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NÚM. 09/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 30 DE JUNY DE 2022.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del trenta de juny 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
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
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 la regidora Sra. Carme Madorell Colomina i el regidor 
Sr.Gerard Corredera Rebulà.

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 09/2022 de data 23 de juny 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.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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

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

Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
 
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: 

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

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

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

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

- 08/06/2022. Amparo Montalvá González. 52 años. Alzira (València, Comunitat 
Valenciana). Xifra no oficial.

- 09/06/2022. Diolimar Alemán. 35 años. Soria (Soria, Castilla i lleó). xifra oficial.
- 19/06/2022. Gemma. 43 años. Madrid (Comunitat de Madrid). Xifra no oficial. Cas en 

investigació.
- 19/06/2022. Julia Cuevas. 70 años. Madrid (Comunitat de Madrid). Xifra no oficial. Cas 

en investigació.
- 21/06/2022. Virginia T.G. 51 años. Sevilla (Sevilla, Andalusia). Xifra oficial.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Hola a tots i a totes. Regidors, regidores, també públic que ha vingut a l'inici d'aquest ple 
ordinari del mes de juny. Per diverses peticions anirem modificant l'inici i l'ordre del dia 
establert per la Junta de Portaveus. Però sí que, si em permeten, el primer de tots els torns 
i, malauradament, ha de ser un Ple en què de nou hem de començar d'aquesta manera, és 
la lectura de la declaració institucional en què l'Ajuntament de Molins de Rei expressa la 
seva condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

Avui, abans de la lectura, també vull excusar dos portaveus, bé, dos regidors, el senyor 
Gerard Corredera, que no pot assistir avui al Ple, i també la senyora Carme Madorell, que 
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tampoc pot venir. És per això que, en origen i per acord de portaveus, a qui avui li tocava la 
lectura d'aquesta declaració és a la regidora Carme Madorell. Per defecte, ho fa la regidora 
Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:

Bona tarda, regidors, alcalde, públic i persones que ens esteu escoltant. «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.»

A continuació llegiré el nom de les dones assassinades durant aquest mes de juny. 
Amparo Montalbán González, 52 anys, Alzira, València; Diolimar Alemán, 35 anys, Sòria, 
Castella i Lleó; Gema, 43 anys, Madrid; Julia Cuevas, 70 anys, Madrid; Virginia T. G., 51 
anys, Sevilla.

ORDRE DEL DIA

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

9.- Aprovar l’adhesió al Manifest  de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI 2022, de l’entitat Rainbow  (Exp. 23/2022/MOCIO).-

MOCIÓ:

APROVAR L’ADHESIÓ AL MANIFEST DE COMMENORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI 2022 DE L’ÈNTITAT RAINBOW

L’entitat molinenca Rainbow ha fet arribar a aquest Ajuntament el seu Manifest de 
Commemoració del dia Internacional de l’Orgull LGTBI per a la seva aprovació al Ple 
Municipal.

El text del Manifest és el següent:
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Amb motiu del Dia Internacional de l’orgull LGTBI, 28 de juny. 

El 28 de juny celebrem el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, i ho fem reconeixent i agraint 
la tasca realitzada durant anys per les entitats, associacions, institucions i ciutadania 
entorn la conquesta dels drets i les llibertats de les persones LGTBI.

La vila de Molins de Rei compta amb un llarg recorregut en el compromís pel 
reconeixement dels drets de les persones LGTBI, treballant per la igualtat d’oportunitats 
entre els gèneres des de fa molts anys, tant  des de l’Ajuntament de Molins de Rei, les 
institucions com ara la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i des de les 
entitats i les associacions de la vila, i desplegant polítiques específiques LGTBI amb més 
intensitat en la darrera dècada, aplicant la normativa internacional, i alhora donant resposta 
als moviments feministes primer, i més endavant l’LGTBI, que han estat històricament 
pioners en la defensa de la igualtat de gènere i de les llibertats sexuals.

