 2022, d’import de 
200.000 euros, per al finançament de part de les obres de remodelació de la Plaça 1 
d’octubre.

SEGON- Aprovar el model de conveni regulador  del crèdit de la Caixa Crèdit de la 
Diputació de Barcelona (adjunt a l’expedient) 

TERCER.- Traslladar aquests acords a la Diputació de Barcelona (Servei de Programació 
de l’Àrea d’Hisenda) 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt sisè, que és l'aprovació de la concessió de préstec per la Caixa de 
Crèdit d'import de 200.000 euros.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 3 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3) i C’s (1), 3  vots en contra de la CUP (3) i 2 
abstencions de Molins Camina-Podem (1) i MEC (1)

8.- Modificació de l’ordenança fical C-10 ANNEX 3 reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal (4/2022/ORDEN).-
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DICTAMEN

Normativa aplicable 

· Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
· Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic (Acompanyament als pressupostos),

Proposta 

Vista la proposta presentada per la Cap del Negociat d’Educació de 20 de maig de 2022 
per a la modificació de l’ordenança fiscal C-10 annex 3 reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal en base als següents 
antecedents:

“Assumpte: Modificació de la taxa per la prestació de serveis a les Escoles Bressol de 
titularitat municipal (C-10 Annex 3)

Antecedents

A la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic (Acompanyament als pressupostos), hi ha la disposició addicional dissetena, 
del finançament de les escoles bressol i llars d'infants municipals per cobrir la part del cost 
del servei d'escolarització que satisfan les famílies. 

En el punt 1 d’aquesta disposició  s’estableix que hi haurà un finançament a càrrec del 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de la part del cost del servei 
d'escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del 
primer cicle d'educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d'infants 
municipals, d'acord amb un calendari que s’inicia el curs 22-23, amb un mòdul fix de 1.600 
euros per plaça i any. 

En el punt 2 s’estableix que el finançament a què fa referència l'apartat 1 es reconeix a tots 
els ajuntaments de Catalunya titulars d'escoles bressol i llars d'infants i és incompatible 
amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de l'ajuntament. 

En el punt 3 diu que el nombre de places d'escola bressol per ajuntament és el que resulti 
de les dades que anualment es comuniquin al departament competent en matèria 
d'educació.

Per altra banda, amb data 1 d’abril de 2022 s’ha signat, entre la Generalitat de Catalunya i 
les entitats municipalistes, l’Acord Marc per finançar el cost que té per a les famílies 
l’escolarització d’infants a I2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat 
municipal, i també per avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon 
curs del primer cicle d’Educació Infantil (I0 i I1), on es torna a plasmar que hi haurà aquest 
finançament esmentat. 

En aquest Acord Marc es concreta també que les despeses incloses en aquest 
finançament té analogia amb el model de finançament de l’educació infantil de segon cicle i 
de l’educació primària, és a dir, inclou les despeses de personal educatiu i despeses de 
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funcionament per activitats docents i comunicacions i no inclou les despeses de 
funcionament que són competència dels ens locals. És a dir, no inclou menjador, acollida 
ni altres serveis complementaris, com són, també, en el cas, de Molins de Rei, les activitats 
d’estiu, ja que l’escolarització s’entén dins del període de setembre a juny.

El Reglament de les Llars d'Infants Municipals de Molins de Rei (BOPB 12-08-2014) diu en 
el seu article 9: “S’entén que l’obligació de pagament per part dels usuaris neix des del 
moment de la formalització de la matrícula. La periodicitat de les quotes es mensual, amb 
un total d'11 quotes iguals, corresponents als mesos compresos entre setembre i juliol”. 

Com es pot apreciar es crea una contradicció entre el model de finançament del 
Departament d’Educació i el model d’escoles bressol de l’Ajuntament de Molins de Rei.
En el primer, el servei d’activitats d’estiu és un servei no finançable, opcional, mentre que 
per l’Ajuntament, el servei d’activitats d’estiu forma part del conjunt del curs escolar, però 
queda per finançar, obligant a les famílies a sufragar-ne el cost, quan han gaudit tot el curs 
de la gratuïtat del servei.

Per aquest motiu, el negociat d’Educació proposa, per a les famílies amb infants 
matriculats a Infantil 2 i el curs 2022-2023 el repartiment de la quota del mes de juliol 
(activitats d’estiu) en tres parts repartides al llarg del curs, els mesos de setembre, 
desembre i març, per tal de facilitar el pagament a les famílies i poder donar continuïtat al 
servei, proporcionar el gaudi als infants tal com està concebut, sense que es produeixin 
baixes que desequilibrin el servei i es malbaratin recursos.

Per altra banda, caldrà mantenir els preus a les famílies amb infants matriculats a Infantil 0 
i 1 i mantenir els preus per als serveis d’ampliació d’horari mensual (acollida o 
permanència) i esporàdica. 

També cal mantenir la tarifació social i les bonificacions en tots els preus, incloent la taxa 
creada per a sufragar el cost del servei d’activitats d’estiu.”

Vist que les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les entitats 
locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals, la llei estatal els 
confereix.

Vist que amb caràcter general, les modificacions de les ordenances fiscals han d’estar 
definitivament aprovades i publicades en el BOP abans de la data d’acreditament del tribut 
que regulen.

Respecte a les taxes, per prestació de serveis ,el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL)  
concedeix un protagonisme notable a les ordenances, com a instrument per determinar els 
criteris i paràmetres que permetin definir les quanties de les taxes, l’acreditament de les 
mateixes o la possibilitat d’establir convenis de col·laboració amb organitzacions 
representatives del subjectes passius.

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local 
que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els afectin o els beneficiïn.
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L’article 24 del TRLRHL estableix que en general ,l’import de les taxes per la prestació d’un 
servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o l’activitat de què es tracti o si, no, del valor de la prestació rebuda.

Per a determinar l’import esmentat, s’han de prendre en consideració els costos directes i 
indirectes, inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i ,si s’escau, les 
necessàries per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o 
activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència 
del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable 
del servei o activitat de què es tracti es calcula d’acord amb el pressupost i projecte 
aprovats per l’òrgan competent.

Vist la proposta del Negociat d’Educació de 20 de maig de 2022.

Vist l’ informe tècnic econòmic de data 17 de maig de 2022 del Negociat de Control de 
Gestió. 

Vist l’informe proposta del Cap del Negociat de Rendes, de data 20 de maig de 2022, amb 
la signatura favorable i sense observacions de l’Intervenció accidental signat a la mateixa 
data.

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

Primer: APROVAR provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal C-10 Annex 3 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat municipal, 
de conformitat al que disposa l’article 15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de març.

Article 1r.Tarifes 

S’estableix un sistema de tarifació social en funció de la renda mensual disponible per 
càpita de les famílies usuàries, amb reduccions de l’import general. 

CONCEPTE IMPORT 
GENERAL
> 552,72 

10% 
(Renda de 
476,29 a 
552,72 
mensuals) 

20% 
(Renda de 
403,38 a 
476,28 
mensuals) 

40% 
(Renda de 
326,94 a 
403,37 
mensuals) 

60% 
(Renda de 
257,54 a 
326,93 
mensuals) 

75% 
(Renda    
< 257,54 
mensuals
) 

1.- Quota 
escolarització 
(de setembre 
a juny)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

IN
FA

N
TI

L 
2

2.- Bestretes 
activitats estiu 
(setembre, 
desembre i 
març)

61,26 € 55,14 € 49,01 € 36,76 € 24,51 € 15,32 €
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IN
FA

N
TI

L 
0 

i 1
3.- Quota 
escolarització i 
activitat estiu 
(de setembre 
a juliol)

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95

4.- Ampliació 
d’horari, per 
cada hora, 
mensualment 

34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€

TO
T 

L’
A

LU
M

N
A

T

5.- Hora 
esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€

 

Article 2n. Obligació de pagament 

1.- L’obligació de pagament neix des del moment de la formalització de la matrícula. 

Per als infants matriculats a Infantil 0 i 1, la quota d’escolarització tindrà periodicitat 
mensual per tal de facilitar el pagament fraccionat del preu total del servei. S’entén que les 
famílies adquireixen el compromís de pagament íntegre de les 11 quotes mensuals 
d’escolarització del curs (o a partir del mes d’incorporació de l’infant a l’escola) 
corresponents al fraccionament del preu del conjunt del curs escolar (de setembre a juliol).

Per als infants matriculats a Infantil 2, la quota d’escolarització serà gratuïta de setembre a 
juny, però hauran d’abonar la quota mensual del mes de juliol corresponent a l’activitat 
d’estiu. El pagament d’aquesta quota es realitzarà en tres bestretes trimestrals iguals, els 
mesos de setembre, desembre i març, sense haver de realitzar cap pagament al juliol. La 
suma de les tres bestretes corresponen al mateix import que pagaran les famílies d’Infantil 
0 i 1.

2.- L’import general de les 11 mensualitats d’Infantil 0 i1 cobreix la part del cost del servei 
que no està subvencionada per l’Ajuntament de Molins de Rei i per altres institucions, i que 
han d’abonar les famílies. Les excepcions al pagament íntegre de tot el curs escolar 
s’estableixen a l’article 4.7. 

Article 3r. Tarifació social 

L’import reduït de la taxa que hauran d’abonar els usuaris del servei s’estableix mitjançant 
un sistema de tarifació social, d’acord amb el nivell de renda mensual disponible per càpita 
de les famílies sol·licitants relatiu al darrer exercici fiscal.

Trams de renda mensual 
disponible per càpita 

Import reduït per Tarifació 
Social 

< 257,54 € mensuals 75% 
de 257,54 a 326,93 € mensuals 60% 
de 326,94 a 403,37 € mensuals 40% 
de 403,38 a 476,28 € mensuals 20% 
de 476,29 a 552,72 € mensuals 10% 

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 552,72 € abonaran l’import general. 
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En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir 
l’import fins al 100% del preu general. 

L’import que determini l’Ajuntament que ha d’abonar cada família en la resolució de la 
tarifació social, serà definitiu per a tot el curs escolar, llevat d’informe dels Serveis Socials 
municipals en un altre sentit. 

Per tal d’acreditar la renda mensual disponible per càpita, s’haurà de presentar, amb la 
sol·licitud normalitzada de matrícula, la documentació següent:

- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de convivència, inclòs el full 
de resum final. 
- Document d’autorització de consulta a l’AEAT de les dades tributàries de tots els 
membres de la unitat familiar de convivència. 
- Declaració jurada de tots els membres de la unitat familiar d’altres ingressos que es 
perceben, tot indicant l’import, o bé de no rebre cap altre ingrés. 
- Darrer rebut de la hipoteca o lloguer, en cas de tenir-ne. 
- Substitutivament a tota la documentació anterior, i a sol·licitud de la família, informe dels 
Serveis Socials municipals, si la família és coneguda pel servei. 

Tota la documentació necessària haurà de ser lliurada dins del període general de 
matrícula. En el cas de formalitzar la matrícula fora del període general establert (llista 
d’espera), la família tindrà 10 dies hàbils per lliurar la documentació, a partir de la data de 
liquidació. La no presentació de la documentació dins de termini suposarà que s’apliqui 
automàticament la tarifa general. 

Fórmula de càlcul del nivell de renda: 
-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C 
On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels ingressos 
nets anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan 
referència al darrer exercici fiscal. 
On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de 
l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual. 
On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència. 

Article 4r. Normes de gestió 

1.- Al moment de la matriculació per al curs següent dels infants a les escoles bressol de 
municipals, es farà efectiu el pagament per avançada de la primera quota mensual 
d’escolarització o de bestreta d’activitats d’estiu, segons el cas, d’acord amb l’import 
general a mode de reserva de plaça. Mentre no es resolgui administrativament la tarifació 
social o les bonificacions, els usuaris estan obligats a abonar l’import general, llevat del cas 
d’informe social en sentit contrari. Posteriorment, si fos el cas, un cop resolt l’import que 
pertocaria abonar a les famílies d’acord amb la tarifació social i/o les bonificacions, es 
regularitzarà aquest primer o primers pagaments a favor de l’usuari en la mensualitat o 
mensualitats següents. 

2.- La quota de reserva de plaça serà abonada: 
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a) En el cas de les escoles bressol de gestió directa (EBM el Rodó), a l’Ajuntament de 
Molins de Rei. 
b) En el cas de les escoles bressol de gestió indirecta (EBM el Molí i EBM la Traca), a les 
mateixes escoles 

3.- En cas que una família decidís no utilitzar aquest servei, per les raons que siguin, una 
vegada abonada el primer pagament de la taxa, no tindrà dret a reclamar la devolució de 
l'import ja abonat. 

4.- En el cas de l’escola bressol de gestió directa, serà el mateix servei l’encarregat de 
realitzar una relació mensual amb els noms dels alumnes matriculats així com el nom de 
l’obligat al pagament amb indicació de les quanties a pagar. 

La relació de referència serà aprovada per l’òrgan corresponent de la Corporació i donarà 
lloc a l’expedició de les factures corresponents que es faran efectives a l’Ajuntament de 
Molins de Rei o en les entitats col·laboradores que dicti el mateix Ajuntament i ingressades 
en la caixa única municipal. El cobrament de cada mensualitat s’efectuarà a mes vençut, 
preferentment durant el mes posterior al mes que es passa al cobrament.

5.- En el cas de les escoles bressol de gestió indirecta, se seguirà el sistema establert en 
els corresponents contractes i plecs de clàusules de la concessió administrativa. El 
cobrament de cada mensualitat s’efectuarà a mes vençut, preferentment durant el mes 
posterior al mes que es passa al cobrament. 

6.- Per a famílies amb infants matriculats a Infantil 2 que es donin d’alta a mig curs, hauran 
d’abonar d’un cop totes les quotes de bestreta d’activitats d’estiu. En cas de baixa al llarg 
del curs, els imports no seran retornats.

7.- L'horari escolar de les escoles bressol de titularitat municipal (pel qual es cotitza la tarifa 
general 1 i 3) és de 9 a 12 del matí i de 15 a 17 de la tarda. 

S'entén per ampliació d’horari i per hores esporàdiques (per les quals es cotitzen les tarifes 
generals 4 i 5) l'hora anterior de l'horari del matí i l'hora posterior de l'horari de tarda. 

El període comprés entre les 12 i les 15 hores correspon al servei de menjador, que no es 
regula en aquesta taxa. 

8.- Les baixes voluntàries a efectes econòmics a les escoles bressol municipals, es 
regularan d’acord amb el Reglament de les Llars d’Infants aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
de 24 de juliol de 2014:

Article 10. Baixa dels alumnes.

Les baixes a les llars d'infants municipals es poden produir per baixa voluntària, absències 
no justificades, impagament de quotes i incompliment d'obligacions per part dels usuaris.

A.- Baixa voluntària. Si es produeix renuncia voluntària a la placa durant el curs escolar, 
caldrà formalitzar-la mitjançant instància presentada al Registre General durant el mes 
anterior a la baixa efectiva i amb un mínim de 28 dies naturals d’anticipació per tal que 
tingui efectes econòmics aplicables al mes següent (deixar de pagar les quotes mensuals), 
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amb les excepcions relatives als mesos d'abril, maig, juny i juliol que es preveuen en 
aquest article.

Les baixes voluntàries tenen dos efectes diferents:

- Efectes escolars. La placa a la qual s'ha renunciat serà declarada vacant, i l'Ajuntament 
tindrà dret a cobrir-la immediatament. En el cas que la família que ha renunciat vulgui 
tornar a optar a una placa durant aquell mateix curs caldrà que la sol·liciti mitjançant 
instància presentada al Registre General, passant a incorporar-se al final de la llista 
d'espera.

- Efectes econòmics per a les sol·licituds de baixa voluntària que afectin els mesos d'abril, 
maig, juny i juliol. En el cas que una família vulgui que la baixa del nen/a a les llars 
d'infants municipals tingui efectes econòmics als mesos d'abril, maig, juny i juliol (deixar de 
pagar les quotes), serà necessari que presenti la instancia de renuncia a la placa escolar 
no mes tard del dia 3 de març. No s'acceptaran les sol·licituds de baixa que afectin 
exclusivament als mesos d'abril, maig, juny i juliol, ni es declararan per tant vacants les 
places referides, llevat dels casos en que el servei informi de manera explicita que es 
favorable a una nova admissió en el cas que la placa estigui vacant a efectes escolars, 
atesa la dificultat que representa el període d’adaptació dels infants a aquestes alçades del 
curs, la distorsió en el funcionament del grup i la generació de drets de matricula per al 
curs següent en els grups d'1 i 2 anys.

Solament es podrà obtenir la baixa voluntària a efectes econòmics durant els mesos 
d'abril, maig, juny i juliol en tres supòsits:

1r. Per canvi efectiu del domicili familiar a una altre municipi, que s’acreditarà amb el full 
original del nou empadronament.

2n. Per recomanació del metge pediatra, que s’acreditarà mitjançant informe emes per un 
metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura 
legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació.

3r. Per recomanació dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Molins de Rei, que 
s’acreditarà mitjançant informe social.

La sol·licitud de la baixa voluntària en aquest supòsits s’haurà de presentar també amb 28 
dies d’antelació al mes en que es vulgui deixar de pagar la quota, a excepció del cas de la 
recomanació de Serveis Socials, que indicarà en l'informe a partir de quina data s'ha de fer 
efectiva la baixa.

B.- Absències no justificades. Es causarà baixa, a efectes escolars, en cas d’absències no 
justificades superiors a quinze dies lectius consecutius o superiors a trenta dies lectius no 
consecutius. La baixa a efectes econòmics, pel que fa als mesos compresos entre 
setembre i marc, tindrà efectes a partir del mes següent al de la data de la Resolució amb 
la qual es declari vacant la placa. Si les absències no justificades es produeixen durant els 
mesos compresos entre abril i juliol, les famílies continuaran tenint l’obligació de pagament.

C.- Impagament de quotes. Es causa de baixa, a efectes escolars, l'impagament de dues 
quotes compreses entre els mesos de setembre a marc, tret dels casos excepcionals 
avalats pels Serveis Socials municipals mitjançant informe social.
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D.- Incompliment d'obligacions. Es causa de baixa, a efectes escolars, l'incompliment de 
les obligacions dels responsables dels infants previstes en aquest reglament. (...)”