Les institucions i les entitats i col·lectius LGTBI tenim el repte de continuar impulsant 
polítiques LGTBI d’abast transversal, des del treball conjunt amb les administracions 
públiques i el món associatiu per a generar les sinèrgies necessàries en la representació 
d’aquesta realitat social i lluita pel reconeixement dels drets.

Malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda molt camí per 
recórrer en la lluita per la igualtat de drets de les persones LGTBI, les dades mostren que 
l’LGTBIfòbia encara és present al nostre voltant. Des de l’octubre de l’any 2014 es 
comptabilitzen 1.155 incidències per LGTBIfòbia a Catalunya, i en el que portem d’any ja hi 
sumem 84, existint un augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació 
de discursos d’odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat d’expressar la 
sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus d’agressió ni marginació.

Ara bé, és innegable que la societat està canviant, i moltes de les ments més joves 
comencen a viure la sexualitat i desitjos de manera més oberta, les dades de l’enquesta 
CIS del 2021, en la que un 82,7% de les persones entre 18 i 24 anys es considera 
heterosexual, quan l’any 2016 es superava el 90%.

Cal seguir dissenyant polítiques i ciutats amables i segures per a l’expressió de la diversitat 
de desitjos LGTBI, sense por a la discriminació. Treballar per a la igualtat significa també 
treballar per una societat igualitària i lliure d’LGTBIfòbia, tenint com a horitzó un escenari 
on les diferències d’orientació sexual siguin espais de llibertat i conquesta per a tota la 
ciutadania. 

Per tot l’exposat, l’entitat molinenca RAINBOW MOLINS insta l’Ajuntament de Molins de 
Rei a generar els recursos i suports específics per a desplegar estratègies i activitats 
orientades a la consolidació d’aquests drets i a garantir les llibertats individuals i 
col·lectives per a tota la societat des de el món local.

Per tot això, aquest 28 de juny i cada dia demanem al nostre Ajuntament que refermi un 
cop més el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI. Continuem treballant per uns municipis 
lliures i diversos.

RAINBOW MOLINS
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Molins de Rei, a 28 de juny de 2022

ACORDS

Primer.- APROVAR l’Adhesió al Manifest de commemoració del Dia Internacinal de l’Orgull 
LGTBI 2022, de l’entitat Rainbow.

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 l’entitat, al Departament d’Igualtat i Feminismes de 
la Generalitat de Catalunya i al Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Marta Espona. Ara sí que continuaríem amb l'ordre establert per la 
Junta de Portaveus, però com he comentat, també hi hauria una sèrie de modificacions en 
l'ordre del dia. El primer és que, com saben, també ara mateix ens acompanyen una sèrie 
de famílies, de pares i mares amb la situació generada. Com saben, el Govern de la 
Generalitat el mes de març va anunciar la gratuïtat per al curs 2022-2023 de l’I2. Com 
saben, aquest és un tema que sí que s'ha portat a la sala de plens i ha comportat algun 
debat d'alguna moció d'algun grup. A partir d'aquí, i finalitzat el procés de preinscripció, un 
nombre superior a cinquanta famílies a Molins de Rei a hores d'ara no tenen acollida en els 
grups existents. És per això que part d'aquests pares i mares avui mateix han estat i han 
cridat a fer una concentració a la plaça de l'Ajuntament a dos quarts de sis, i és per això 
que ens han demanat també, doncs, poder comunicar la seva opinió. I és per això, també, 
que, i excepcionalment també ho dic, perquè normalment acostumem a avançar temes que 
són dictaminats pel Ple, però, en aquest cas, doncs, avançaríem breument el torn obert de 
paraules per donar veu als pares i mares que ens acompanyen i que facin la lectura del 
que hagin dictaminat llegir. Per tant, endavant. Espereu a tenir micro, si us plau. I, per tant, 
ja podeu llegir.

Representant pares i mares:

Se sent? Hola, bona tarda, regidores, regidors, famílies que som aquí presents. Tot això ja 
ho sabíem. Sabíem de les fluctuacions de natalitat a la nostra vila, sabíem de la gratuïtat 
progressiva de l'etapa 0-3, sabíem també que no es tracta d'una etapa d’educació 
universal, tot i que sigui una necessitat real, i sabíem també que la Generalitat no ha 
disposat dels mecanismes adients per poder fer front a un increment de la demanda 
d'escoles bressol o que li correspon una part del finançament. Tot això ja ho sabíem, eh? I 
ho sabíem, algunes coses, des de fa més temps que d'altres.
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Però també hi ha un altre aspecte que al manco nosaltres, les famílies, sabem. Un aspecte 
que pot passar desapercebut per a altres persones, i són les nostres necessitats com a 
mares, pares, àvies, avis i persones cuidadores. Necessitats d'infants en l'etapa de petita 
infància. Necessitat, en primer lloc, d'un nombre de places suficient per poder acollir la 
totalitat d'infants de la vila. Ara bé, no de qualsevol manera. És imprescindible disposar 
d'un servei d'escoles bressol públiques al nostre municipi, de qualitat, municipalitzades o 
gestionades per entitats competents i amb projectes educatius que situïn l'infant en el 
centre. No necessitem un Trencaclosques 2.0, necessitem escoles bressol.

En segon lloc, necessitem que des del nostre Ajuntament es doni resposta a les famílies 
de la nostra vila i no que quan truquem a Educació per plantejar la situació ens derivin a 
altres municipis. Qui se suposa que ha de donar resposta a les famílies de Molins? Sant 
Feliu, Pallejà, El Papiol? Respostes com aquestes, a banda de denotar ignorància de la 
realitat d'altres municipis, freguen un poc la presa de pèl.

En tercer lloc, necessitem polítiques centrades en la infància, polítiques que permetin una 
conciliació real de la vida laboral i familiar que, alhora, atorguin als més petits i a les més 
petites uns espais de socialització, educatius i de qualitat.

Necessitem, en quart lloc, no perdre de vista que apostar per iniciatives que afavoreixen la 
conciliació tenen el seu impacte directe en la igualtat entre homes i dones. I és que amb 
les dades a la mà, sabem que la criança i la cura segueixen sent assumides en un elevat 
percentatge per dones, mares, àvies. Dones, mares, àvies que en moltes ocasions han de 
renunciar als seus projectes personals o aspiracions laborals per dedicar-se a la cura. 
Apostar, per tant, per una bona xarxa d'escoles bressols és un clar posicionament per al 
desenvolupament de polítiques en clau de gènere.

Finalment no parlarem de necessitats, sinó de voluntats. Voluntat es treure el compromís 
d'aquesta sala de poder generar alternatives realistes i de qualitat que donin resposta a 
necessitats d’infants, mares, pares i persones cuidadores de criatures en l'etapa 0-3. Si en 
algun moment les persones encarregades d'aquest disseny, d'aquestes polítiques es 
desorienten, que no es preocupin, que estarem nosaltres aquí per recordar-vos quines són 
les nostres necessitats. Ens mantindrem fermes i atentes fins que no tinguem una solució 
justa per a totes les famílies de la vila.

Gràcies per la vostra atenció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Com saben, hi ha un compromís ferm d'aquest Govern en el sentit que 
esperem que aquesta desorientació que, des del nostre punt de vista, per tal de redreçar-la 
necessitem la col·laboració màxima de la Generalitat de Catalunya també, perquè aquest 
tipus de polítiques no poden recaure només únicament i exclusivament a l'Ajuntament de 
Molins de Rei, com s'ha expressat en més d’una ocasió.
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A partir de les demandes de l'Ajuntament, esperem que aquesta fermesa i aquesta 
defensa ferma del que han fet aquestes famílies, doncs, ens acompanyin a la demanda 
cap a la Generalitat i que, entre tots, puguem resoldre aquest tipus de necessitats cap a 
vosaltres, que, al final, és cap als molinencs i molinenques. Per tant, saben que esperem 
tenir resposta ben aviat. Esperem, i hi insistim, que aquesta resposta de la Generalitat sigui 
positiva, perquè serà l'única manera que llavors sí que podrà tenir el recolzament de 
l'Ajuntament de Molins de Rei. Només l'Ajuntament de Molins de Rei difícilment podrà 
trobar una solució, com s'ha dit, realista, de qualitat, factible i que no sigui un nyap. Moltes 
gràcies. Estarem en contacte, segurament. els propers dies.