Les mensualitats es pagaran senceres, independentment que no s’hagi utilitzat el servei 
durant el mes de referència. 

Als efectes de pagament, el fet de no assistir a l’escola bressol no suposarà un motiu per 
no abonar les quotes de tot el curs.

Article 5è. Bonificacions 

1.- No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, per la 
qual cosa, s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti ambdós 
conceptes simultàniament. 

2. S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies 
monoparentals. Aquestes bonificacions no són compatibles amb altres bonificacions i 
exempcions regulades en aquesta taxa: 

-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals. 
-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills. 
-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.

Per tenir dret a aquesta bonificació cal que la família que la sol·licita disposi de la condició 
de família nombrosa o família monoparental segons els criteris especificats en la Llei 
40/2003 de 18 de novembre de Protecció a les Famílies Nombroses, o el Decret 151/2009 
de desplegament parcial de la llei 18/2003 de 4 de juliol de suports a les famílies 
respectivament. 
-Situacions especials: Titulars amb nacionalitats no homologables o no conveniades. 
Podran acollir-se sempre que tinguin vigent el permís de residència. 

3. Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a les escoles bressol 
municipals,  que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa general segons el criteri 
següent:

-Dos germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €, bonificació del 
10%. 
Aquesta bonificació tampoc és compatible amb altres bonificacions regulades en aquesta 
taxa. 

Article 6è. Tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions i 
exempcions. 

El tràmit administratiu de la tarifació social i de les bonificacions contemplades en aquesta 
taxa correspon al Negociat de Rendes de l’Ajuntament.

Disposició final 
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L’entrada en vigor d’aquest annex restarà supeditada a la seva aprovació pel Ple de 
l’Ajuntament i als tràmits de publicacions que s’estableixen a continuació i restarà vigent 
fins que no es prengui l’acord per a la seva modificació o derogació. 

Segon: APROVAR el text refós de l’ ordenança fiscal modificada.

Tercer: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, 
l’acord provisional , així com el text complet de l’ Ordenança fiscal modificada, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’expedient de modificació de l’ordenança, els qui 
tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals 
, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Quart: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar

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:
El punt setè de l'ordre del dia ja l'hem tractat i votat i ja ha estat aprovat. I passem al punt 
vuitè, «Modificació de l'ordenança fiscal C10 annex 3, reguladora de la taxa per a la 
prestació de serveis a les llars d'infants de titularitat municipal». I fa l'explicació d’aquest 
punt el mateix regidor Finances, senyor Jordi Ensenyat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde.

Presenta el punt 8

Sr. Alcalde:

Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, sí? Endavant.

Sra. Castillo:

Sí. Seré jo mateixa. Bé, primer... Bé, dir que, que bé, que realment el que ha fet el 
Departament d'Educació anunciant la gratuïtat, bé, podríem posar-li molts adjectius, però 
una vegada més s'ha rentat les mans i ha donat tota la responsabilitat als municipis. És 
insuficient aquesta partida i ja ens ho han explicat a les reunions que hem fet. Creiem que 
aquesta etapa no hauria de ser gratuïta, hauria d'estar universalitzada. I, però tot i així, o 
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sigui, ser conscients que el Departament d'Educació no ha complert amb la seva part i que, 
bé, com tantes altres coses que ha fet aquest conseller, ha sigut com anunciar coses i 
després ja us espavilareu, la CUP no estem d'acord en aquesta bestreta d'activitats d'estiu 
que hagin de pagar les famílies d’I2.

És una decisió política, està clar, d'aquest Govern i nosaltres no la compartim. I és cert que 
aquest Govern considera que hi ha onze mesos d'escolarització i dos és gratuït, ha de 
continuar sent gratuït des de la nostra perspectiva. I si aquest Govern considera que el 
juliol ha de ser un casal d'estiu, un casalet o com la bestreta d'activitats d'estiu, llavors, 
com qualsevol casal d'estiu que les famílies han de pagar, doncs, haurien de pagar. 
Perquè, igual que no fem pagar els serveis complementaris, tipus menjador o acollida, a 
les famílies que no l'utilitzen, doncs, creiem que no l'haurien de fer les famílies.

Bé, també és veritat que, com he dit abans, també és una decisió política i és veritat que 
creiem que aquest ajuntament, fent l'altre dia els càlculs amb la companya Ana Aroca, 
guanya 22.000 euros amb aquesta bestreta de les famílies. Sabem que el cost econòmic 
de mantenir les escoles bressol obertes el mes de juliol és molt més ampli, però també és 
una opció política decidir si assumeix aquest cost o no, perquè en aquest plenari s'ha 
aprovat invertir 80.000 euros en l’enllumenat de Nadal, per exemple. I per tot això, en el 
tema de la tarificació social sempre hem dit que s'ha de fer una tarificació progressiva, que 
els que tenen més, doncs, que paguin més i que no sempre siguin diners públics el que 
redueix les rendes més baixes.

I per tot això nosaltres votarem en contra.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Marta Espona, endavant.

Sr. Espona:

Bé. Nosaltres sí que estem a favor de la gratuïtat. Suposo que és obvi i, per tant, ens 
sembla coherent que no estiguem demanant el mes de juliol de pagament a les famílies i, 
per tant, que sí que sigui una despesa que assumeixi l'Ajuntament com a ajut, d'alguna 
manera, o suport a les famílies pel que fa a la conciliació laboral i familiar i pel que fa, 
doncs, a l'aprenentatge o a donar importància a l'aprenentatge infantil d'aquestes edats.

Creiem que realment li correspon fer-ho a l'administració i, precisament, doncs, destinem 
altres quantitats, doncs, a altres accions, em sembla que és important, doncs, que 
l'Ajuntament també ofereixi aquesta oportunitat a tothom i, per tant, doncs, que col·labori 
d'alguna manera mentre... si és que no es refà tal com està establerta l'ajuda per part de la 
Generalitat, doncs, que l'Ajuntament també ofereixi aquest ajut a les famílies pel que fa al 
juliol.

Considero que l'ensenyament de les escoles bressol va del setembre al juliol, segons es 
definia. I, per tant, no es tracta d'entretenir, sinó es tracta de continuar amb els nanos. Per 
tant, entenem que sí que hauria de ser d'aquesta manera. La Generalitat aporta 1.600 
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euros per plaça. El cost, arrodoneixo números, el cost de plaça l'Ajuntament el té 
comptabilitzat en 1.800 euros. Per tant, és cert que aquí, doncs, hi ha una diferència, però 
també, doncs, aquesta diferència imaginem que ve motivada, doncs, per la qualitat que es 
dona i pel servei que es fa.

Per tant, és un punt a favor que l'Ajuntament, doncs, pugui realment també col·laborar en 
aquesta gratuïtat de l’I2 i, per tant, doncs, fer-hi l'aportació que li correspon. El que hem 
vist amb... com que hi ha molts comentaris, ja em perdonareu, però em distrec... amb les 
dades de matriculació de les llars d'infants, hem vist que, evidentment, les de dos anys, 
doncs, han quedat totes ocupades, que han quedat, en un principi, famílies fora. Segons 
tenim entès, la Generalitat fa l'aportació d'acord amb les places sol·licitades, segurament 
fer aquest any un càlcul, doncs, potser era complicat, tot i que pensant en la gratuïtat era 
fàcil imaginar que més famílies potser ho demanarien. Però, si més no, doncs, aquest 
càlcul potser, doncs, es pot refer millor per a l'any vinent, de manera que l'Ajuntament, 
doncs, recuperi més per part de la Generalitat del que recupera aquest any.

Per tant, nosaltres sí que creiem que el juliol igualment ha de ser una aportació que en faci 
l'Ajuntament, en coherència, doncs, amb la proposta que ve de la Generalitat de gratuïtat 
d'aquest cicle infantil progressivament. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Gràcies. Bé, ens fan un discurs per al Museu del Renaixement de no mesurar les coses en 
termes de dèficit o de no mesurar les coses en termes de serveis no obligatoris de 
l'Ajuntament i, en canvi, l'educació a l'hora d'ajudar les famílies, els hi fem pagar les quotes 
de juliol. I ja que ha citat altres governs municipals, que entenc que són afins al seu partit, 
també d'esquerres, n'hi ha alguns que el tenen totalment gratuït. Podem parlar de Sant 
Joan Despí, PSC + En Comú; Sant Just, PSC + En Comú; Esparreguera. Per tant, no 
entenem, no?, perquè en aquest cas, doncs, no podem des de l'Ajuntament assumir 
aquest cost en un servei que creiem que és del tot necessari i imprescindible per a les 
famílies.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Doncs, és que estic totalment d'acord amb tot el que han expressat els companys de 
l'oposició. És que el cost, ja ho he expressat en altres reunions, fins i tot he demanat unes 
xifres que no ens heu volgut donar i que, segurament, tindreu o hauria de tenir la regidoria, 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 31/05/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 59/112

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

perquè entenem que per posar aquesta taxa heu hagut de fer un estudi econòmic de tots 
els escenaris, aquí que agrada molt parlar d'escenaris.

Per tant, creiem que l'absoluta gratuïtat de P2 és perfectament assumible pel pressupost 
municipal. Perquè nosaltres sí que estem pel dèficit dels serveis públics, senyor alcalde, 
perquè som partits d'esquerra. I estem d'acord, completament d'acord, en que hi poden 
haver serveis municipals deficitaris. El que creiem és que aquests serveis municipals 
deficitaris han d'estar dimensionats. A això se li diu eficiència en la gestió dels diners 
públics. I quan creiem que el servei està dimensionat, creiem que hi pot haver dèficit. Quan 
creiem que el servei no està dimensionat, posem en dubte quin dèficit pot tenir i si aquest 
dèficit serà o no assumible pel pressupost o quin efecte tindrà en la prestació d'altres 
serveis municipals que sí que estan degudament dimensionats.

Dit això, de nou l'educació a Molins de Rei es veu afectada per una manca d'inversió de 
diners públics per part del Govern municipal. I dic de nou, perquè nosaltres ja hem 
denunciat moltes vegades que creiem que les partides relacionades amb ensenyament a 
Molins de Rei no estan ben dotades. Però és que no només ho diem nosaltres, eh?, també 
ho diu un informe recent que s'ha publicat, segons el qual Molins de Rei té un problema 
amb les seves escoles i que, per tant, caldrà molta inversió per part de l'Ajuntament per tal 
de revertir aquests problemes. I espero que en parlem en el futur d'aquesta situació.

I en aquest sentit, creiem que les llars d'infants que, per fi, tot i que potser les maneres de 
Govern de la Generalitat no han estat les millors, i estic completament d'acord amb el que 
s'ha dit, es podia fer d'una altra manera, però s'ha fet, s'ha apostat per la gratuïtat de P2 i, 
segurament, també s'apostarà per la gratuïtat de P1 en el futur i haurem d'estar preparats 
també. Doncs, un cop que ja ho tenim aquí, doncs, com a mínim, ser partícips d'aquesta 
gratuïtat i posar de la nostra part per tal que això sigui així.

Al final, el que fem és obligar les famílies a pagar un mes de juliol que poden o no anar, 
perquè hi ha altres ajuntaments que sí que ho han posat de pagament, també, que no estic 
d'acord, però com a mínim ha estat voluntari, només aquelles famílies que vagin al juliol a 
la llar d'infants. Aquí ho posem per a tots, per a tots, per sistema. Doncs, creiem que 
s'equivoquen. Creiem que s'equivoquen. I creiem que, a més, aquesta és una d'aquestes 
despeses que és perfectament assumible pel nostre pressupost.

Dit això, nosaltres també votarem en contra d'aquesta modificació de la taxa municipal.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Més intervencions? Senyora Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa:

Bé, en tot cas, en primer lloc, amb tot el que s'ha dit i mostrant el que s'ha comentat, 
menys Esquerra, evidentment, que està d'acord amb la proposta de gratuïtat que s'ha fet, 
però la CUP, que va donar suport a aquest Govern que el que ha plantejat ha sigut el que 
ha plantejat, i el grup de l’Ana Aroca, que va ser el que va aprovar el pressupost 
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contemplant el que ha proposat el Departament, us volia comentar una cosa que jo crec 
que és primordial. El servei durant el mes de juliol, partint d'aquesta premissa, el servei 
que es portarà a terme durant el mes de juliol és el mateix que es prestarà durant tot el 
curs 2023. D'acord?

[Remor de veus] Si em deixen...

Sr. Alcalde:

La paraula ara mateix la té la senyora regidora Esther Espinosa.

Sra. Espinosa:

Vostès el que demanen és que des de l'Ajuntament s'assumeixin els 22.000 euros que han 
de pagar les famílies, però és que estan equivocats. Des de l'Ajuntament no s'assumiran 
22.000 euros, se n'assumiran 43.399, que és la part que correspon al Departament i la part 
que correspon a l'Ajuntament. I les famílies hauran d'assumir la part que li correspon a les 
famílies. D'acord? Si no, per aquesta regla de tres, per què no assumim el cost del mes de 
juliol de P1, de P0, o de P3, o de P4 o de P5? D'acord?

Jo crec que el que estan practicant aquí quan s'està criticant per part de tots els partits 
polítics, a excepció, evidentment, d'Esquerra Republicana, que és qui va plantejar aquesta 
gratuïtat entre cometes, s'està criticant la postura del Departament, però, a la vegada, el 
que es demana és que els ajuntaments assumeixin tot el cost. Estem assumint el cost que 
li correspon al Departament i el que li correspon a l'Ajuntament. I, evidentment, els 
alumnes d’Infantil 2, d'Infantil 1 i d'Infantil 0, les famílies assumiran el cost que els 
correspon, com fan la majoria d'ajuntaments que tenim al voltant nostre. D'acord?

Però és que vostès parteixen de la idea enganyosa que l'Ajuntament hauria de pagar els 
22.000 euros. No, és que nosaltres assumim 43.399 euros.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Jo no m'agrada entrar en aquesta dialèctica de «vostès estan equivocats o estan 
enganyats o»... , en tot cas, jo m'he remès al que he llegit, a l'acord que s'ha signat i al que 
ens sembla que políticament correspon. Abans parlàvem de dèficits i entenem que 
l'ensenyament, com la cultura, no ha de tenir, no hi ha d'haver el dèficit pel mig. Bé, no 
riguis. Vull dir... En tot cas, és la meva opinió. Jo he respectat la vostra, per tant, em 
sembla que ho hem d'acceptar tots plegats, no?

El que deia crec que no hem de parlar en termes de dèficits ni en cultura, ni en educació, ni 
en aquests serveis bàsics indispensables. I, en tot cas, si la Generalitat ha fet una aposta 
per facilitar aquesta etapa infantil, també tenint en compte les necessitats familiars, jo no li 
veig per què és tan enganyós i tan extraordinàriament negatiu que l'Ajuntament hagi de fer-
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se càrrec, si més no, durant aquesta primera època, si no hi ha canvis, del que suposa 
aquesta despesa. En tenim d'altres. És una qüestió, en tot cas, de prioritats. I si centrem la 
prioritat en l'educació, doncs seran 43.000 euros, és cert, però ben invertits. En tot cas, 
aquesta és l'opinió nostra, enganyats o no enganyats. Per tant, crec que és una qüestió de 
prioritats, no d’opinions personals.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Si què voldria... Bé, és una opinió meva, però sí que voldria puntualitzar una cosa. Quan la 
companya Marta Espona ha dit que la competència de les escoles bressol són municipals. 
Bé, que... Em deixes acabar, si us plau? Des del nostre punt de vista són municipals, però 
perquè la Generalitat en el seu moment s'ha rentat les mans i ha donat aquesta 
competència als ajuntaments. Vull dir, això no eximeix que nosaltres creiem que les 
escoles bressol haurien d'estar gestionades pel Departament d'Ensenyament, com ho està 
un parvulari o una escola pública. Això és així.

Ara bé, com que no és així i nosaltres batallarem perquè ho sigui així i la moció que hem 
presentat va en aquesta línia, també diem, vull dir, que aquests 43.000 euros, i ara sentit a 
l’Esther, que la tinc aquí al costat, no són 43, són 70.000 o més. Bé, o ja no sé quanta 
quantitat. Però, realment vull dir... [remor de veus]

Sr. Alcalde:

Si us plau.

Sra. Castillo:

Si és una prioritat política el tema de l'educació, però si és que ens estem... Torno a posar 
l'exemple que he posat abans, eh? Vull dir, que ens estem gastant 80.000 euros en 
enllumenat de Nadal. Vull dir, clar. En les qüestions hi ha prioritats polítiques, vull dir, i aquí 
va el programa de cadascú. Vull dir, ja està.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, alguna intervenció més? Per tancar, senyor Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:

Sí, jo, molt breu. Jo penso que tots estaríem d'acord en que ens agradaria que fos el cent 
per cent gratuït. Que pensem que ho hauria d'assumir la Generalitat i que, per tant, si el 
cost de plaça de P2 per alumne són 2.100 euros, doncs, que ens aportessin 2.100 euros. I 
que, per tant, aquest seria l'escenari que tots voldríem i que penso que el que seria més 
just i el que ens tocaria. Que, malauradament, nosaltres, pel servei que tenim, abans ho 
apuntava la Marta, doncs, tenim un cost més elevat i, per tant, ja estem en aquest gap.
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I, per altra banda, a mi m'agradaria posar una altra variable en el debat que potser no hem 
tingut en compte, que és que potser hi ha famílies benestants que no tindrien perquè 
assumir nosaltres, com a Ajuntament, aquesta part. I, per tant, el sistema de tarifació social 
que tenim en les taxes d'avui en dia ens ajuda a que aquelles famílies que tenen menys 
ingressos econòmics ja estiguin bonificades o incloses a Serveis Socials. Per tant, jo no 
penso que sigui ja una qüestió de si són molts diners o pocs, sinó també de posar altres 
variables sobre la taula.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara sí que passaríem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 9

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

9.- Avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’Àmbit de Riera del 
Molí. (expedient núm. 2/2021/MOPGM).-

DICTAMEN

A l’expedient administratiu de referència consten els següents antecedents

1)En data 27 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Molins de Rei va rebre, per part de 
l’AMB, el lliurament de la documentació tècnica relativa a l’Avanç de la Modificació 
del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Riera del Molí al terme municipal de 
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Molins de Rei redactat pel Servei de Planejament Urbanístic de la Direcció de l’Àrea 
de Desenvolupament de polítiques Urbanístiques de l’AMB.