A partir d'aquí, entenc que no cal que... es poden quedar, eh? Però entenc que si hem 
avançat el punt no és perquè es quedin, però nosaltres anem avançant en l'ordre del dia. 
Sí que hi ha un altre col·lectiu que ens acompanya també, i, per tant, si no hi ha cap 
impediment per part dels regidors i regidores, avançaríem el punt 9 de l'ordre del dia, que 
és l'«Aprovació i l'adhesió al manifest de commemoració del Dia Internacional de l'Orgull 
LGTBI 2022 de l'entitat Rainbow». I faria la lectura d'aquest punt la regidora Jessica 
Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Hola. Sí? Bé. Bona tarda. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí, primer de tot, l'entitat 
Rainbow de Molins.

Presenta el punt 9

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidora. Ara obriríem el torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, 
endavant.

Sra. Castillo:

Gràcies. Bé, benvolgudes totes les persones que esteu aquí presents, les que ens esteu 
escoltant des de casa. Un agraïment de nou a l'entitat Rainbow per fer-nos arribar aquest 
manifest. Dir-vos que hi votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera, ja que, per 
una vegada més, aquest manifest ja ha estat llegit, tot i que el votarem avui. També volem 
recordar que... perquè una de les coses que va dir la regidora l'altre dia, bé, fent la 
presentació, és que el primer manifest institucional del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI 
va ser el 2018, quan vam estar nosaltres el Govern conjuntament amb els companys 
d'Esquerra i Junts.

I, no obstant, també ens agradaria destacar alguns aspectes que, bé, considerem també 
importants, eh? Creiem que cal seguir reivindicant el 28 de juny com una jornada de lluita 
davant de les conseqüències del sistema capitalista i patriarcal per a totes aquelles 
persones que surten de la norma sexual i de gènere. Considerem també imprescindible 
continuar reivindicant aquesta jornada com una jornada de memòria, de memòria històrica 
per a totes aquestes persones que ens precedeixen.
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I és cert que en els darrers temps, per dir anys, l'augment de discursos d'odi cap a 
col·lectius LGTBI ha anat en augment. Davant d'aquests discursos, no els podem deixar 
passar i, malauradament, s'han de senyalitzar i denunciar verbalment. I, malauradament, 
tenim al Congreso de los Diputados i en altres espais un grup polític d'extrema dreta, que 
s'anomena VOX, en els seus discursos constantment estan fent aquest tipus de discursos.

Per tant, i s'estan blanquejant, perquè els estem permetent, els estem sentint 
contínuament per part dels mitjans de comunicació, que són els que ens fan arribar 
aquests discursos. I al Congrés dels Diputats mateix tampoc es fa res per part tampoc del 
Govern de l'Estat, tampoc se'ls hi diu res, mentre que als nostres companys que parlen en 
català al Congrés dels Diputats se'ls hi treu la paraula. Per tot això, seguim denunciant-ho i 
creiem que per reivindicar i per seguir batallant per una societat més justa, també creiem 
que hi ha d'haver un sistema educatiu, vull dir, un sistema educatiu cent per cent que 
treballi amb protocols de prevenció i d’abordament de violències LGTBIfòbiques, un 
sistema públic no discriminatori, també garantir la no discriminació de l'accés a l'habitatge i 
fer moltes campanyes de sensibilització sobre els drets LGTBI.

I res. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Estefania. Més intervencions? Senyora Cristina Rodríguez, 
endavant.