La documentació presentada la integren els documents següents:

§  Document Urbanístic de Avanç del Pla de la MPPGM que conté: 
Memòria; plànols d’informació; i plànols d’ordenació. Redactat per l’Àrea de 
Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

§  Annex 1: Document ambiental de l’Avanç del Pla de la MPPGM: 
Document inicial estratègic (DIE).

2)En data 25 de novembre de 2021 ha estat emès informe tècnic per part de la Cap de 
Negociat de Planejament i Gestió Urbanística i el Cap de Negociat de Medi 
Ambient, en virtut del qual conclouen:

“Vist els antecedents i les consideracions anteriors.

Atès que la documentació de l’Avanç de la MPGM inclou el document urbanístic integrat 
per la documentació que preveu l’article 106.2 del RLUC.

Atès que la MPGM que es proposa està subjecte a avaluació ambiental estratègica.

Atès que en la documentació també s’inclou el DIE integrat per la documentació prevista a 
l’article 18 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

La tècnica i el tècnic sotasignats informen favorablement l’aprovació l’Avanç de la 
Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit de la Riera del Molí al terme municipal de 
Molins de Rei, integrat pel Document urbanístic d’avanç i pel Document Inicial 
Estratègic (DIE) i proposen al Consistori que doni trasllat d’aqueta documentació a 
l’òrgan ambiental i en sol·liciti l’inici de la tramitació d’avaluació ambiental 
estratègica”.

Marc normatiu

A l’expedient de referència li resulta d’aplicació la normativa urbanística següent:

§ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, “TRLUC”). 

§ Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, 
“RLUC”).

§ Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (en endavant, 
“Llei 6/2009”).

§ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (en endavant, “Llei 21/2013”).
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§ Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica.

§ Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant, 
“LRBRL”).

§ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (en endavant, “Decret Legislatiu 2/2003”).

Addicionalment, a l’expedient de referència li resulta d’aplicació el següent planejament 
urbanístic:

§ Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 (en endavant 
PGM).

§ Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i 
modificat per la Llei 24/2001, de 31 de desembre.

§ Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament en data 20 d’abril de 
2010.

§ Modificació de PGM Riera del Molí, aprovat definitivament el 8 de març de 1989 i 
publicat a efectes de la seva executivitat el 17 de maig de 1989.

§ Pla Parcial del sector de la Riera del Molí aprovat definitivament el 23 de juliol de 
1987 condicionant la seva executivitat a l’aprovació definitiva per part de la 
Generalitat de Catalunya de la Modificació de PGM descrita al punt anterior.

§ Modificació de l'article 30 de les ordenances del Pla parcial d'ordenació Riera del 
Molí aprovat definitivament el 15 de novembre de 2000 i publicat a efectes de la 
seva executivitat el 2 de març de 2001.

§ Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de la Via de Cornisa aprovat 
definitivament el 25 d’abril de 2016 i publicat a efectes de la executivitat el 19 de 
maig de 2016.

§ Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
aprovada definitivament en data 22 de desembre de 2020 i publicat al DOGC 12 de 
febrer de 2021.

§ Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, aprovat definitivament en data 6 d’abril de 2021 i publicat al DOGC 
09 d’abril de 2021.

Fonaments de Dret i consideracions jurídiques

En relació a la naturalesa jurídica del planejament urbanístic
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El planejament urbanístic, en tant que disposició administrativa de caràcter general, té 
vigència indefinida i és susceptible de modificació.

L’article 96 el TRLUC regula la modificació de les figures del planejament urbanístic, 
establint literalment el següent:

“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació́, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats següents:

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de 
les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 
modificació́ d’acordar-ne l’aprovació́ inicial i l’aprovació́ provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el 
cas de manca de resolució́ definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació́.

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment 
del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 
transformació́ dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen 
els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació́ inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels 
articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de 
delimitació́ i ordenació́ de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès 
supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions pròpies del planejament 
derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el tràmit d’informació́ 
de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha 
d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació́ pública de la proposta de modificació́ 
aprovada inicialment”. 

Addicionalment, l’article 97 del TRLUC, sobre justificació de la modificació de les figures 
del planejament urbanístic, determina que:

“1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de 
valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració 
negativa, ha de denegar-la.”

En relació a la competència per a formular la MPPGM

La formulació de la present MPPGM correspon a l’Ajuntament de Molins de Rei, de 
conformitat amb l’art. 76.2 del TRLUC, i la seva tramitació es regularà per la següent 
legislació aplicable ve determinada per:

§ Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del TRLUC.

§ Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del RLUC; en el que no s'oposi 
al TRLUC.
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§ Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009.

§ Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, estableix que, mentre no es realitza l'adaptació de la Llei 
6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i programes, a 
la normativa bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental, han d'aplicar-se les prescripcions 
de la Llei 6/2009 que no contradiguin dita normativa bàsica.

§ Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013.

§ L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la LRBRL.

En relació al contingut de la MPPGM

1. La proposta de MPPGM ha de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l'oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents.

L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de 
la proposta i, en el cas de fer una valoració negativa, ha de denegar-la, la qual cosa haurà 
de fer en
qualsevol cas en els supòsits previstos en l'article 97.2 del TRLUC.

2. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la 
zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments 
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o 
locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes 
objecte de la modificació. 

3. Segons l’article 106.2 del RLUC, l'avanç de l'instrument de planejament ha de contenir:

a) Els objectius i els criteris generals del pla.

b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació 
pública.

c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.

d) Si l'instrument de planejament està subjecte a avaluació ambiental, un informe 
ambiental preliminar perquè l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de detall i 
grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sense perjudici del que pugui 
establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l'informe ambiental 
preliminar, quan es tracti del pla d'ordenació urbanística municipal, ha de contenir els 
aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del RLUC i, quan es tracti de plans 
urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'apartat 
1 de l'article 100 del RLUC.
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4. Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació 
adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació.

5. En el cas que ens ocupa, segons l’informe tècnic emès, en data 25 de novembre de 
2021, per part de la Cap de Negociat de Planejament i Gestió Urbanística i el Cap de 
Negociat de Medi Ambient, en relació a la motivació de la tramitació de l’Avanç de la 
MPPGM:

“VII. MOTIVACIÓ DE TRAMITACIÓ DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT

D’acord amb l’apartat 6 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la MPGM està subjecte a 
avaluació ambiental ordinària atès que es una modificació que constitueix una variació 
fonamental d’un planejament urbanístic objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària.

Així doncs, en el procés d’elaboració i aprovació del la MPGM s’ha d’integrar el procés 
d’avaluació ambiental, i per tant, cal tenir en compte per la tramitació allò establert a 
l’article 86 bis i la Disposició Transitòria Divuitena del TRLUC, així com també el que 
disposa l’article 115 del RLUC.

Per la petició d’inici de la tramitació ambiental estratègica a l’òrgan ambiental, cal adjuntar 
el Document Inicial Estratègic juntament amb una proposta d’Avanç de planejament 
urbanístic. En aquest sentit, s’aprofita la fase d’Avanç de la MPGM com a procés de 
reflexió des del punt de vista urbanístic”.

Addicionalment, els tècnics signants de l’informe emès en data 25 de novembre de 2021 
s’han pronunciat en relació a la documentació que integra l’Avanç de la MPPGM, tot 
concloent el següent:

“El document urbanístic de l’Avanç conté la següent documentació:

0. Introducció
1. Memòria descriptiva i justificativa
1.1. Objecte i contingut
1.2 Informació urbanística
1.3 Ordenació proposada
2. Documentació gràfica
2.1 Plànols d’informació
2.2 Plànols d’ordenació
Annex 1. Document ambiental: Document Inicial Estratègic (DIE)

L’Avanç de l’instrument urbanístic de planejament que es presenta conté els objectius i els 
criteris generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i 
criteris urbanístics, ambientals i socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica 
sotmesa a informació pública, tenint en compte que totes les alternatives preserven i 
milloren l’espai natural de la riera de Vallvidrera, i conserven i integren l’element 
patrimonial del Rec dels Molins i que és en la concreció de les zones on es centren les 
diferències i les alternatives d’ordenació.
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L’annex 1 conté el DIE per tal que l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de 
detall i grau d'especificació de l’Estudi Ambiental Estratègic. El DIE inclou els objectius de 
la planificació; l'abast i el contingut del pla i de les seves alternatives raonables, 
tècnicament i ambientalment viables; el desenvolupament previsible del pla; els potencials 
impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic; les incidències previsibles sobre els 
plans sectorials i territorials concurrents”.

En relació al procediment d’avaluació ambiental

La Llei 21/2013 estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En 
aquest sentit la Llei 16/2015 de 21 de juliol, determina les regles en relació a l’Avaluació 
ambiental estratègica del planejament urbanístic, d’acord amb les determinacions 
contingudes en la DA 8a.

En aquest sentit, la proposta de MPPGM incorpora el corresponent Document Inicial 
Estratègic, amb l’objectiu de sotmetre l’instrument al procediment d’avaluació ambiental 
que estableixi l’òrgan ambiental.

L'òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient 
les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de les 
seves estratègies, directrius i propostes o la seva cronologia i que no produeixen 
diferències en els efectes previstos o a la seva zona d'influència. Per obtenir aquesta 
declaració, el promotor, en la fase preliminar de l'elaboració de la modificació, ha de 
presentar una sol·licitud en la qual justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per 
adoptar i notificar la declaració és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. La falta 
de resolució expressa té efectes desestimatoris.

En relació a les obligacions en matèria de publicitat activa

Durant tot el procés de l'expedient de MPPGM haurà de complir-se amb les exigències de 
publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la 
normativa vigent en matèria de transparència, i estarà a la disposició dels interessats a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Molis de Rei.

En relació al procediment seguir per a la tramitació de la MPPGM

Pel que fa al procediment a seguir en la tramitació de la MPPGM objecte del present 
informe:

En relació a l’encàrrec de redacció de la MPPGM

L'Ajuntament pot encarregar la redacció del projecte de modificació del Pla, així com del 
Document Inicial Estratègic, als seus Serveis Tècnics o contractar-los de conformitat amb 
la normativa de contractació pública.

La formulació dels POUM (PGOU) i PAUM correspon als Ajuntaments, en virtut d’allò que 
disposa l’article 76.2 TRLUC.
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En el cas que ens ocupa, la MPPGM es tramita per iniciativa municipal i ha estat redactada 
pel Servei de Planejament Urbanístic de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques 
Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En relació a la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics 

L’article 117.3 del RLUC, que regula les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic, estableix que la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se 
subjecta al mateix procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de 
modificació del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 del RLUC, i el tràmit 
d'audiència que preveu l'article 83.7 del TRLUC només s'ha de concedir, si s'escau, als 
Ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.

Període d’informació pública del document d’Avanç de la MPPGM i aprovació de l’Avanç 
de planejament

De conformitat amb allò previst a l’article 106.1 del RLUC, per a facilitar la participació dels 
ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a l'aprovació inicial 
l'administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels 
instruments de planejament urbanístic.

Remissió a l’òrgan ambiental

Aprovat l’avanç de la MPPGM i el Document Inicial Estratègic, s’ha de remetre a l'òrgan 
ambiental juntament amb la sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica.

Consultes a les Administracions públiques afectades i de les persones interessades

Admès a tràmit, l'òrgan ambiental ha de sotmetre el projecte de modificació del Pla i el 
Document Inicial Estratègic a consulta de les Administracions públiques afectades i de les 
persones interessades pel termini d'un mes.

Informe ambiental estratègic

Finalitzada la fase de consultes o rebudes les contestacions, l'òrgan ambiental ha d’emetre 
Informe ambiental estratègic de la modificació formulada, a l’esmentat Informe 
s’identifiquen les administracions públiques afectades i del públic interessat i la 
determinació de les modalitats d'informació i de consulta a què cal sotmetre-ho.

En relació a l’elaboració del Document Ambiental Estratègic

Rebut l’Informe i tenint-ho en compte, s’haurà d’elaborar el Document Ambiental 
Estratègic.

Aprovació inicial de la MPPGM i del Document Ambiental Estratègic

Redactat el Document Ambiental Estratègic, i el projecte de modificació del Pla, es 
procedirà a la seva aprovació inicial pel Ple de la Corporació, que haurà d'adoptar l'acord 
pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de 
conformitat amb allò establert en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la LRBRL.
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Competència atribuïda també pel seu homòleg, l’article 52.1 lletra “c” del Decret Legislatiu 
2/2003. Aquests preceptes atorguen al Ple de la Corporació l’atribució d’aprovar inicialment 
el planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 
plans i altres instrument d’ordenació urbanístics.

A més, l’article 47 LBRL es requereix el vot favorable de la majoria absoluta de número 
legal de membre en els acords que correspongui adoptar en la tramitació dels instruments 
de planejament general i el 114 del Decret Legislatiu 2/2003, requereix aquesta majoria 
pels acords en la tramitació dels plans i instrument d’ordenació urbanística. I l’article 173 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el ROF, requereix que serà 
necessari l’informe previ del Secretari, i si s’escau el de l’interventor, entre d’altres, sempre 
que es tracti d’assumptes relatius a matèries que exigeixin una majoria especial.

Possible suspensió de l’atorgament de llicències 

L’article 73 del TRLUC regula la suspensió de tramitacions i llicències, establint literalment 
el següent:

“1. Els òrgans competents per a l’aprovació́ inicial de les figures del planejament urbanístic 
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació́ o la reforma, de suspendre la 
tramitació́ de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió́ urbanística i 
d’urbanització́, com també́ de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació́ de 
terrenys, d’edificació́, reforma, rehabilitació́ o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació́ o ampliació́ d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació́ sectorial. 

2. L’aprovació́ inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració́ 
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les 
noves determinacions comportin una modificació́ del règim urbanístic. L’administració́ 
competent també́ pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres 
objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats. 3. Els acords de 
suspensió́ de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 2 s'han de 
publicar en el butlletí́ oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits 
identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic 
a què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que estableix 
l'article 8.5.a”. 

No obstant això l’article 74 TRLUC els efectes de la suspensió de tramitacions i de 
llicències per a àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas regulat per 
l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels 
apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a 
l'aprovació inicial de l'instrument de planejament, la suspensió regulada per l'apartat 2 de 
l'article 73 pot tenir una durada màxima de dos anys.

Continua dient que un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió, no se'n pot 
adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes.

Nogensmenys, segons l’informe tècnic emès en data 25 de novembre de 2021:
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“Atès el règim urbanístic del sòl i la qualificació urbanística de l’àmbit no s’estima necessari 
la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, com tampoc de suspendre l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial”.

Període d’informació pública

Aprovada inicialment la MPPGM juntament amb Document Ambiental Estratègic, 
s'acordarà la seva submissió a informació pública i es realitzaran les consultes que 
procedeixin a les administracions públiques afectades i al públic interessat, durant un 
termini mínim de quaranta-cinc dies, d’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal.

La informació pública es durà a terme mitjançant publicació al BOPB, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, també estant la documentació a disposició dels interessats a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, i mitjançant anunci en un diari de gran tiratge a Catalunya i 
en un altre d'àmbit local.

Sense perjudici de les indicacions que pot efectuar l'òrgan ambiental en definir les 
modalitats de
consulta i informació en cada cas concret, ordinàriament ha d'aplicar-se el següent 
procediment:

§ L'obertura del tràmit de consultes ha de ser notificada individualment 
a les administracions públiques afectades i al públic prèviament 
identificat com a interessat.

§ L'anunci d'informació pública ha de publicar-se en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

També ha de publicar-se en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local, 
en funció de l'àmbit supramunicipal o municipal al qual faci referencia el Pla o el programa. 
Poden utilitzar-se també els altres mitjans de publicitat que estableixi la normativa sectorial 
aplicable al procediment d'elaboració del Pla o programa.

§ En les notificacions de les consultes i en l'anunci d'informació pública 
han d'indicar-se on estan disponibles els documents que se 
sotmeten a consulta o a informació pública. En tots els casos, 
aquests documents han d'estar disponibles en els mitjans telemàtics 
de l'òrgan promotor o de l'òrgan responsable de la tramitació i 
l'aprovació, quan es tracti d'un Pla o programa de promoció privada, 
o de l'òrgan ambiental que garanteixin la seva disponibilitat.

En relació a la sol·licitud d’informe als organismes afectats per raó de les seves 
competències

Simultàniament al tràmit d'informació pública, cal sol·licitar informe als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials, de conformitat amb l'article 85.5 del TRLUC.
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Així mateix, ha de concedir-se audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limiti 
amb l'àmbit de modificació, segons l'article 85.7 del TLRUC.

Redacció de la proposta final de MPPGM i aprovació provisional

Finalitzat el termini d'informació pública i de consultes, tenint en compte les al·legacions 
formulades i els informes rebuts, es procedirà a elaborar la proposta final de modificació 
del Pla 
juntament amb la documentació ambiental.

S'elevarà l'expedient al Ple a fi de procedir a l'aprovació provisional de la MPPGM, de 
conformitat amb allò establert en els articles 22.2.c) i 47.2 ll) de la LRBRL, i article 85.1 del 
TRLUC.

Tots els plànols i altres documents, que integren el Pla, sobre els quals hagués recaigut 
l'acord d'aprovació provisional seran diligenciats pel Secretari de l'entitat local.

Cal tenir present que d’acord amb l'article 112 del RLUC, en la tramitació dels plans 
urbanístics cal procedir a obrir un nou termini d'informació pública i, si escau, d'audiència, 
en els següents casos:

a) Per la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al 
públic, bé d'ofici o bé per l'estimació d'al·legacions formulades en el decurs de la primera 
informació pública o d'informes sectorials. En aquest cas, el projecte de pla urbanístic 
modificat podrà aprovar-se inicialment per segona vegada abans de ser sotmès novament 
a informació pública.

b) Quan l'esmena de les deficiències assenyalades en els acords de suspensió total o 
parcial del tràmit d'aprovació definitiva del planejament urbanístic comporti un canvi 
substancial en el contingut de la figura de planejament objecto de resolució. En aquest cas, 
caldrà que s'aprovi expressament un text que incorpori els canvis introduïts i ho sotmeti a 
informació pública.

En el cas de planejament urbanístic general, s'entén que són canvis substancials:

§ L'adopció de nous criteris respecte a l'estructura general o al model 
d'ordenació del territori.

§ L'adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.

Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics generals, 
en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans urbanístics que no 
s'incloguin en els casos indicats anteriorment no comporten l'exigència d'un nou termini 
d'informació pública però s'han de fer constar en l'acord d'aprovació.

Aprovació definitiva de la MPPGM 

Una vegada diligenciada la modificació del Pla en unió de tot l'expedient, s'elevarà per a la 
seva aprovació definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme a l’empara d’allò que 
estableix l’article 80.a) del TRLUC.
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En tot cas, l’acord d’aprovació definitiva podrà tenir el contingut al qual es refereix l’article 
92 del TRLUC, és a dir:

§ Aprovació pura i simple del planejament, o bé amb prescripcions de caràcter puntual 
que no exigeixin un nou tràmit d’informació pública.

§ La suspensió total o parcial del tràmit d’aprovació del planejament, per raó de 
deficiències esmenables.

§ La denegació motivada de l’aprovació del planejament, per raó de vicis o defectes no 
esmenables

§ El retorn de l’expedient, si no és complet o falta algun tràmit.

Així mateix la notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de dur a terme en el 
termini de quatre mesos des de la recepció de l’expedient complet per l’òrgan competent 
per a l’aprovació definitiva, en cas contrari s’entendrà que es produeix silenci administratiu 
positiu, de conformitat amb allò que estableix l’article 91 del TRLUC.

Notificació de l’aprovació definitiva de la MPPGM la l’òrgan ambiental

Aprovada definitivament la MPPGM per l'òrgan competent, s'haurà de notificar la seva 
aprovació a l'òrgan ambiental, fent constar on està disponible la documentació establerta 
en l'article 28 de la Llei 6/2009 i 26 de la Llei 21/2013,, a quin òrgan específic s'ha 
encomanat el seguiment del Pla i, si escau, la designació nominal del director o directora 
ambiental del Pla.

Publicació de l’anunci d’aprovació definitiva de la MMPGM

Així mateix, es publicarà anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
Butlletí Oficial de la Província.

S’ha de tenir en compte que els instruments de Planejament urbanístic són públics i, per 
tant,  totes les persones poden consultar-los a tot moment, informar-se del seu contingut i 
obtenir còpies a l'ajuntament corresponent o en el Registre de Planejament urbanístic de 
Catalunya.

El Registre de Planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments 
de Planejament urbanístic en vigor mitjançant la consulta pública presencial i telemàtica 
dels instruments dipositats en aquest.

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords d'aprovació 
definitiva dels Plans urbanístics adoptats per l'Administració de la Generalitat ha d'incloure 
l'enllaç amb el Registre de Planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta 
telemàtica del contingut dels documents que conformen el Pla, per facilitar l'accés 
immediat al contingut dels instruments de Planejament urbanístic.

Totes les persones tenen dret a ser informades per escrit per l'ajuntament que 
correspongui, en el termini d'un mes a comptar des de la sol·licitud, del règim urbanístic 
aplicable a una finca o un sector de sòl, mitjançant l'emissió de certificats de règim 
urbanístic. Els titulars del dret d'iniciativa en les actuacions d'urbanització exerceixen el 
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dret de consulta mitjançant la sol·licitud dels corresponents certificats de règim urbanístic 
o, en el cas del sòl urbanitzable no delimitat, mitjançant el procediment de consulta 
establert per l'article 75.

Text Refós

En el cas que en la tramitació d'una figura del planejament urbanístic es produeixi un acord 
que requereixi la presentació d'un text refós, la resolució subsegüent de l'òrgan que 
correspongui ha de dictar-se dins del termini de dos mesos des que aquest text hagi estat 
presentat. 

En el cas que, en comptes d'un text refós, hagi de presentar-se nova documentació 
necessària per analitzar el contingut del pla, la resolució ha de dictar-se dins d'aquest 
termini que la Llei fixa per a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament de què es 
tracti. 

Si, una vegada transcorreguts aquests terminis, no s'ha notificat cap acte exprés, s'entén 
que ha existit silenci administratiu positiu i que s'ha produït l'aprovació definitiva del text 
refós o la compleció definitiva de l'expedient, amb la documentació aportada.

Atesos els fonaments jurídics esmentats, considerant tot el que s’ha indicat i vist molt 
especialment, el contingut dels informes tècnics emesos pels serveis tècnics municipals. 

Vist l’informe emès en data 27 d’octubre de 2021 per la cap de Planejament i Gestió 
Urbanística i el cap del Negociat de Medi Ambient. 

Vist l’informe jurídic emès en data 26 de novembre de 2021 conformat per l’Assessora 
Jurídica municipal en data 26 de novembre de 2021.

Vist l’informe emès en data 21 de desembre de 2021 per la Secretaria de la Corporació. 

Vist l’informe proposta emès en data 6 de gener de 2022 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística, conformat per l’Assessora Jurídica en data 7 de gener de 2022.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SIT del regidor d’Urbanisme de data 10 de 
gener de 2022..
Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a com a òrgan competent , la següent 
PROPOSTA: 

Primer- Aprovar l’Avanç de la de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a 
l’àmbit de Riera del Molí i el Document Inicial Estratègic (DIE).
 
Segon.-Trametre una còpia de l’Avanç de la Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de Riera del Molí que inclou Document Inicial Estratègic (DIE) a 
l’Oficina Territorial d’Acció́ i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que emeti el document d’abast previst 
a l’article 86.bis del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme i l’article 20 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació́ ambiental de 
plans i programes amb les modificacions operades per la Llei estatal 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació́ ambiental. 
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Tercer.- Sotmetre l’Avanç, juntament amb el Document Ambiental Estratègic, a informació́ 
pública durant el termini d’un mes mitjançant la inserció́ d’un edicte al Butlletí́ Oficial de la 
Província de Barcelona, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local i 
al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui 
examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així́ com els informes o documents 
que considerin oportuns. 

El termini d’informació́ pública es computarà̀ des de la darrera publicació́ i tota la 
documentació́ preceptiva es podrà̀ consultar al web d’aquest Ajuntament. 

En compliment del tràmit d’informació́ pública, l’expedient, l’acord esmentat i l’Avanç es 
poden consultar al web municipal i al feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el 
termini d’un mes. 

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix 
termini d’informació́ pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú́ de les administracions públiques. 

La transcrita proposta ha estat formulada en el marc de la normativa vigent interpretada 
d’acord amb els precedents i criteris generalment observats per aquesta Corporació. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passarem ara al punt... Canviem d'àrea i passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Sostenibilitat i Territori amb el punt 9 de l'ordre del dia, «Avanç de la modificació puntual 
del Pla General Metropolità a l'àmbit de la riera del Molí». I fa l'explicació d'aquest punt el 
regidor d'Urbanisme, el senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza: 

Gràcies, alcalde. I bona tarda nit. Bona tarda a tota la gent que ens està escoltant i a tots 
els companys.

Presenta el punt 9

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidor. Faríem torn d’intervenció. Senyor Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:

Bona tarda, gràcies. En aquesta zona de la riera del Molí actualment s'està desenvolupant 
una activitat que podríem dir que no aporta cap valor afegit a Molins de Rei. És clar que 
d'alguna manera aporta beneficis empresarials i feina a algunes persones, però creiem 
que, donada la seva ubicació, seria molt més positiu per a Molins donar-li uns altres usos. 
Atès que és una zona molt important, ja que està connectada al barri de la Granja i és 
l'entrada nord del municipi, aquesta pot ser una oportunitat de transformar aquest espai i 
que suposi una millora global tant en l'àmbit urbanístic, el patrimoni històric i, sobretot, 
mediambiental i natural.
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Sabem que és difícil, però volem deixar constància que allò que realment ens agradaria és 
que aquesta zona esdevingués el pulmó nord de la vila com una gran àrea verda i de 
recuperació de la riera. Tenint en compte la informació que hem pogut revisar del 
document urbanístic de l'avanç, volem posar de relleu la part on concreta la necessitat que 
totes les alternatives preservin i millorin l'espai natural de la riera de Vallvidrera i conservin 
i integrin l'element patrimonial del Rec de Molins.

Creiem que el medi ambient, el corredor natural de Vallvidrera i l'entorn han de ser els 
protagonistes d'aquest projecte. Si aquest espai no pot esdevenir únicament zona verda, el 
nostre grup municipal tenim la necessitat de demanar que es concretin les activitats que no 
s'acceptaran, com les que siguin clarament contaminants. Queda clar que tampoc 
necessitem més empreses de logística i, en general, aquelles que realment no aportin un 
valor significatiu per a Molins de Rei i que segueixin impactant significativament en el 
nostre medi ambient.

Nosaltres vam demanar al Govern que es modifiqués part del text d'aquest avanç, 
concretament, proposàvem substituir la part que diu «es reserva una zona d'aprofitament 
urbanístic destinada a activitat industrial amb usos complementaris de caràcter terciari», 
per «Es reserva una zona d'aprofitament urbanístic destinada a parc científic i tecnològic i 
parc d'oficines». La nostra proposta de modificació no l'han pogut fer i nosaltres, de 
moment, ens abstindrem a l'espera de veure com evoluciona aquest projecte i si realment 
aporta una solució positiva i que estigui consensuada per la majoria dels membres 
d'aquest Ple.

Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Llort. Més intervencions? Sembla que... Sí, senyor Marc? Endavant.

Sr. Vives:

Deixaré al Gerard per tancar les intervencions, segur que tens més a aportar que jo. Bé, 
sempre és delicat, no?, portar a Ple modificacions urbanístiques. Són documents, informes 
molt tècnics, complicats d'entendre i explicar, sobretot, a la ciutadania, a la gent, i que, al 
final, bé, toques coses que a vegades sembla que toquis poc, però al final les 
repercussions poden ser molt grans i poden generar molt debat públic en tots els sentits.

Recordem que aquest Pla general metropolità ve de molt lluny i sempre quan el toquem cal 
posar-ho en debat i en informació. Es va fer aquest pla tardofranquista amb la idea que 
l'AMB tindria una densitat de població i d'industrialització encara més alta de la que ja té. I 
això fa que, com bé ha explicat el regidor, que amb modificacions urbanístiques que es van 
solapant al llarg dels anys i canvis normatius, doncs, afectin de ple a un planejament que 
és arcaic, eh?

Per tant, també nosaltres reiterem en aquest punt previ que estem parlant d'un pla que cal 
tocar-lo amb profunditat. I aquí és una crida també, evidentment, a administracions 
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superiors, com també hem dit sempre i com també hem posat en algunes mocions que 
hem presentat darrerament, eh?, amb l'objectiu de preservar socioambientalment el nostre 
municipi i comarca.

I feta aquesta introducció, vaig una mica a parlar en concret del punt. I si bé és cert que 
avui no votem exactament què i com anirà aquella zona, sí que és clar que, evidentment, 
aquesta proposta de modificació es presenta amb una idea, amb una idea de Govern, una 
idea lícita, però que no és ben bé la de la CUP. Hi ha alguns elements que no compartim. 
Sí que és cert que compartim en gran part, i com comentava també el regidor Llort, doncs, 
la rellevància que se li dona al tram final de la riera, tot i que creiem que aquí ja hi ha espai 
de debat, no?, perquè nosaltres entenem que des de Ponts de Can Baruta fins a la 
desembocadura hi ha d'haver un corredor continu que permeti que sigui també un corredor 
ecològic entre la serralada i el riu.

Però bé, com dèiem, eh?, també això volem pensar que tenim marge en els següents 
anys, perquè això no serà una cosa, segurament, parlarem del següent mandat a qui li 
tocarà fer passes endavant en aquest projecte. Si que sí que hi ha una cosa que ja saben 
també que aquí, doncs, no tenim punt d'unió, que és amb el tema de la planificació, 
establint la rotonda i la pota nord que vosaltres defenseu, que nosaltres, doncs, sempre 
hem comentat que no veiem clara, eh?

En tot cas, doncs, posant en una balança tots aquests condicionants, doncs, els anunciem 
que ens abstindrem en aquest punt.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Marc Vives. I ara sí, senyor Corredora. Endavant.

Sr. Corredera:

Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, agrair al regidor Zaragoza que ens va atendre per explicar-
nos el punt. Li vam demanar la reunió i ens va atendre. Per tant, doncs, el nostre 
agraïment. Nosaltres no és que aportem gaire més, eh?, perquè aquí hi ha molt de 
tecnicisme, hi ha molts de termes jurídics. I, per tant, segons ens van explicar els membres 
de Govern, això és una operació que beneficia l'Ajuntament, bàsicament per no haver de 
fer unes expropiacions molt costoses. I, per tant, doncs, d'alguna manera no ens hi 
oposarem. Ara bé, nosaltres els hi vam presentar una variant, una variant que proposàvem 
en termes de mobilitat i en termes, diguem-ne, de construcció d'aquest espai i que, per 
tant, doncs, presentarem en el període d'al·legacions, tal i com li vam explicar al regidor i 
així ho farem.

Per tant, doncs, el nostre sentit de vot serà, en aquest cas, l'abstenció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, senyor Miquel 
Zaragoza, endavant.
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Sr. Zaragoza:

Bé, jo agrair a tots els companys. De fet, als tres grups amb qui hem pogut parlar més 
aquestes darreres setmanes sobre aquesta proposta de modificació. I, efectivament, jo 
crec que una cosa que he comentat al Marc, no?, és a dir, aquí no fem una modificació que 
planteja el Govern, sinó que jo quan he parlat amb vosaltres, i hem parlat amb la resta, és 
una modificació del planejament que afecta el municipi, no? I, evidentment, el planejament 
té uns condicionants, que és que la seva elaboració va més enllà dels mandats i, 
evidentment, el desenvolupament d'aquest sector no el veurem en aquest mandat i s'haurà 
d'anar treballant perquè la configuració del planejament dels estudis... Us hem presentat 
uns documents que són molt tècnics, evidentment, com deia el company Gerard, no?, però 
que al final jo crec que el que ens ajuda és a tenir aquesta possibilitat de poder fer aquest 
debat que tindrem a posteriori, no?, que ens ha d'enriquir sobre quines són les ubicacions 
que nosaltres podem fer.

I clar, en un món ideal en què el planejament no ens afectés des del punt de vista de les 
repercussions econòmiques, doncs, potser podríem plantejar-nos moltes coses, no? Hi ha 
alguns debats que ens han passat als barris de muntanya quan hi ha determinada gent 
que diu: «No desenvolupi vostè aquest sector», y la fiesta quién la paga. És clar, si 
nosaltres tenim un planejament que diu que hi ha uns drets urbanístics, com passa aquí i 
com passa als barris de muntanya, eh?, podem estar d'acord que hi ha determinades 
coses que es poden fer millor o s'haurien pogut fer millor o en l'elaboració o en la 
modificació del planejament, però tot el que sigui modificar significa que algú ha de pagar, 
que algú ha de posar els recursos econòmics. Perquè quan es va fer la primera 
modificació, quan es va fer l'aprovació del Pla General de l’Àrea Metropolitana li donaven 
un dret. I això és així.

Llavors, en el cas de la Gravera, val tant pel tema de la zona equipament com zona verda. 
Sense entrar a dir si podria ser més verd, més tal, entenc el debat. El que nosaltres aquí 
proposem és una modificació que busca l'equilibri entre què significa que l'Ajuntament no 
tingui que expropiar, eh?, i que els costos que significarà aquesta modificació i la creació 
d'aquesta zona per al municipi de Molins de Rei sigui casi cero, per entendre'ns, val. I per 
això la creació de la zona industrial. No és que ens agradi, sinó que busca que, amb 
aquesta modificació, poder crear, doncs... Jo crec que ho he explicat, si deu mil metres són 
pràcticament de zona industrial, a partir d'aquí, podem o no entrar en altres discussions, 
però la resta és entre zones verdes...

És veritat que hi ha clau equipament, però, hi insisteixo, la clau equipament que es planteja 
aquí, ho diu molt clarament el document, no és de desenvolupament de zones 
d'equipament, perquè no es poden, sinó és de protecció de la zona de la riera, que és el 
plantejament que es voldrà treballa. I busca aquest equilibri entre la creació d'una zona 
industrial que finançarà tot el sector. Bé, jo crec que aquesta és l'operació.

Tenim la diferència de poder fer-ho bé, perquè, entre altres coses, nosaltres no tenim cap 
pressió de ningú, menys del propietari que ens podia haver demanat aquesta expropiació, 
però no tenim cap empresa, com sí que va passar en altres moments, que ens digui: 
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«Escolti, anem a desenvolupar aquest sector i el volem desenvolupar d'aquesta manera». I 
és aquí on... hem parlat –tant amb els companys, sobretot, amb els companys d'esquerra– 
de la limitació dels usos que nosaltres vulguem treballar. També buscant les possibilitats 
de què podem desenvolupar allà. 

I que en aquests moments, avui, ha començat un congrés, no?, una fira a Barcelona... 
Logística i lo bo que és la logística i que està desplaçant la logística el sector industrial a 
Catalunya, bua. Bé, no, jo crec que nosaltres hem de buscar empreses de valor afegit, 
nosaltres hem de buscar aquest perfil que ens agrada més, amb la limitació que significa 
una petita zona industrial, que tampoc estem parlant de molts metres, però que ens 
permeti, a més, compaginar tot això amb allò que deia el Marc, no?, d'aquest corredor, 
no?, hidrogràfic que nosaltres ja tenim clar que és la riera de Vallvidrera, que, de fet, és 
l'únic lloc que té una protecció específica del parc de Collserola enganxat al parc agrari. En 
tota l'àrea metropolitana no hi ha cap altre corredor biològic en cap altre municipi que 
connecti aquestes dues zones, només la riera de Vallvidrera.

I el que nosaltres proposem aquí és, buscant aquesta mitja entre fer una inversió, aquesta 
cessió a la zona industrial, eh?, poder generar una bona zona verda al voltant. Després 
vindrà el debat, com deia el company Gerard, i ja li vaig dir, em sembla perfecte que el 
tinguem i jo crec que serà bo, sobre la mobilitat, eh? Ja veurem. Hem de veure si 
considerem oportú o no garantir la mobilitat del barri de la Granja en sortida cap a aquesta 
zona per dins d'aquest polígon o només el considerem peatonal. Bé, són coses que 
haurem de treballar en l'elaboració de l'aprovació inicial.