Sra. Rodríguez:

Hola a tothom. Nosaltres també ens volem sumar als agraïments per la feina que feu a 
l'entitat Rainbow, que és tant necessària per evidenciar una realitat de la nostra societat 
que, fins fa no gaire, s'amagava i només es penalitzava. Ara s'ha avançat alguna cosa, 
però, tal com diu el manifest, encara queda molta feina a fer, i totes i tots ens hem de 
comprometre a seguir lluitant perquè tothom hi tingui cabuda i sigui respectat sigui quina 
sigui la seva orientació sexual.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap més intervenció, senyora 
Jessica Revestido, si volgués tancar el punt?

Sra. Revestido:

Ara. Bé, res, només fer un petit apunt a la companya portaveu de la CUP que aquest partit 
que no m'agrada mencionar que fa discursos d'odi no només al col·lectiu LGTBI, sinó al 
col·lectiu feminista, també està present al Parlament de Catalunya. També el Govern de 
Catalunya podria fer alguna cosa, Govern recolzat pel Grup Parlamentari de la CUP, també 
si ho recordeu. És a dir, al final són grups que no estan il·legalitzats, què això seria una 
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altra cosa. Però el que hem de fer és denunciar aquests discursos tota la ciutadania i no 
validar-los, sobretot, en l'exercici del vot, que és el que sol passar.

De nou, gràcies a l'entitat per l'apropament i per la disposició de treballar conjuntament. I 
res, només dir que, a banda de totes les activitats que ja hem fet, el pintar els bancs, els 
tallers als instituts, cinefòrum, debats i demés, ens queda una festa, que la fem el 
divendres a la discoteca Be Disco i a la qual està tothom convidat a participar-hi, a passar 
una estoneta i gaudir de la companyia.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Revestido. Passaríem a la votació d'aquest punt aleshores.

[Votació]

I ara sí, convidaríem a les presents si volen dir alguna cosa en nom de l'entitat. Endavant.

Representant de Rainbow:

Bona tarda a tothom. Estem aquí per agrair-vos a tots vosaltres i a totes vosaltres. Les 
proves ja són prou suficientment evidents de recolzament del treball que volem fer, que és 
un treball que intenta ser d’educació a les generacions joves. Perquè, clar, una mica l'arrel 
de molts problemes és la intolerància. I de lo que es tracta, i això és una cosa que 
s'enganxa a la nostra vida, a la nostra ànima i és molt difícil de treure.

Per tant, és convenient que aquesta lacra de la intolerància no s'enganxi mai a les 
persones, perquè no porta mai a res de bo. I, bé, en aquesta tasca estem i molt contents 
perquè ens sentim molt recolzats, molt apoyats, molt empentats.

I bé, com que la cosa és doble, aquí també hi som i us oferim tota l'ajuda que us podem 
donar. I allà quan sigui pel que sigui que digueu: «Ei, Rainbow Molins, veniu aquí i feu-nos 
un cop de mà per tal o per qual... » aquí hi serem sempre.

Moltíssimes gràcies, molt agraïts i agraïdes. [Aplaudiments]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 19

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

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 12/2022/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
MAIG

Decret Data Concepte
684 3/5/2022 Gestió de cementiri
685 3/5/2022 Gestió de cementiri
686 3/5/2022 Gestió de cementiri
687 3/5/2022 Gestió de cementiri
688 3/5/2022 Gestió de cementiri
689 3/5/2022 Gestió de cementiri
690 3/5/2022 Gestió de cementiri
691 3/5/2022 Gestió de cementiri
692 3/5/2022 Gestió de cementiri
693 3/5/2022 Gestió de cementiri
694 3/5/2022 Consell  Escolar Municipal
695 3/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
696 3/5/2022 Acord marc per subministrament
697 3/5/2022 Nomenaments
698 3/5/2022 Contractació laboral
699 3/5/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
700 3/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
701 3/5/2022 Relació Tribut metropolità (aprovació)

702 3/5/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i escombraries 
-  (atorgament propietaris)