I, evidentment, més enllà del tema del model de connexions a autopistes, que tampoc és el 
debat que tenim aquí. És a dir, nosaltres sí que és veritat que hi ha una sèrie de previsions 
de connexions, sobretot amb la 1413, que és la carretera que ens uneix amb el Papiol i 
que, evidentment, els companys del Papiol, com a municipi, estan força preocupats pels 
seus accessos. I nosaltres amb tot això el que pretenem és que aquesta millora tampoc 
ens afecti en negatiu, no? Quan es fan propostes per a la seva millora, nosaltres també 
hem de vigilar que això sigui sostenible i sigui viable, no?

En aquest sentit, aquesta proposta que nosaltres busquem és, com hi insisteixo, buscar 
aquest equilibri entre que el municipi guanyi una zona, eh?, però sobretot el que guanya és 
una reformulació en positiu d'una zona que ara mateix està absolutament degradada. I jo 
crec que és responsabilitat de tots millorar aquest document que portem avui a aprovació 
inicial. I jo els hi agraeixo a vostès la seva intervenció i la seva abstenció en la línia que 
hem de continuar treballant per la millora, evidentment, de les propostes que fem aquí de 
futur.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el segon torn d'intervencions. Si és que... Veig que no. Per tant, 
doncs, si no hi ha segon torn d'intervencions, agrair la participació de tothom. Passaríem a 
la votació.

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 9

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

10.- Aprovar l’adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores 
2022 (expedient núm. 18/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

La Diputació de Barcelona va aprovar al Ple de data 24 de febrer de 2022 la Declaració 
Per a uns municipis i comunitats cuidadores. Des de la Diputació de Barcelona ens han fet 
arribar aquesta declaració que expressa el compromís dels ens locals a entre les cures 
“com una activitat essencial per a la vida, així com per a la dinamització social i econòmica 
dels nostres municipis, que requereix de major reconeixement i de corresponsabilitat 
personal, social i institucional”.

Aquesta declaració vol comptar amb la participació i adhesió dels municipis de la província 
de Barcelona tal i com es va escenificar el 25 d’abril a les jornades “Cap a un nou sistema 
públic de cures en la comunitat” per part de la Diputació de Barcelona, la Federació de 
Municipis i l’Associació de Municipals i ens locals.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei considera molt favorable l’adhesió a la Declaració 
Per a uns municipis i comunitats cuidadores.

El text de la Declaració diu: 

Considerant que totes les persones requereixen cures al llarg de tota la vida, i de forma 
més intensa en determinades etapes del cicle vital, la provisió de cures és un repte per a 
les polítiques públiques i un element central de les agendes locals. A la província de 
Barcelona hi havia l’any 2020, més de 120.000 persones amb una situació de dependència 
reconeguda; un 72% eren majors de 65 anys i un 40% superaven els 85. L’envelliment de 
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la població que creix de forma sostinguda, - amb un 19% de majors de 65 anys, dos punts 
percentuals per sobre respecte fa només deu anys i amb cada vegada més persones que 
superen els 85, sobretot dones - situa les cures de llarga durada com un repte pels nostres 
municipis compartit en l’entorn europeu. Tant és així que el Pilar Europeu dels Drets 
Socials afirma que “tota persona té dret a cures de llarga durada assequibles i de bona 
qualitat, en particular d’assistència a domicili i serveis comunitaris”.

Davant d’aquest repte de present i de futur, des del municipalisme tenim el convenciment 
que cal avançar cap al reconeixement de la cura com un valor públic que ha d’esdevenir en 
un dret social i ciutadà, garantint les condicions perquè totes les persones puguin donar i 
rebre cura adequada a les seves necessitats i projectes de vida, i en el context de les 
seves comunitats. I, alhora, avançar cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació 
del treball de cures, exercit de forma majoritària per dones, que representen el 97% de les 
treballadores de l’atenció social domiciliària a la província de Barcelona i la gran majoria de 
les cuidadores no professionals.

Així, les ciutats, els barris i els pobles han d’esdevenir entorns de cura a través de serveis i 
recursos, espais d’interacció quotidiana i el teixit social de proximitat.

Volem promoure municipis i comunitats cuidadors que afavoreixin la igualtat i la 
sostenibilitat social en el marc d’una societat intergeneracional i diversa. 

Amb aquest horitzó, entenem les cures com una activitat essencial per a la vida, així com 
per a la dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix de major 
reconeixement i de corresponsabilitat personal, social i institucional.

És per això que proposem:

1. Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de 
l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de 
corresponsabilització d’homes i dones.

2.Afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, 
en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social.

3. Incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada 
en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat 
i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i 
canviants.

4.Promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la 
lògica de la prevenció.

5.Mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució 
social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat.

6. Impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que 
cuiden, de forma professional o no.

7.Enfortir aliances entre l’administració local, les entitats del tercer sector social i les 
iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció publicocomunitària en 
la resposta a necessitats de cures i a la soledat no desitjada.

8.Promoure, d’acord amb el marc de responsabilitats de les diferents administracions, 
accions d’accessibilitat als espais públics i habitatges, així com d’adaptació 
funcional de les llars, per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que 
afavoreixi entorns facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social.
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9.Fomentar la participació de les persones implicades en els processos de provisió i 
recepció de cura per repensar el model d’atenció a les necessitats.

10. Potenciar i ser part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en 
xarxa per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar 
la qualitat dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Mocions la proposta d’adopció 
al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores 
2022.

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 Diputació de Barcelona.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones amb el punt 
10, que és «Aprovar l'adhesió a la declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores». 
I fa la presentació d'aquest punt la regidora Ainoa García. Endavant.

Sra. García:

Bé, bona tarda de nou.

Presenta el punt 10

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Si no n’hi ha. No? Doncs, gràcies per 
aquesta lectura. Si no hi ha intervencions, passarem a l'aprovació, a la votació, perdó, 
d'aquesta adhesió.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

11.- Aprovar l’equilibri financer de les Escoles Bressol Municipals La Traca i El Molí 
del curs 2020-2021 (expedient núm. 1/2022/COOSP).-

DICTAMEN

Atès l’informe de la Cap del Negociat d’Educació, de data 14 de febrer de 2022, el qual es 
transcriu íntegrament a continuació:

“Amb data 25 de novembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament va adoptar els acords d’aprovar 
els equilibris financers de les Escoles Bressol La Traca i el Molí per als cursos 2018-2019 i 
2019-2020.

Amb data 10 de gener de 2022, El Cargol de Molins SCCL va entrar per registre, núm. 
2022000485, els informes de l’auditoria dels comptes de pèrdues i guanys de l’activitat 
docent dels seus centres, dels curs 2020-2021.

La prestació del servei d’Escola Bressol s’ha vist greument alterada en aquest període en 
plena pandèmia per diferents aspectes:

Per una banda, l’augment de despeses, com l’increment de la neteja a les aules i els 
materials i l’adquisició de productes sanitaris (mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic). 
També s’inclou com a despesa addicional el personal addicional de reforç. S’ha hagut de 
contractar personal addicional per seguir les recomanacions sanitàries i pedagògiques 
d’establir grups bombolla, per tal que les educadores que donaven suport a dues aules no 
hagin de mantenir contacte amb infants que no siguin del grup assignat.

Per altra banda, pel que fa als ingressos, cal tenir en compte que el període de 
preinscripció (maig 2020) es va produir en ple confinament total. Les famílies es van trobar 
en un moment d’incertesa, ja que eren moltes les persones que es trobaven en ERTO, 
com a la por de possibles contagis i quina seria la situació sanitària del curs següent. 
Aquests fets van produir una baixada de matrícula que entenem que no era previsible de 
cap de les maneres i que escapa de les casuístiques que contemplen els contractes 
respecte de possibles baixades de matrícula.

L’informe emès pel cap del Negociat de Control de Gestió, en data 2 de març de 2021, en 
relació a l’Escola Bressol La Traca, conclou que hi ha un dèficit de finançament de 
54.228,62 €, i en relació a l’Escola Bressol el Molí, hi ha un dèficit de finançament de 
75.472,88 €, imports que correspon als informes d’auditoria del curs 2020-2021. 
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Les aplicacions pressupostàries 2022 corresponents a aquestes despeses serien: 
3040.323101.22794 Gestió EBM La Traca i 3040.323100.48000 Harmonització de preus 
EBM el Molí, en les quals es preveu un increment per una modificació del pressupost en el 
ple del mes de març.

Conclusions

Vist l’anterior, aquest Negociat d’Educació informa favorablement del següent:

Primer.- Aprovar l’equilibri financer de l’EBM la Traca del curs 2020-2021, amb un dèficit de 
finançament  de 54.228,62 €.

Segon.-  Aprovar l’equilibri financer de l’EBM el Molí del curs 2020-2021, amb un dèficit de 
finançament  de 75.472,88 €.

Tercer.- Aprovar l’autorització, li disposició de despesa i el reconeixement de l’obligació, 
d’import 129.701,50 euros a favor de El Cargol de Molins, SCCL, amb NIF F08800138, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Concepte Import Any Nom aplicació Núm. aplicació
Equilibri financer de 
l’EBM la Traca curs 
2020-2021

54.228,62€ 2022 Gestió EBM "La 
Traca" 3040.323101.22794

Equilibri financer de 
l’EBM el Molí curs 2020-
2021

75.472,88€, 2022
Harmonització de 
preus EBM “El 
Molí” 

3040.323100.48001

TOTAL 129.701,50€

Quart.- Condicionar l’efectivitat de l’acord tercer a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
suplement de crèdit 1/2022

Cinquè.- Traslladar els acords que es prenguin a El Cargol de Molins, SCCL, al Negociat 
de Control de Gestió i a la Intervenció municipal”.

Ateses les clàusules 1.4 i 6.8 del Plec de clàusules administratives particular que regeixen 
la contractació, mitjançant concurs públic per procediment obert i tràmit ordinari, de la 
gestió i explotació de la Llar d’Infants La Traca. 

Atès la clàusula 7.3 del Plec de Clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació, mitjançant concurs obert i tràmit d’urgència, de la gestió i explotació de la llar 
d’infants El Molí.

Atesos els articles 249.b) i 258.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, i l’art. 258 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP).

Atesa la proposta de la Cap del Negociat d’Educació de data 10 de maig de 2022.

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 11 de maig de 2022.
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Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB la Traca, per un dèficit 
de finançament per un import de 54.228,62€ (cinquanta-quatre mil dos-cents vint-i-vuit 
euros amb seixanta-dos cèntims, com a tancament del curs 2020-2021.

Segon: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB el Molí, per un dèficit 
de finançament per un import de 75.472,80€ (setanta-cinc mil quatre-cents setanta-dos 
euros amb vuitanta cèntims), com a tancament del curs 2020-2021.

Tercer.- Aprovar l’autorització, la disposició de despesa i el reconeixement de l’obligació, 
d’import 129.701,50 euros a favor de El Cargol de Molins, SCCL, amb NIF F08800138, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Concepte Import Any Nom aplicació Núm. aplicació
Equilibri financer de 
l’EBM la Traca curs 
2020-2021

54.228,62 € 2022 Gestió EBM "La 
Traca" 3040.323101.22794

Equilibri financer de 
l’EBM el Molí curs 2020-
2021

75.472,88 €, 2022
Harmonització de 
preus EBM "El 
Molí"

3040.323100.48001

TOTAL 129.701,50 
€

Quart.- Condicionar l’efectivitat de l’acord tercer a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
suplement de crèdit 1/2022.

Cinquè: NOTIFICAR aquest acord a la Cooperativa El Cargol de Molins SCCL i 
TRASLLADAR-LO al Departament d’Educació, Tresoreria i Intervenció als efectes que 
s’escaiguin.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 11 de l'ordre del dia, que és «Aprovar l'equilibri financer a les escoles 
bressols municipals de La Traca i El Molí del curs 2020-2021». I fa l'explicació d’aquest 
punt la senyora Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:

Presenta el punt 11

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Senyora Estefania, endavant.

Sra. Castillo:

file:///C:/Users/gcs/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A92BB0C6.xls#Hoja22!A1
file:///C:/Users/gcs/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A92BB0C6.xls#Hoja22!A1
file:///C:/Users/gcs/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A92BB0C6.xls#Hoja22!A1
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Gràcies. Gràcies a la regidora d'Educació per l’explicació. Nosaltres, com un servei 
essencial que és i que considerem l'escola bressol, no tenim res a dir, i més, després de 
llegir les auditories. Entenem la temporalitat de la pandèmia el que ha provocat a les 
escoles bressol i més les persones que hi treballem.

Però, ara bé, agrair també a la cooperativa El Cargol tota la gestió que ha fet durant 
aquests anys i, sobretot, en aquest temps de pandèmia. Però també és cert que creiem 
que ja s'ha de posar sobre la taula el tema de la gestió de les escoles bressol, en aquest 
cas, La Traca i El Molí, bàsicament, perquè la concessió a La Traca se li acaba el 2023 i al 
2018 se li va acabar a El Molí i segueix amb un contracte de precarietat.

Com ja bé he dit abans, creiem que les escoles bressol haurien de ser gestionades 
directament per la Generalitat. No veig a aquest Govern de la Generalitat amb un objectiu 
clar de fer-ho. Per tant, sí que els demano al Govern municipal, doncs, que es posi sobre la 
taula, en parlem què s'ha de fer sobre la gestió d'aquestes escoles bressol, que segueix.... 
Bé, doncs, que les treballadores han complert, però, malauradament, dintre de Molins de 
Rei tenim doble escala salarial, vull dir, tenim una escola gestionada directament per 
l'Ajuntament i altres dues que no. Vull dir, les diferències econòmiques i laborals són 
evidents, són paleses. I sabem que us ho han fet saber, perquè la directora de l'Àrea de 
Serveis a les Persones ja va dir que estàveu treballant en això. Sí que ens agradaria que 
ens expliquéssiu en què esteu treballant o, vull dir, en quines condicions.

I des de la CUP no acceptarem cap altra proposta que les treballadores d’El Molí i La 
Traca no siguin personal directe de l'Ajuntament.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, senyora regidora 
si volgués tancar el primer torn d'intervenció.

Sra. Espinosa:

Bé, en tot cas, com he comentat diferents vegades, bé, un parell de vegades a la 
Informativa, estem treballant en el tema que comentava l’Estefania, que una vegada 
tinguem clares quines són les opcions, farem les reunions oportunes per traslladar les 
conclusions que hàgim adoptat com a Govern.

Respecte de les dades que he donat, imagino que, bé, doncs, són les dades que es donen 
des de la auditoria mateixa. D'acord?

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap intervenció més, passarem a la votació.

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

12.- Aprovar el tancament definitiu del desequilibri econòmic de la gestió de la 
Piscina Municipal de l’any 2021 (expedient núm. 3/2022/COOSE).-

DICTAMEN

El Club Natació Molins de Rei és qui gestiona la piscina municipal segons contracte 
administratiu per l’ús i aprofitament d’aquesta instal·lació, segons acord de Ple del 9 d’abril 
de 2002 i per un període de 25 anys.

Atès que des del 14 de març de 2020 s’està vivint una pandèmia provocada per la Covid – 
19, que afecta a tots els àmbits de la societat, que ha comportant tancament de les 
instal·lacions i reduccions d’aforament i d’activitats, que ha provocat una mancança 
d’ingressos en la gestió de la piscina municipal.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 23 de desembre de 2021 va aprovar 
el reconeixement del desequilibri econòmic provisional del la concessió per un import de 
270.613,52 €, a l’espera de la presentació dels compte auditats de l’exercici 2021.

Atès que el Club Natació Molins de Rei ha presentat en Registre d’Entrada núm. E/000627-
2022, de 21 de març de 2022, instància acompanyada de l’auditoria 2021, on es constata 
un dèficit per a l’any 2021, per un import de 294.560,16€, i que per tant, el dèficit 
s’incrementa en 23.946,64 € respecte a la previsió aprovada en el Ple del 23 de desembre 
de 2021, segons la documentació següent

- Auditoria 2021
- Comunicació del tancament de l’exercici 2021, amb un dèficit de 294.560,16 €
- Sol·licitud de pagament de l’increment del dèficit produït en 23.946,64 €

Atès que de l’auditoria 2021 presentada pel Club Natació Molins de Rei es constata que el 
desequilibri final de la gestió de la piscina municipal ha estat de 294.560,16 €.
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Atès que en la clàusula vint-i-cinquena del Plec de Clàusules que regula la concessió per 
l’ús i aprofitament de la piscina municipal diu:

“...
Clàusula vint-i-cinquena.-
L’Ajuntament garantirà l’equilibri econòmic de la concessió. A tal efecte el 

concessionari proposarà les tarifes o altres mesures econòmiques que consideri adients 
per aquest equilibri. L’Ajuntament haurà de compensar econòmicament al concessionari, 
per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o 
disminueixin la retribució i ha de revisar les tarifes quan, encara que no hi hagi 
modificacions de servei, circumstancies anormals o imprevisibles sobrevingudes 
determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic. ...”

Atès que el Club Natació Molins de Rei ha presentat instància núm. 2022009543 de 28 
d’abril de 2022, presenta la documentació següent:

- Projecció compte d’explotació:
· Consideracions de la seva elaboració, preveien dues versions en funció dels 

preus dels subministrament (gas i llum)
· Projecte compte d’explotació 1
· Projecte compte d’explotació 2

- Compte d’explotació 2021.

Atès que en el Ple de 23 de desembre de 2021 es dona compte de les aportacions 
econòmiques aportades per l’Ajuntament de Molins de Rei durant l’any 2021 i que són:

- Decret d’Alcaldia núm. 750 de 20 de maig de 2021, per el qual es fa un avançament 
de 48.165,40 €, Import pagat el 2 de juny de 2021.

- Decret d’alcaldia núm. 1210 de 21 de juliol de 2021, per el qual es fa un avançament 
de 11.093,26 €, Import pagat el 9 d’agost de 2021.

- Decret d’Alcaldia núm. 1442 de 17 de setembre de 2021 per el qual s’aprova un 
avançament de 136.000 €, Import pagat el 28 de setembre de 2021.

I s’aprova l’autorització i disposició de la despesa corresponent al desequilibri econòmic 
provisional de 2021, per import de 75.354,86 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i exercicis següents:

· Exercici 2021: 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 40.000,00€. Import pagat el 19 de gener de 
2022.

· Exercici 2022: 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb el Club 
Natació Molins de Rei, per import de 35.354,86€, aprovat per decret d’alcaldia núm. 
541 de 31 de març de 2022. Import pagat el 13 d’abril de 2022.

Atès l’informe de l’Interventor Accidental, de data 10 de maig de 2022.

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

ACORDS

Primer.- Donar compte de l’informe d’auditoria de l’any 2021 presentat pel Club Natació 
Molins de Rei 
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Segon.- Donar compte de la projecció compte d’Explotació – Pla de viabilitat fins a març 
2027, final de la concessió del servei (descripció del servei) presentat pel Club Natació 
Molins de Rei.

Tercer.- APROVAR el desequilibri econòmic definitiu de l’exercici 2021 corresponent a la 
gestió de la piscina municipal per un import de 294.560,16 €.

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació 
corresponent a la part pendent d’aquest desequilibri econòmic definitiu de 2021, per import 
de 23.946,64€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3030 342401 48000, 
Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei de 2022.

Cinquè.- Condicionar l’efectivitat de l’acord quart a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
suplement de crèdit 1/2022

Sisè.- Traslladar aquest acord al club Natació Molins de Rei.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt dotzè de l'ordre del dia, que seria «Aprovar el tancament definitiu 
del desequilibri econòmic de la gestió de la piscina municipal de l'any 2021». I en aquest 
cas fa l'explicació del punt el regidor de Finances. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

D’esports. 

Sr. Alcalde:

Això mateix.

Sr. Sánchez:

De Finances era en l'anterior mandat. Bé, bona tarda a tots i a totes i bona tarda a totes 
aquelles persones que ens escolten a través de les xarxes socials.

Presenta el punt 12

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera: 

Res, seré molt breu, eh? Des de Molins en Comú, doncs, ja hem expressat en els diferents 
plens i accions efectuades el nostre posicionament respecte a la piscina. El Govern 
municipal en el seu moment ens va remetre o ens va citar, no?, a tenir un debat i buscar 
solucions o alternatives consensuades dins el marc d'una comissió de serveis municipals. I 
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això encara no s'ha produït. I, per tant, el nostre posicionament al respecte no ha variat 
respecte, doncs, de la piscina municipal i la seva gestió.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Ara sí, senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives: 

Bé, no afegiré massa més, perquè una mica el que anàvem a dir era semblant i n'hem 
parlat ara fa uns minutets, eh? Al final entenem, vull dir, el que anar a votar ara és el que 
anar a votar, no?, això està en el conveni. Bé, de l’auditoria d'allò que, bé, com ha explicat 
el regidor, no?, i s'ha demostrat que les previsions no van ser adequades.

Nosaltres entenem que és una mica, per a la gent de fora és una mica el compte de mai 
acabar tot plegat, i hem d'anar a buscar aquesta solució definitiva. I al nostre entendre 
passa una mica per repensar aquest servei municipal que oferim, eh?, el servei d'una 
piscina que ha de ser pública, ha de ser sostenible econòmicament i accessible per a les 
persones. I nosaltres creiem que l'espai, no?, després que aquell desembre demanéssim 
des de diversos partits de l'oposició convocar per enèsima vegada la comissió de les llars 
d'infants, que no es va arribar a convocar mai, i es va fer el canvi al gener a aquesta nova 
comissió d'estudi sobre diferents modalitats de prestació de serveis públics, doncs, 
demanem que es convoqui, que és allà l'espai on puguem tenir aquest debat, on puguem 
contraposar posicions, propostes i cercar una solució definitiva al tema de la piscina.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? No hi ha intervencions. Senyor Ramon Sánchez, 
regidor d’Esports, ara sí.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Jo crec que, en tot cas, ho hem fet palès en aquests mesos. Jo crec que ja hem 
parlat bastant de la piscina. Crec que, en tot cas, sempre hi ha hagut una transparència 
d'intentar portar tots els tècnics que calguessin, fins i tot a la persona que tenim 
contractada des de l'Ajuntament per fer aquest seguiment i acompanyament a la piscina. I, 
per tant, crec que, en aquest sentit, potser no haurem convocat la taula de les concessions 
o de les municipalitzacions, però, en tot cas, crec que sí que és cert que hi ha hagut un 
diàleg d'absoluta transparència presentant els números que, en definitiva, feia no només la 
piscina, no només l'auditoria encarregada a la piscina municipal.

I recordo, precisament, que es va portar una moció amb què es va demanar també que 
s'aprovés i es fes un informe econòmic i financer demanat des de la intervenció de 
l'Ajuntament. També es va demanar, per tant, una tercera empresa externa, absolutament, 
al compromís de la piscina, en què també va manifestar, al final, doncs, aquesta voluntat 
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que els números que presentava la piscina municipal en quant a la gestió, doncs, eren els 
que es presentaven.

En aquest sentit, jo crec que hi ha hagut una transparència absoluta. Certament, 
possiblement, del model n'haurem de parlar. La concessió actual acaba el 2027 i, per tant, 
és un moment, també, aquell en què haurem de començar a definir quina és la gestió que 
es vol cap a la piscina municipal. Jo crec que, en aquest sentit, l'evolució que ha anat fent 
la piscina en els darrers anys per buscar aquesta sostenibilitat, oferint més serveis crec 
que és una bona posició.

Possiblement hi ha elements que ja es detallaven també a l'informe econòmic i financer 
que haurem d'anar polint en el seu moment, com és també aquest compte separat entre el 
que és el Club Natació Molins de Rei i la piscina municipal. I aquí és evident que també 
haurem de veure com anem polint aquests detalls. Però el que ningú no pot negar és que 
al final el que busquem amb aquesta concessió, que és que hi hagi un servei municipal de 
la piscina municipal que es presti a la ciutadania, s'està prestant amb absoluta 
excel·lència. Jo crec que s'estan adaptant molts també als horaris que s'estaven demanant 
per part de la ciutadania, que està donant un servei jo crec que excel·lent, que passen més 
de mil persones diàriament per la piscina. Per tant, crec que és un espai que funciona molt 
bé.

Com tot a la vida, tot és millorable. Però, en tot cas, sí que podríem dir que és una 
concessió que possiblement podríem parlar molt més bé que no pas malament, que el grau 
de satisfacció de les persones que utilitzen la piscina municipal crec que és molt alt i que, 
per tant, en aquest sentit, jo crec que el servei que s'està prestant és l'adequat per a Molins 
de Rei. I, en tot cas, crec que ens podríem emplaçar en els propers anys per veure com ha 
d'acabar sent aquesta nova proposta de concessió o de municipalització. Però, en tot cas, i 
torno a fer meves les paraules que ha dit la senyora Aroca abans en la seva primera 
intervenció, que no tot és municipalitzable. I això és evident que, ho reitero aquí i ho 
tornaré a repetir sempre, i crec que tot s'ha de analitzar molt bé en el que és el cost, servei 
i oportunitat. I aquí jo crec que el que està passant a la piscina crec que és un excel·lent 
exemple de com la col·laboració pública i una entitat funciona molt i molt bé.

I, per tant, crec que en aquest sentit, nosaltres, des d'aquest sentit, el Govern actual té un 
posicionament molt clar, que és que aquest model que tenim actualment és un model 
d'èxit, és un model que ha funcionat molt bé i que jo crec que és un model que 
possiblement hauríem de reeditar. Però, en tot cas, queda temps per parlar-ne, queda 
temps per anar definint quin ha de ser el nou model de gestió de cara al 2027. Però sí que 
és cert que, en aquest sentit, el que estem fent i vam fer-ho també amb l'aplicació de 
romanents del mes passat, és posar diners per anar actualitzant també les instal·lacions. 
És evident que hem d'intentar aconseguir que aquestes instal·lacions arribin al 2017 amb 
la millor projecció possible.

I aquí, en aquest sentit, crec que estem fent ja una bona feina. I ho deia abans, eh? El 
2020 estàvem parlant, ho vam presentar el 2019, d’un projecte d'ampliació de la piscina 
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amb molts més serveis i donant-li o dotant-la d'una piscina municipal, com hauria de ser 
per a Molins de Rei, per a un municipi de al voltant de 25.000 habitants.

Per tant, és evident que, en aquest sentit, encara hi han projectes que hauríem de treballar 
de cara al futur, que s'hauran de treballar en algun moment o altre. No podem, 
evidentment, deixar de banda aquell projecte que es va començar a treballar el 2009. Per 
tant, en algun moment o altre haurem de tornar a posar sobre la taula per veure quin és el 
projecte de futur. Jo crec que aquí també haig de fer un agraïment públic a tota la junta de 
la piscina, que van ser els primers, en el seu moment, que van dir que ara no era el 
moment de parlar-ne d'aquell projecte, atenent, precisament, a tota la problemàtica 
econòmica que s'estava suscitant.

Per tant, jo crec que, en aquest sentit, tenim una junta, tenim un Club Natació Molins de 
Rei que fa una feina excel·lent, que també té un seny jo crec que d'una manera molt, molt 
clara per veure la sostenibilitat de l'equilibri de tota la piscina i que, en aquest sentit, no 
volen estirar més el braç que la màniga. Crec que no ho han fet mai. Crec que han fet una 
feina excel·lent en aquest sentit. I, per tant, doncs, agrair-los també, com no pot ser d'una 
altra manera, la seva intervenció. I, en definitiva, crec que no m'he negat mai a parlar 
d'aquest tema i, per tant, qualsevol moment que puguem trobar per continuar-ne parlant, 
evidentment, serà benvingut.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Hi ha dret a un segon torn d'intervenció. Tot i així, si no hi ha cap 
intervenció, passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (3), la CUP (3) i C’s (1) i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1).
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13.- APROVAR el Pla Local d’ Absentisme per al període del curs 2022-2023 al curs 
2025-2026 (expedient núm. 2/2022/APPAB).-

DICTAMEN

Des de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans a l’Assemblea General 
de les Nacions Unides (ONU) el 12 de desembre de 1948, al Palau de Chaillot de París, 
s’ha desplegat nombrosa legislació reconeixent aquest dret bàsic i concretant mesures per 
al seu assoliment. 

La LRSAL 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
regula les competències municipals detallant que “el municipi exerceix, en tot cas, com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats 
autònomes”, i en concret en el tema que ens ocupa, “participar en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels solars necessaris pera la construcció de nous centres 
docents. La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local 
destinats a centres públics d’educació infantil o d’educació especial”.

El tema que ens ocupa ha estat objecte de preocupació i debat entre tots els agents 
educatius del municipi des de fa ja més d’una dècada, quan al 2010 es va crear una 
comissió de treball que va dedicar-s’hi, per posar sobre la taula la necessitat de 
consensuar una metodologia de treball conjunta i coordinada per reduir l’absentisme 
escolar des de la participació i el consens. 

L’any 2017 es va tornar a convocar la comissió de treball per acordar un esborrany del 
protocol d’actuació, on es van revisar principalment els apartats de funcions de cada 
professional o agent educatiu, i el circuit d’intervenció. 

Durant aquest curs 2021-2022 s’ha reactivat aquest grup de treball, que ha pres com a 
base de treball el protocol acordat amb anterioritat,  l’ha actualitzat i l’ha ampliat. A més a 
més, s’ha obert aquest espai de treball a d’altres agents socials i educatius. En aquesta 
reunió, a banda del Negociat d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament, van estar 
convocades totes les direccions de les escoles, col·legis i instituts de la vila, així com 
d’altres agents implicats: Inspecció educativa, EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica), 
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, EAIA (Equip d’Atenció a Infància i Adolescència) i el 
CAP La Granja. 

El Pla Local d’Absentisme ens dota d’un element útil i pràctic per treballar la intervenció 
preventiva de l’absentisme de forma integral des de la cooperació, la coresponsabilitat i la 
coordinació de totes les actuacions amb l’objecte d’aconseguir la plena escolarització de 
tot l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria, així com la prevenció en la detecció de 
possibles casos susceptibles de presentar absentisme en la transició entre l’etapa 
d’educació primària a secundària, i el foment de la continuïtat d’estudis postobligatoris i/o 
altres accions formatives o d’inserció laboral dels nostres joves. 

El passat 6 d’abril, al plenari del Consell Escolar Municipal es va aprovar la proposta 
consensuada per unanimitat, amb un total de 25 assistents. 
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Atès l’informe proposta de la Cap del Negociat d’Educació, de data 10 de maig de 2022.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVAR el Pla Local d’ Absentisme per al període del curs 2022-2023 al curs 
2025-2026.

SEGON.- RESTAR ASSABENTAT del procediment de l’actualització del Pla Local 
d’Absentisme

TERCER.- DONAR DIFUSIÓ d’aquesta aprovació als mitjans de comunicació de la Vila i 
publicar-ho al web municipal.

QUART.- Acordar que aquest Pla d’Absentisme serà vigent fins l’aprovació del proper Pla.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Territorials d’Educació del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament del Papiol, a l’Equip d’Atenció 
Psicopedagògica (EAP) de Serveis Territorials del Baix Llobregat, a l’Equip d’Atenció a 
Infància i Adolescència (EAIA V) de la Generalitat de Catalunya, als Mossos d’Esquadra de 
Sant Feliu de Llobregat i a la treballadora Social del CAP La Granja de Molins de Rei; i 
TRASLLADAR-HO a tots els agents socials i educatius que es detallen a continuació: 
direccions d’escoles, col·legis i instituts de Molins de Rei i l’Escola Pau Vila del Papiol, i al 
Negociat de Governació.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem el darrer punt de l'ordre del dia abans de les mocions, que és el punt 13 «Aprovar 
el pla local de l'absentisme per al període que va del curs 2022-2023 al curs 2025-2026». 
Fa la presentació d'aquest pla la senyora regidora d'Educació. Senyora Esther Espinosa, 
endavant.

Sra. Espinosa:

Bona nit un altre cop.

Presenta el punt 13 

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, s'obria el torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Bé, la CUP votarem l'aprovació d'aquest pla, vull dir, tal com, bé, al consell escolar quan es 
va presentar... Vull dir, ens l'hem llegit bé i valorem positivament aquest document, que és 
una eina de treball molt útil i cal fer-la i posar-la en pràctica. Ens agrada la introducció d’on 
partim i tot l'anàlisi que fa sobre l'escolarització i el nivell d'absentisme a les escoles en els 
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darrers anys. Tornem a repetir que és molt útil i l'estat del corrent per a totes aquelles 
persones que ni treballem a Molins ni en l'àmbit educatiu, doncs, ens enriqueix.

També hem pogut veure les conseqüències que ha portat el confinament estricte i els dos 
cursos de pandèmia que estem vivint i encara patim. I se'n parla poc de totes les 
restriccions que han hagut de patir els infants i adolescents i encara avui dia també. I 
també ho valorem molt i de manera positiva poder ser coneixedors del procés d'actuació 
dels centres en cas d'absentisme per part d'algun alumne.

Per altra banda, hem trobat a faltar en aquest pla la prevenció per resoldre l'absentisme 
escolar, o sigui, trobar mecanismes perquè això no es dugui a terme. Tot i ser, al pla ho 
hem llegit, que no hi ha un nombre molt elevat d'alumnes amb absentisme escolar.

Des del nostre punt de vista, cal anar més enllà i buscar eines integrals per resoldre per 
què hi ha infants i adolescents que no volen o no poden anar a l'escola. Votarem a favor, 
com ja he dit, però també és veritat que, bé, lamentem que avui no aprovem també un pla 
contra la segregació escolar, com fa temps que anem demanant en aquest plenari i que 
segurament en el Ple del mes que ve amb el Síndic de Greuges en parlarem.

Som conscients que hi ha l’OME, que ja fa poc que està en funcionament. Veurem l'any 
que ve a veure què diu el Síndic després d'un any que fa que funciona l'OME, però el que 
realment trobem a faltar és que no hi hagi un estudi de per què a Molins de Rei es produeix 
aquesta segregació. I, malauradament, no hi ha un pla d'actuació de com revertir-les. Som 
coneixedors, també, que l'equip tècnic han fet formacions, però nosaltres el que volem 
saber és si realment aquest Govern té voluntat política de fer un pla contra la segregació 
escolar.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, senyora 
Espinosa, si volgués tancar el primer torn d'intervenció.

Sra. Espinosa:

Pel que fa al pla de prevenció de l'absentisme, en aquestes unions amb les diferents en les 
diferents escoles i instituts, el que sí que es va quedar d'acord és que cada escola té el seu 
pla de prevenció d'absentisme. Aleshores, ells coneixen, són els coneixedors de l'alumnat 
que tenen i són ells els que treballen el pla de prevenció de l'absentisme i, per això, no es 
va incloure dintre del Pla d'absentisme.

Respecte el pla contra la segregació escolar, en tot cas, ja ho parlarem en el ple del Síndic. 
S’ha contestat al Síndic i, en tot cas, farem la valoració de tot plegat en aquell moment, 
vale? Ara jo crec que l'important era un document que crec que és tan important per a tots 
plegats com és el Pla d'absentisme, perquè fa molts anys que s'estava intentant tirar 
endavant. Jo crec que l'important és que avui es porta a Ple aquest... i, a més, un 
document consensuat entre totes les parts que han participat en l'elaboració. Jo crec que 
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l'important era això, vull dir, posar en relleu que tenim pla d'absentisme i que, bé, que tota 
la comunitat educativa està molt contenta de poder tenir aquesta eina.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció més, passarem a votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

17.- Qüestions sobrevingudes

No n’hi han.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara ja, amb els punts acabats dictaminats per les comissions informatives, passaríem a 
les qüestions sobrevingudes, que no n'hi ha cap.

D – MOCIONS

18.- Moció del grup municipal la CUP-AMUNT sobre les necessitats i finançament de 
les Escoles Bressol. (expedient núm. 19/2022/MOCIO).-
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MOCIÓ

“Actualment a Molins de Rei disposem de tres escoles bressol municipals. El correcte 
funcionament d’aquests serveis depèn, en gran part, del suport econòmic que la 
Generalitat proporciona a l’Ajuntament. A més, cal recordar que els serveis d’aquest tipus 
són desenvolupats majoritàriament per l’Administració local per tal de donar cobertura a les 
necessitats de les famílies i dels infants, però que en cap cas són d’obligada prestació per 
part dels ajuntaments. Dit d’una altra manera, l’Administració local està assumint serveis 
que hauria de prestar la Generalitat de Catalunya.