703 3/5/2022 Ajuts socials
704 3/5/2022 Llicència d'obra menor
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705 3/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

706 3/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
707 3/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
708 3/5/2022 Modificacions de pressupost
709 3/5/2022 Modificacions de pressupost
710 3/5/2022 Modificacions de pressupost
711 3/5/2022 Modificacions de pressupost
712 3/5/2022 Modificacions de pressupost
713 3/5/2022 Modificacions de pressupost
714 3/5/2022 Modificacions de pressupost
715 3/5/2022 Llicència de gual
716 3/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
717 3/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
718 3/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
719 3/5/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
720 4/5/2022 Sancionador
721 6/5/2022 Aprovació Despeses
722 6/5/2022 Aprovació Despeses
723 6/5/2022 Llicència d'obra menor
724 6/5/2022 Convenis interadminisratius
725 6/5/2022 Convenis interadminisratius
726 6/5/2022 Llicència d'ús de béns
727 6/5/2022 Bases de concursos
728 6/5/2022 Contractes de Lloguer
729 6/5/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
730 6/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
731 6/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
732 6/5/2022 Llicència d'obra menor
733 6/5/2022 Llicència d'obra menor
734 6/5/2022 Regularització fiscal

735 6/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

736 6/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
737 6/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
738 6/5/2022 Processos de selecció
739 6/5/2022 Autorització i delegacions
740 6/5/2022 Situacions del personal
741 6/5/2022 Regularització fiscal
742 6/5/2022 Recurs de reposició
743 6/5/2022 Modificacions de pressupost
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744 6/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

745 6/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

746 6/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
747 6/5/2022 Llicència d'obra menor
748 6/5/2022 Ajuts socials
749 6/5/2022 Bonificacións Fiscals
750 6/5/2022 Gestió de cementiri
751 6/5/2022 Subvencions i convenis amb entitats
752 6/5/2022 Ajuts socials
753 6/5/2022 Llicència d'obra menor
754 6/5/2022 Processos de selecció
755 6/5/2022 Situacions del personal
756 6/5/2022 Contractació laboral
757 6/5/2022 Situacions del personal
758 6/5/2022 Contractació laboral
759 6/5/2022 Nomenaments
760 6/5/2022 Autorització i delegacions
761 6/5/2022 Llicència d'obra menor
762 10/5/2022 Sancionador
763 10/5/2022 Sancionador
764 10/5/2022 Sancionador
765 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
766 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
767 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
768 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
769 10/5/2022 Modificacions de pressupost
770 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
771 10/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
772 10/5/2022 Modificació llicència gual
773 10/5/2022 Contractació laboral
774 10/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
775 10/5/2022 Aprovació de plans d'àmbit
776 10/5/2022 Preinscripció i matricula
777 10/5/2022 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
778 10/5/2022 Creació i modificació d'òrgans o comisions municipals
779 10/5/2022 Ajuts socials
780 10/5/2022 Convenis interadminisratius
781 10/5/2022 Contractació laboral
782 10/5/2022 Contractes privats
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783 11/5/2022 Nomenaments
784 11/5/2022 Llicència d'obra menor
785 11/5/2022 Llicència d'obra menor
786 11/5/2022 Aprovació document cobratoris
787 11/5/2022 Aprovació document cobratoris
788 11/5/2022 Aprovació document cobratoris
789 11/5/2022 Aprovació document cobratoris
790 11/5/2022 Aprovació document cobratoris
791 11/5/2022 Aprovació document cobratoris