El nostre Ajuntament es fa càrrec d’una part important de les despeses d’aquests serveis, 
fet que suposa una consignació elevada en el conjunt dels nostres pressupostos. En canvi, 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya mai no ha respost al nivell de la responsabilitat 
que hauria de tenir en aquest tipus de serveis. Per això mateix cal recordar l'actuació de la 
Generalitat en aquests darrers anys, retallant la seva aportació a partir del curs 2010-2011 
i fins i tot fent-la desaparèixer en el període que va del curs 2012-2013 al 2018-2019. A 
més, cal recordar que en molts casos la creació d’escoles bressol ha estat fruit de 
reivindicacions populars assumides pels ajuntaments.

En aquell moment diferents consistoris del país van presentar un recurs contenciós 
administratiu contra la Generalitat per reclamar el deute contret i compromès durant 
diferents cursos escolars. Finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va 
sentenciar que la Generalitat tenia l’obligació de pagar 425 euros per plaça d’escola 
bressol des del curs 2012-2013 fins el 2020. A més el tribunal va recordar que la llei 5/2020 
que va modificar la llei 5/04 de creació de les llars d’infants o escoles bressol, i la llei 12/09, 
deixen clar que la Generalitat és la responsable de finançar les escoles bressol. El retorn 
d’aquests recursos caldria que revertis en la qualitat de les escoles bressol i en la 
contractació laboral, garantint així unes condicions de treball dignes per a totes les 
treballadores d’aquestes.

Així doncs, el govern català amb la disminució de la seva aportació al funcionament de les 
escoles bressol va incomplir l’acord del 14 de Febrer de 2005, signat entre el Departament 
d’Educació i les entitats municipalistes, en el qual es fixava una subvenció de 1.800 euros 
per a cada infant i curs escolar i un finançament de 5.000€ per la creació de nova plaça.

Ara el govern de la Generalitat ha anunciat la gratuïtat de l’I -2 (P-2) per a totes les 
famílies, novament sense comptar ni dialogar amb els ajuntaments. A partir del curs 2022-
23 i fins el 2029, la Generalitat es compromet a pagar 1.600 euros per plaça d’infant i curs 
escolar, i 1.600 euros més per infant de I-2. Amb aquesta aportació, inferior a la pactada 
l’any 2008 la Generalitat fa gala d’una de les seves mesura estrella sense explicar la 
veritat: 14 anys després el govern de la Generalitat pagarà 1.600 euros per plaça en lloc 
dels 1.800 que es van pactar i pagar del curs 2008 al 2010. És evident que 14 anys 
després els costos de cada plaça d’escola bressol han augmentat molt, i el fet de que la 
Generalitat aporti menys diners que el 2008 provoca que aquest increment de les 
despeses les hagin d’assumir els propis ajuntaments augmentant la seva aportació a les 
escoles bressol.

Segons el Síndic de Greuges hi ha l’existència de fortes disparitats socials i territorials en 
l’accés de les famílies catalanes al primer cicle de l’educació infantil. La dispersió del 
creixement de les places d’educació infantil, sense pautes clares de planificació educativa 
encaminades a garantir la igualtat d’oportunitats d’accés, explica que es mantinguin 
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importants desigualtats entre grups socials i territoris a l’hora de poder gaudir d’aquests 
serveis. L’equitat social i territorial és, doncs, un principi que ha de guiar l’acció política en 
la prestació del servei, la qual cosa implica establir els mecanismes necessaris per corregir 
les situacions de desequilibri actual. Per això mateix cal dotar a l’escola bressol de la 
qualitat educativa necessària en el marc d’una llei de qualitat i creació d’escoles per a 
tothom i establir un principi d’equitat educativa i social que corregeixi les situacions de 
desequilibri actuals.

Cal tenir en compte que en l’actualitat algunes Llars d’infants ja són de titularitat de la 
Generalitat i aquestes reben un finançament 100% públic, mentre que molts municipis no 
gaudeixen d’aquestes llars d’infants i estan sostenint amb pressupost municipal un servei 
que la llei deixa clar que és la Generalitat qui les ha de finançar.

Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció del següent 
ACORDS:

Primer: Demanar al govern de la Generalitat la calendarització d’un pla d’internalització del 
sistema públic d’ensenyament de totes les escoles bressol municipals, assumint-ne la 
titularitat i el finançament complet a la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir la 
gratuïtat de l’escolarització de I-0 a I-2. A més, cal treballar per millorar els següents punts:

-Baixar les ràtios d’alumnes/aules.
-Assegurar la cobertura dels infants i famílies vulnerables
-Per una escola inclusiva, cal augmentar els serveis educatius d’atenció a la infància 

amb necessitats educatives.
-Major dotació de personal de suport.
-Establir un finançament equitatiu arreu de Catalunya.

Segon: Demanar al govern de la Generalitat que garanteixi places públiques suficients 
d’escoles bressol d’arreu del territori. També cal que des del Departament s’actui amb 
previsió calculant el nombre d’infants afectats per la mesura amb antelació per tal de crear 
noves aules si fos necessari.

Tercer: Establir una llei que promogui un estudi de les necessitats a través d’un mapa 
escolar.

Tercer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Molins de Rei al sistema de finançament de 
les subvencions a les escoles bressol per al curs 2022-2023 i fins el 2029 portada a terme 
pel Govern català. Demanar que es torni a negociar amb els ajuntaments a partir dels 
costos reals d’aquest servei garantint que els ajuntaments no hagin d’assumir més 
despeses en aquest àmbit. A l’hora d’actualitzar el cost real del servei cal tenir en compte 
la qualitat educativa i la qualitat i dignificació laboral dels treballadors. Garantir que no es 
realitzi la totalitat del pagament als ajuntaments una vegada finalitzat el curs i s'avanci el 
pagament en bestreta o pagaments trimestrals.

Quart. Demanar al govern de la Generalitat que pel curs 2022-2023 i posteriors es realitzi 
la necessària actualització i revisió dels acords presos amb les entitats municipalistes el 14 
de febrer de 2005 i el 9 de juliol de 2008, de sosteniment de les escoles bressol i escoles 
de música i dansa municipals actualitzant els imports calculant l’augment de costos dels 
darrers 14 anys i crear una Llei específica per tal de regular-ho.
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Cinquè: Demanar al govern de la Generalitat que augmenti fins el 6% del PIB la despesa 
del Departament d’Educació, per complir la Llei d’Educació de Catalunya.
Sisè: Sol·licitar que es creï una comissió de treball al Parlament de Catalunya per tal de 
treballar en el finançament i l’ordenació educativa en el marc de l’etapa de 0 a 6 anys.

Sisè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem ja a l'apartat de les mocions amb el punt divuitè de l'ordre del dia, que és la 
«Moció del grup municipal la CUP Amunt sobre les necessitats i finançament de les 
escoles bressol». I fa l'exposició d’aquest punt la mateixa senyora Estefania Castillo. 
Endavant.

Sra. Castillo:

En aquest plenari avui parlem molt de les escoles bressol, eh?, així com a reflexió.

Presenta el punt 18

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Gràcies. Bé, aquesta moció es titula «sobre el finançament de les escoles bressol», però, 
després d'haver-ne fet la lectura, en tot cas, el que ens sembla és que tracta molts més 
aspectes que no solament el finançament de les escoles bressol. I, per tant, nosaltres ens 
hem cenyit bàsicament al títol i, per tant, hem anat al punt 4 d'aquesta moció quan diu que 
vol posar de manifest que l'Ajuntament de Molins de Rei rebutja l'acord signat.

L'acord signat el dia 1 d'abril entre la Generalitat i els ens que representen els municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, va ser, 
precisament, un acord sobre el finançament del cost que representen per a les famílies les 
places d’I2 amb vista a aconseguir progressivament la gratuïtat de tota l'etapa d'aquest 
cicle. Pensem que el nostre Ajuntament també està, en tot cas, representat per aquestes 
institucions, de manera que si es va signar aquest acord, doncs, en alguna cosa hi deu 
estar d'acord, també.

L'acord ja recull també el compromís de consolidar el finançament de l'I 2 i incorporar l’I0 i 
l’I1 segons les disponibilitats pressupostàries. Per tant, el que es demana en el primer punt 
de la moció ja està previst. És cert que no hi ha calendari, però només som en el primer 
any de la instauració d'aquesta mesura. Creiem que és una mesura prou important, la 
gratuïtat, com perquè realment, doncs, entenguem els esforços també que s'estan fent en 
aquesta línia.
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Estem d'acord que cal millorar aspectes relacionats amb l'escolarització en general, que hi 
ha d'haver places públiques per a tothom arreu del territori, que caldria augmentar la 
despesa en educació i que seria positiu que hi hagués una comissió del Parlament que 
treballés pel finançament i l’ordenació educativa de l'etapa de 0 a 6 anys. Però aquests 
punts ja no es refereixen en concret al finançament de les escoles bressol.

Per últim, no creiem que calgui una llei per estudiar les necessitats educatives a través 
d'un mapa escolar i sí que creiem que s'estan revertint unes retallades que venen de 
governs anteriors amb el retorn del deute. Creiem que es tracta d'una moció que, amb 
l'excusa del finançament de les escoles bressol, aprofita per carregar contra tota la situació 
actual de l'educació al nostre país. Creiem que s'ha fet un pas important amb la gratuïtat 
de l'I2, que és una mesura nova i que, segurament, necessitarà mesures complementàries. 
Però per a nosaltres no és prou motiu per demanar la rectificació de l'acord que s'ha 
signat.

Com que considerem que aquest és el punt principal de la moció d'acord amb el seu títol, 
nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Endavant, senyora Espinosa.

Sra. Espinosa:

Respecte a la situació que es presenta, una de les situacions, jo crec, la que porta a 
presentar aquesta moció, principalment, que és el tema de l'anunci de la gratuïtat de 
l'educació infantil 2 de les escoles bressol. Respecte a la mesura anunciada de gratuïtat, 
ha estat una mesura proposada abans que estudiada. I això de per si ja és un problema. 
Cal dir que quan el president Aragonès presenta aquesta proposta, cap ajuntament no el 
de Molins, sinó cap ajuntament de Catalunya la coneixia, tot i que els ajuntaments paguem 
una part del cost de les bressol. Setmanes després d'aquest anunci, ens va arribar un 
correu a Educació de l'Ajuntament, on el Departament ens demanava els costos reals del 
funcionament de les tres escoles bressol.

Com es diu en castellà ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Està clar que la mesura no 
estava consensuada amb ningú. Van tirar pel dret i això ha generat dubtes en tots els 
actors, famílies professionals de les bressols i ajuntaments. Un cop fet l'anunci, ningú sabia 
com es garantia aquesta gratuïtat. Aquí ve la primera sorpresa i el primer problema. El 
càlcul que el Departament fa de cada plaça està molt per sota del preu real. El 
Departament el que garanteix és el pagament de l'escolarització dels alumnes. En el cas 
de Molins de Rei, com en el d'altres municipis del nostre entorn, el Departament calcula un 
preu de 4.800 euros alumne/curs. Però la realitat és que el preu per alumne i curs és d'una 
mitjana, entre les tres escoles bressol, de 6.000 euros.
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És en aquest punt on ens hauríem de preguntar, quin és el model de bressol que vol el 
Departament? Des de l'Ajuntament volem una escola bressol de qualitat, garantint serveis 
de vetlladora i un equip professional excel·lent, com així ens ho confirmen les enquestes 
d'avaluació del servei. En reunió amb el conseller Cambray, a aquesta pregunta ens va 
contestar que ells havien valorat un model i que si nosaltres optaven per aquest no era 
problema del Departament.

Evidentment, mantindrem el servei de qualitat que s'ha donat fins ara, encara que haguem 
d'assumir més costos. Però, al final, el que està clar és que el Govern de la Generalitat fa 
un exercici trampós. Anuncia una gratuïtat que comporta que els ajuntaments paguin molt 
més. Una altra sorpresa. La Generalitat es compromet a pagar la part seva i la de les 
famílies durant uns anys, fins al curs 28-29. I aquest concepte ha d'estar recollit aquests 
anys en els pressupostos de la Generalitat.

M'agradaria recordar que entre els anys 2012 a 2019, la Generalitat va decidir 
unilateralment deixar de pagar el seu terç i els ajuntaments van haver d'assumir la part que 
deixava d'ingressar la Generalitat, i, a més, en un període de crisis important. Els tribunals 
l'any 2019 van donar la raó als ajuntaments, marcant una aportació de 1.800 euros per 
alumne cada curs. I ara la quantitat esbossada pel Departament és menor de la que 
estableixen els tribunals.

Aquest anunci de gratuïtat hauria d'haver estat acompanyat de la garantia de sostenibilitat 
de la proposta d'ara endavant. Qui garanteix que els pressupostos de la Generalitat 
cobriran aquests imports? Es valora l'aportació des del curs 2022 al 2029 amb un import 
de 1.600 euros, no es preveu cap augment de sous, de consums, de manteniments durant 
aquests anys? Sembla una broma de mal gust. Es pot parlar de gratuïtat quan no 
garanteixes la universalitat? Crec que és del tot necessari avançar cap a la universalització 
i gratuïtat del servei. És del tot necessari que es treballi un nou mapa de bressols. L'últim 
és de l'any 2004 i és evident que en aquesta proposta canvia totalment la imatge.

En el mapa vigent, se'ns deia que necessitàvem 60 places el 2004 per cobrir la demanda, 
comptant que teníem únicament la bressol d’El Rodó en funcionament. Arrel d'aquell mapa 
es van crear 148 places més, molt per sobre de les 60 que establia el mapa, vale? Ara, 
amb aquesta situació canvia totalment, perquè la preinscripció de l’alumnat és molt més 
gran. Sí que s'ha aconseguit, mitjançant les entitats municipalistes, el compromís de fer 
reunions per valorar els costos i pagaments endarrerits. Però és la forma, el que deien 
primer, la gallina i després l'ou. Després de l'experiència, qui ens garanteix res?

Per acabar. Fer un anunci d'aquesta forma tan barroera, d'una mesura tan important i que 
genera tants dubtes a les famílies, als treballadors i treballadores de les bressol i als 
ajuntaments, ens sembla una frivolitat immensa. No s'ha tingut en compte, en cap cas, la 
comunitat educativa. Però és evident que el conseller d’educació, senyor Cambray, no 
l'importa el més mínim la comunitat educativa. Simplement l'anunci. El que tenim clar és 
que, com a Govern, seguirem garantint la qualitat de les nostres escoles bressol.

Sr. Alcalde:
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Més intervencions. El micròfon, si us plau. Més intervencions? Endavant, senyor Ramon 
Sánchez.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Primer de tot, felicitar a la CUP per aquesta moció. Crec que és una moció molt 
ben presentada. Que pot tenir el títol que té, però que parla de moltes coses. Parla, primer 
de tot, de la manca de diàleg, de la manca de respecte, possiblement de la manca 
d'equitat. Parla de moltes coses. És evident que quan algú pren decisions i no compta amb 
els ajuntaments que, en definitiva, són els qui paguen, són, en definitiva, els que haurem 
d'assumir aquesta falta de cost, doncs, és evident que no hauria de ser així. Perquè, en 
definitiva, amb qui primer haurien d'haver parlat és amb els ajuntaments i tenir una 
negociació, un diàleg que s'hauria d'haver produït per tal de buscar el màxim de consens 
possible amb una proposta que possiblement deu ser bona.

Però que possiblement, i ha sortit abans, ho he dit el Carles en referència als treballadors 
que hauran d'anar al nou servei de museus, on ja sembla que poden haver-hi treballadors 
de primera, o hem d'evitar que hi hagi treballadors de primera i treballadors de segona. I 
possiblement aquí ens pot passar que hi hagi nens de primera i nens de segona. Hi hagi 
nens que tinguin la sort de poder anar a una llar d'infants pública i tinguin un cos gratuït i hi 
hagin nens que, volent anar a la pública, hagin d'anar a la privada i hauran de pagar els 
seus pares tota la despesa.

Per tant, és evident que aquesta opció hagués estat o hagués pogut ser més 
representativa i, en tot cas, garantir-ho a tots els infants de la vila. I això possiblement 
hauria estat un bon resultat per tal que totes les famílies poguessin garantir aquesta 
escolarització en una etapa primerenca que també, i ho puc dir perquè ho he viscut, i he 
viscut els dos ambients, tant la privada com la pública, i realment a Molins de Rei les dues 
presten un servei excel·lent.

Per tant, en aquest sentit, jo crec que, possiblement, hauria d'haver estat una proposta que 
abarqués a tots els infants de la vila. Possiblement, molts de vostès deuen tenir fills, vostès 
saben que les llars d'infants, precisament, és quan... després també, però molt més enllà, 
eh? En la primera etapa de la vida és quan més diners et costa. I, per tant, els costos de 
portar un nen a l'escola bressol són dels imports més alts que pagues amb l'escolarització. 
Per tant, que tinguéssim aquesta gratuïtat amb aquest 0, 1 i 2, que acabarà produint-se, 
eh?, vull dir, que ningú s'enganyi. Estem a un any de les eleccions, per tant, l'any que ve 
segur que això ho ampliaran a l’1 i al 0.

Per tant, estic segur que això vindrà per quedar-se i vindrà per continuar, i que els 
ajuntaments hàgim de fer front a tota aquesta major despesa a no ser que la Generalitat, 
doncs, posi més diners. Aquí podríem parlar també, evidentment, del dèficit fiscal que té la 
Generalitat de Catalunya, d'aquests diners que se'n van, no tornen i que, per tant, aquí 
l'Estat també podria mirar-se els seus comptes. Però també parla, precisament, que ens 
hem trobat sense aquesta negociació, amb aquesta falta de respecte que l'acord a què 
s'havia arribat el 2008 de 1.800 euros, ara passem a 1.600 euros. Per tant, sense 
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negociació, sense pacte, sense diàleg, de cop i volta ens han rebaixat 200 euros. Doncs, 
home, no és de rebut, no és de rebut.