792 11/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

793 11/5/2022 Llicència d'obra menor
794 12/5/2022 Aprovació Despeses
795 12/5/2022 Aprovació Despeses
796 13/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
797 13/5/2022 Llicències, permisos i excedències
798 13/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
799 13/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
800 13/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
801 13/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
802 13/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
803 13/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
804 13/5/2022 Situacions del personal
805 16/5/2022 Nomenaments
806 16/5/2022 Contractació laboral
807 16/5/2022 Nomenaments
808 16/5/2022 Situacions del personal
809 16/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
810 16/5/2022 Sancionador
811 16/5/2022 Sancionador
812 16/5/2022 Sancionador
813 16/5/2022 Sancionador
814 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
815 17/5/2022 Sancionador
816 17/5/2022 Aprovació Despeses
817 17/5/2022 Situacions del personal
818 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
819 17/5/2022 Modificacions de pressupost
820 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
821 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
822 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
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823 17/5/2022 Modificacions de pressupost
824 17/5/2022 Modificacions de pressupost
825 17/5/2022 Nomenaments
826 17/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
827 17/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
828 17/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
829 17/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
830 17/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
831 17/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
832 17/5/2022 Convenis interadminisratius
833 17/5/2022 Autorització i delegacions
834 20/5/2022 Nomenaments
835 20/5/2022 Nomenaments
836 20/5/2022 Contractació laboral

837 20/5/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, casetes i 
circs

838 20/5/2022 Bases de concursos
839 20/5/2022 Nomenaments
840 20/5/2022 Nomenaments
841 20/5/2022 Plantilla de l'Ajuntament
842 20/5/2022 Contractes de Lloguer
843 20/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
844 20/5/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
845 20/5/2022 Processos de selecció
846 20/5/2022 Ajuts socials
847 20/5/2022 Contractació laboral
848 20/5/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
849 20/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
850 20/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
851 20/5/2022 Modificacions de pressupost
852 20/5/2022 Llicència d'obra menor
853 20/5/2022 Llicència de gual
854 20/5/2022 Convenis Urbanístics
855 20/5/2022 Autorització i delegacions
856 20/5/2022 Plans Parcials

857 20/5/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

858 20/5/2022 Projectes d'Urbanització
859 20/5/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
860 20/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
861 20/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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862 20/5/2022 Ordre d'execució
863 20/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
864 20/5/2022 Aprovació document cobratoris
865 20/5/2022 Llicència de gual
866 20/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
867 20/5/2022 Recurs de reposició
868 20/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
869 20/5/2022 Bonificacións Fiscals
870 20/5/2022 Bonificacións Fiscals
871 20/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
872 20/5/2022 Bonificacións Fiscals
873 20/5/2022 Nomenaments
874 23/5/2022 Recurs de reposició
875 23/5/2022 Recurs de reposició
876 23/5/2022 Llicència d'obra menor
877 23/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
878 23/5/2022 Aprovació document cobratoris
879 23/5/2022 Devolució d'ingressos indeguts
880 23/5/2022 Llicència d'obra menor
881 23/5/2022 Nomenaments
882 23/5/2022 Recurs de reposició

883 23/5/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

884 23/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
885 25/5/2022 Sancionador
886 25/5/2022 Sancionador
887 25/5/2022 Sancionador
888 25/5/2022 Sancionador
889 25/5/2022 Aprovació Despeses
890 25/5/2022 Aprovació Despeses
891 25/5/2022 Modificacions de pressupost
892 25/5/2022 Gestió de cementiri
893 25/5/2022 Modificació llicència gual
894 25/5/2022 Contractació oberts de serveis
895 25/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
896 25/5/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
897 25/5/2022 Modificacions de pressupost
898 25/5/2022 Nomenaments
899 25/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
900 25/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
901 25/5/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
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902 25/5/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
903 25/5/2022 Llicència d'obra menor
904 25/5/2022 Llicència d'obra menor
905 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
906 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
907 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
908 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
909 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
910 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
911 25/5/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
912 27/5/2022 Sancionador
913 27/5/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
914 31/5/2022 Gestió de cementiri
915 31/5/2022 Aprovació document cobratoris
916 31/5/2022 Llicència d'obra menor
917 31/5/2022 Llicència d'obra menor
918 31/5/2022 Llicència d'obra menor
919 31/5/2022 Convenis interadminisratius
920 31/5/2022 Contractació laboral
921 31/5/2022 Contractació laboral
922 31/5/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
923 31/5/2022 Modificacions de pressupost
924 31/5/2022 Nomenaments
925 31/5/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
926 31/5/2022 Ordre d'execució
927 31/5/2022 Nomenaments
928 31/5/2022 Modificacions de pressupost
929 31/5/2022 Aprovació Despeses
930 31/5/2022 Aprovació Despeses

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies a vosaltres, convençuts que del final d'aquesta col·laboració, d'aquesta 
suma d'esforços, no?, és d’on poden tenir victòries els objectius que ens plantegem.