Per tant, Junts per Molins votarà a favor d'aquesta moció, una moció que creiem justa, que 
creiem encertada i que creiem que dignifica, en tot cas, el que hauria de ser aquest 
respecte constant que, si algo té aquest conseller, possiblement, és la seva manca de 
diàleg.

Sr. Alcalde:

Jo, senyora Estefania, sí que, si em permeten valoracions, faré dos minutes, molt breu, 
perquè s'ha fet una referència... Se suposa que si les entitats municipalistes hi han votat a 
favor és perquè estan a favor. Senyora Espona, jo li explicaré que, bé, els debats, les 
discussions i les votacions dels òrgans mateixos de direcció de les entitats municipalistes, 
doncs, tenen els equilibris que tenen. Però, si el que feia referència, com m'ha semblat 
entendre i si no li demano disculpes, però, en qualsevol cas, li explicaré el procés de 
votació del que va ser la comissió de Presidència de la Comissió Catalana Municipis que, 
finalment, sí que va signar l'acord, condicionat a una sèrie de mesures posteriors en què jo 
mateix, que en formo part, vaig votar en contra d'aquest acord.

I aquest procediment va ser el que van mantenir altres vicepresidents a la Federació de 
Municipis de Catalunya mateixa. Però és que els equilibris són els que són, les forces 
polítiques són les que són, això ho veiem també a la sala de plens i, per tant, l'acord de les 
entitats municipalistes s'ha fet, però no s'ha fet de forma unànime. De fet, li podria dir que 
l'acord final, tot demanant les entitats municipalistes que hi hagués una reunió final amb el 
conseller, es va produir. I li podria dir, en una reunió final amb la conselleria i els dos 
representants de les entitats municipalistes, on només hi havia un color polític, on només hi 
havia un color polític. On els dos vicepresidents eren els d'un color polític, el representant 
de la conselleria era d'un color polític. I era un acord en què la diversitat de representació 
de forces polítiques d'aquest país no estava còmoda, com s'ha vist després a posterioritat.

És cert que s'ha sortit amb una comissió de seguiment per avaluar aquells municipis que 
no veuen finançat o no veuen sufragada la pèrdua de finançament produïda perquè aquest 
acord. A hores d'ara, s'han produït reunions d'aquesta comissió de seguiment sense cap 
mena de compromís per la part de la conselleria. Esperem que ens en sortim. Però 
independentment de com volem anar, com ara planteja un grup municipal, un grup 
municipal exactament, la qüestió és aquesta.

És a dir, són diversos els ajuntaments que estan veient minvada la seva capacitat d'ingrés 
com a conseqüència d'aquesta mesura decretada per la Generalitat de Catalunya que, 
molt bé per a les famílies, però cap a les administracions s'ha fet, com deia la regidora, 
sense ni consulta ni informació prèvia, però ni tampoc al sector de la comunitat educativa 
tampoc. I ara sí de cas volgués tancar la senyora Estefania. Endavant.

Sra. Castillo:
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Gràcies, primer de tot, a totes les aportacions. I sí que m'agradaria fer un incís perquè sí 
que és una de les coses que jo personalment fa temps que hi penso, i és que es finança 
molt el primer any de vida, o sigui, es parla molt de l'etapa de 0 a 1 en nadons, però sí que 
és veritat que considerem que potser aquest finançament també l'haurien de rebre les 
famílies perquè poguessin tenir major temps per poder estar el seu primer any de vida amb 
el seu nadó. I potser la qualitat seria diferent.

Agrair totes les aportacions. Dels companys d’Esquerra, bé, no m'esperava un altre 
posicionament del que ja tenen, vull dir, del que ja han dit. Els companys, bé, en aquest 
cas, la companya del PSC, l’Esther, la regidora d'Educació, puc estar d'acord o podem 
estar d'acord en gran part del que has dit o ho hem parlat en diverses ocasions. Soc 
coneixedora que aquestes enquestes de valoració de les famílies són molt positives de 
totes les treballadores de les escoles bressol que tenim a Molins. També us demanem que 
dignifiqueu i equipareu aquestes condicions laborals i econòmiques d’aquestes 
treballadores, si us plau.

I als companys de Junts, que ens sorprèn el vostre posicionament, sincerament, però és 
d'agrair. Quan feu referència a que, bé, potser no hi ha prou places públiques i que això 
comporta que hi hagi famílies que hagin de portar els seus infants a l'escola privada, 
esperem que, en aquest cas, al nostre municipi, que ja sabem que les preinscripcions han 
anat molt i molt bé, això no passi, i que puguem oferir-los una solució a totes aquestes 
famílies.

Per la resta ja està. Moltes gràcies.

Sra. Alcalde:

Doncs, molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 17 3
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 17 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), la CUP (3),  MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1) i 3  
vots en contra d’ ERC (3).

19.- Moció del grup municipal ERC en suport a la proposta d’atorgament de la Creu 
de Sant Jordi a la Joventut Catòlica-La Peni. (expedient núm. 21/2022/MOCIO).-

MOCIÓ

“Molins de Rei es caracteritza pel seu dinamisme i un gran teixit associatiu que abasta 
diversitat d’àmbits: cultural, esportiu, de cooperació, veïnal, de lleure infantil i juvenil, 
animalista, de salut i de gent gran. Les seves activitats són presents al llarg del calendari 
anual i reuneixen públics diversos, alhora que estan repartides pels diferents barris de la 
població. L’Ajuntament els dona suport amb diferents recursos.

Entre totes elles, n’hi ha tres que tenen més de cent anys i van sorgir en resposta a les 
necessitats i inquietuds dels socis i sòcies d’aquell moment: la Joventut Catòlica-la Peni, 
fundada el 1879; la Federació Local de Societats Obreres de Molins de Rei, l’any 1915 –
tres anys més tard, Federació Obrera–, i el Foment Cultural i Artístic, l’any 1920. L’any 
1954 es va fundar l’Agrupació Folklòrica Molins de Rei i amb ella es tanca el grup d’entitats 
amb patrimoni. Des del 2012, la Federació Obrera és equipament municipal, però les altres 
tres continuen funcionant com a associacions privades, amb suports municipals concrets.

Sabedors que el 14 de setembre de 2021, la Sra. Àngels Torras, llavors directora dels 
Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, va fer arribar a la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la proposta d’atorgar a la Joventut Catòlica-la Peni la Creu de 
Sant Jordi en virtut de la seva història i l’aportació cultural al llarg de tants anys a la vila de 
Molins de Rei,

PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament que doni suport unànime a la proposta presentada per 
tal que aquesta entitat molinenca també rebi el suport institucional que li correspon.

Molins de Rei, 17 de maig de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt dinovè de l'ordre del dia, que és la «Moció del Grup Municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya en suport a la proposta d’atorgament de la Creu de 
Sant Jordi a la Joventut Catòlica-La Peni». I fa l'exposició d'aquest punt la portaveu, 
senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:

Jo mateixa, sí.

Presenta el punt 19

Sra. Alcalde:

Obrim el torn d'intervencions. Senyor Marc Vives, endavant.
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Sr. Vives:

Bé, celebrem la proposta de la candidatura de La Peni, una entitat tan arrelada a la vila i 
motor de cultura. I més sentit encara enguany que el teatre compleix els cent anys. Com a 
CUP hi donem tot el suport, que esperem que serà compartit per totes les forces del 
plenari, i també animem a unir esforços entre entitat i institució per poder mantenir l'edifici 
en el futur en òptimes condicions per seguir aportant el valor que té, doncs, dins de Molins 
de Rei.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Gràcies. La Peni, una entitat que ha viscut diferents etapes al llarg de la història, en el 
tardofranquisme albergà, doncs, una gran moguda juvenil, albergà la resistència, fou seu 
del Baix Llobregat de l'Institut d'Estudis Socials, es feu formació en matèria de marxisme, 
es va comptar amb la presència de Joan Garcia Nieto. També es va albergar l'Escola de 
Formació en matèria de municipalisme a través del Centre d'Estudis Urbanístics i 
Municipals i Territorials. La Peni fou clau per albergar activitats de l'Assemblea 
Democràtica, la Comissió de Forces Polítiques, el Congrés de Cultura Catalana, etcètera.

Posteriorment, des de diferents forces polítiques democràtiques, es propicià un canvi de 
junta que encapçalava en Julià Canals. En aquells anys de transició i amb el canvi de junta 
de la Peni, també va arribar a ser un gran centre d’activitat cultural amb influència a tota la 
comarca. S'hi van fer setmanes culturals, cicles de dansa i de teatre de primer nivell, 
algunes edicions internacionals, sessions establertes de cineclub amb propostes 
innovadores de maratons de cinema –d'aquí surt el festival de terror– i concerts dels 
millors que cantautors del país i dels millors grups de música del moment. En definitiva, un 
ambient cultural extraordinari que, per moltes raons, no es va poder mantenir a posteriori, 
però que és bo recordar.

Donem suport a la moció i esperem, com també comentava el Marc, que es torni a 
recuperar aquell dinamisme del temps passat amb la junta actual, que està fent un treball 
admirable.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sr. Sánchez:

Sí, gràcies. Nosaltres, evidentment, també ens sumarem a aquesta moció. En definitiva, 
una moció que jo crec que vol posar en valor la feina feta durant molts i molts anys, com 
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ara apuntava el Gerard, per la federació, per la Peni. Jo crec que la Peni, actualment, i ho 
ha apuntat també al Gerard, jo crec que la junta actual està fent front a una dificultat de 
posicionament de l'entitat de l'edifici. I, per tant, jo crec que, en aquest sentit, si aquest 
nomenament o aquesta proposta acaba produint-se, crec que seria una bona punta de 
llança, com a mínim moral, per a tota aquesta gent que des de l'anonimat, des del 
voluntariat, fa una feina diària d'hores brutal i que, realment, ajuden a que aquests espais, 
aquest patrimoni cultural que tenim a Molins de Rei, parlàvem abans del patrimoni, però La 
Peni, evidentment, també forma part d'això, per això és un BCIL. Doncs, és evident que 
puguem, com a mínim, ajudar des d'aquesta sala de plens a donar-li, a que aquesta 
proposta de la Creu Sant Jordi pugui continuar avançant, pugui tirar endavant, és una bona 
proposta.

Per tant, des de Junts per Molins, evidentment, la recolzarem esperant que puguem fer 
influència allà on puguem per tal que aquesta Creu de Sant Jordi, doncs, pugui recaure a 
Molins de Rei i pugui recaure a La Peni.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, senyora Ainoa García, endavant.

Sra. García:

Bé, bon vespre de nou. Com no podia ser d'una altra manera, aquest grup municipal 
donarà suport a aquesta moció i aquesta proposta per donar la Creu de Sant Jordi a La 
Peni. Recordo que va ser aquest grup municipal, quan l'alcalde era regidor de Cultura, que 
es van assentar les subvencions, els ajuts per a la rehabilitació dels equipaments culturals 
que any rere any, excepte un petit parèntesi que es va fer el 2019, l'Ajuntament està 
invertint tant en La Peni, com en El Foment, com en L’Agura, per tal que aquests 
equipaments culturals estiguin al dia i es vagin actualitzant i es vagin rehabilitant.

Però no només estem parlant del patrimoni, sinó també de la riquesa de les persones que 
tenen al darrera tant La Peni, com El Foment, com L'Agrupa. En aquest moment, crec que 
tots ens estem recordant, entre d'altres persones, del Rafael Canosa, que ens va deixar fa 
uns mesos i que va estar molt al capdavant d'aquesta institució i d'aquest equipament. Per 
tant, com deia, aquest grup municipal, com no podria ser d'una altra manera, donarà suport 
a aquesta moció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:

Bé, en tot cas, doncs, agrair a tothom el suport. És obvi que l'entitat és on és, gràcies a 
l'esforç de moltes persones que han passat per aquí. No tinc cap mena de dubte, al 
contrari, confio absolutament en la junta actual de La Peni, però sí que és cert que La Peni 
ha arribat fins on ha arribat, perquè hi ha hagut moltíssimes persones, entre d'altres, 
persones de la generació del senyor Francesc Artés, per exemple, que van estar aguantant 
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estoicament i gairebé físicament l'edifici, perquè realment no tanqués les portes, s’hi fessin 
activitats i, per tant, es pogués tirar endavant.

Una mica el que plantejava el Josep Monfort abans respecte dels Amics del Museu, no? 
Potser hem de donar gràcies a tots aquests amics que han tingut les entitats culturals de 
Molins de Rei al llarg de tants anys, que han sigut realment les persones que això, que les 
han aguantat en el sentit literal de la paraula i ens han proporcionat la possibilitat d'arribar 
fins aquí. Han fet possible també que hi hagi hagut relleu, relleu que ha anat entomant 
diferents problemàtiques. I, certament, doncs, ja de fa uns anys, doncs, situacions 
d'infraestructura de l'edifici, doncs, reclamen realment inversions, grans inversions 
importants i molta feina a fer que la junta actual està realment intentant tirar endavant.

Per tant, tal com deia el regidor Ramon Sánchez, si la Creu de Sant Jordi pot servir 
perquè, doncs, rebin un impuls també econòmic per donar sortida a la situació econòmica 
que pateixen, d'alguna manera, per tirar endavant, doncs, els problemes d'infraestructura 
que hi ha, tant de bo. I si no, doncs, crec que igualment es mereixen que d'una manera o 
d'una altra, doncs, des de l'Ajuntament també donem un suport perquè han estat clau al 
llarg de tots aquests anys i mereixen continuar-ho sent.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, passaríem a la votació de la moció.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 31/05/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 109/112

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

20.- Precs i preguntes.-

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

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

Pregunta:

Des de la CUP ens agradaria fer avui una pregunta i un prec alhora. Primer de tot, situar-
ho una miqueta, uns antecedents. En una reunió a mitjans del mes de gener amb el 
Govern i, en particular amb els regidors Miguel 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.

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 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’altes coses, 
garantir l’accés a habitatge digne a totes les persones de Molins de Rei, 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.

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.
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Resposta:

L’any 2021 es va optar per a prioritzar en el Reglament habitatge assequible cabdal 
per a poder tenir disponible una nova opció de captar i gestionar habitatge públic de 
forma immediata i consensuat en la Comissió Local d’Habitatge i altres actors 
socials. Aquesta priorització d’altres plans, així com el gran nombre d’ajuts 
gestionats en època pandèmica ha fet impossible poder fer el programa d’inspecció i 
el Pla Local, al novembre es va destinar el pressupost a serveis  amb necessitats de 
despeses abans de la finalització de l’any.

Els 18.000 euros de la partida d’Inspeccions habitatges buits es van destinar a 
complementar la partida “Manteniment de la jardineria” (4320.171101.22799) per 
poder realitzar l’encàrrec a l’empresa Molins Energia, SL, pel Servei de conservació, 
manteniment i neteja de la jardineria, mitjançant RCMOD38224.

L’any 2021 també es va obrir convocatòria d’ajuts a la rehabilitació municipal, que 
s’estan tramitant al llarg de l’any 2022 i que ha suposat un augment en el pressupost 
d’habitatge de 120.000 euros més del pressupost inicial, un augment del 300% de la 
partida i també ha suposat un increment del pressupost de la regidoria en la seva 
totalitat.

L’any 2022 també es preveu la convocatòria per a poder posar a disposició de la 
població set habitatges de lloguer de protecció oficial, actualment en vies de 
contractació, i la preparació d’una nova convocatòria de captació d’habitatges de 
propietaris privats per a poder augmentar el nombre d’habitatges del ‘Ajuntament de 
Molins de Rei per a continuar fent diverses convocatòries d’habitatge assequible, 
per la qual cosa s’haurà d’ampliar el pressupost de la partida d’habitatges de cessió 
i assequibles.

El Pla Local d’Habitatge, en l’últim trimestre de l’any, es prepararà la documentació i 
el projecte per a demanar a la Diputació de Barcelona el suport tècnic de la seva 
redacció per a l’any 2023.

Davant això, i junt a tota l’activitat de l’Oficina d’Habitatge i amb l’objectiu de crear 
una oficina de referència amb l’objectiu d’acompanyar els veïns i comunitats de 
Molins de Rei en aprofitar el gran nombre d’ajuts en matèria de rehabilitació 
energètica i accessibilitat disponible, ajuts de lloguer, desnonaments, registre de 
protecció oficials, gestió de la orsa d mediació..., fent una anàlisi sincer, aquest any 
serà molt difícil de poder engegar el programa d’inspeccions com ja es va realitzar 
l‘any 2015.

Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC): 
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Pregunta:

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. 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.

Resposta:

És una pràctica habitual a l’Ajuntament de Molins de Rei que diferents regidories 
organitzin activitats al voltant d’una mateixa festivitat, com passa amb la Cursa de 
Sant Miquel per la Festa major (Esports i Cultura) o amb el Dia de l’Activitat Física i 
la Mostra d’Entitats Sociosanitàries (Esports i Salut Pública). En tots aquests casos 
es prepara difusió de cada activitat per separat.

En el cas del Dia de la Dansa, tant la mostra de les escoles de dansa, com 
l’espectacle de Pas a Pas, ven tenir la seva pròpia difusió tant per separar com 
conjuntament, tal i com es pot veure a les xarxes socials de l’Ajuntament de Molins 
de Rei o es pot escoltar a Ràdio Molins de Rei.

La informació dels dos actes es va fer arribar als conjunt de regidors/es de la 
Comissió Informativa de l’ASP via correu electrònic per part de la presidenta de 
l’Àrea de l’ASP, que ja havia informat prèviament a la CI de l’àrea.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Ara sí que hauríem acabat els punts tan dictaminats per les comissions informatives com el 
bloc de mocions. Passem el punt 20, «Precs i preguntes». Se’ls hi entregarà ara mateix al 
conjunt de regidors i regidores les respostes pendents a les preguntes fetes en el passat 
Ple. I seria el moment del torn de les preguntes. Hi ha preguntes? No hi ha preguntes?

21.-Torn obert de paraules.-

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, passem al punt 21, «Torn obert de paraules». Diria que no hi ha cap paraula 
demanada. Per tant, tal com m’esperonen perquè arribi el final del Ple, companys, regidors 
i regidores, fins aquí arriba el Ple ordinari del mes de maig.

Moltes gràcies. Molt bona nit. Ens veiem aviat. Gràcies a tothom que ens ha seguit. 
Gràcies a tothom que ens ha seguit. Tinguin bona nit. I acabem aquí el Ple. Gràcies.

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