I ara continuem en aquest Ple amb el que seria el primer punt de l'ordre del dia, que és 
«Donar compte dels decrets d'Alcaldia». No sé si hi ha alguna observació? Alguna 
qüestió? No?

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

2.- Proposta de nomenament de Jutge/ssa de Pau substitut/a del Jutjat de Pau de 
Molins de Rei (Exp. 17/2022/AUTOR).-

DICTAMEN

1. El 21 d’abril de 2022, amb número de registre 2022009066, va tenir entrada al registre 
de l’Ajuntament de Molins de Rei un ofici de la Secretaria Judicial del Jutjat de Pau de 
Molins de Rei.

En aquest ofici es comunicava la defunció de la jutgessa substituta del Jutjat de Pau de 
Molins de Rei, esdevinguda el 20 d’abril de 2022, i es sol·licitava que, de manera urgent, 
s’iniciés la tramitació del nomenament d’un altre jutge o jutgessa de pau substitut/a.

2. Mitjançant provisió de 10 de maig de 2022, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, en ús de les facultats dels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 41 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, va disposar l’inici del procediment per a l’elecció del jutge/essa de pau 
substitut/a del Jutjat de Pau de Molins de Rei.

En aquesta provisió es va disposar que es procedís a la convocatòria pública corresponent 
mitjançant edicte publicat al Butlletí de la Província de Barcelona (BOPB) i als taulers 
d’anuncis del propi Ajuntament, del Jutjat de primera Instància i Instrucció degà de Sant 
Feliu de Llobregat i del Jutjat de Pau de Molins de Rei, així com al web municipal.

3. De conformitat amb el previst a l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de pau (RJP), es va procedir per part de l’Ajuntament de Molins de Rei a realitzar la 
corresponent convocatòria pública amb indicació del termini i lloc de presentació 
d’instàncies mitjançant edicte publicat al BOPB el 19 de maig de 2022 i als taulers 
d’anuncis del propi Ajuntament, del Jutjat de primera instància i Instrucció Degà de Sant 
Feliu de Llobregat i del Jutjat de Pau de Molins de Rei, així com al web municipal.

4. La citada convocatòria ha donat com a resultat la presentació, dins de termini de quinze 
dies hàbils concedit, de dues candidatures per a proveir la citada vacant de Jutge/essa de 
Pau substitut/a, acompanyades ambdues sol·licituds de la documentació que els aspirants 
han considerat més adient.
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El detall de les sol·licituds rebudes és el següent:
· Senyora Anna Maria Ribas Merino, amb DNI 36917605Y i domicili al carrer Anselm 

Clavé número 20 de Molins de Rei, segons registre d’entrada núm. 2022011810, de 
24 de maig de 2022, i instància complementària amb registre d’entrada núm. 
2022013330 de 9 de juny de 2022. 

· Senyora Encarnación Madero Miras, amb DNI 35026799F i domicili a l’ avinguda de 
València 80-82, 4t, de Molins de Rei, segons registre d’entrada núm. 2022012825, 
de 3 de juny de 2022 i instància complementària amb registre d’entrada núm. 
2022013373 de 10 de juny de 2022.

5. Vistes les sol·licituds presentades i considerant que reuneixen els requisits legals, cap 
dels candidats no està sotmès a cap de les causes d’incapacitat ni incompatibilitat per 
exercir el càrrec, en especial les que estableixen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei 
orgànica del poder judicial (LOPJ), segons declaren a la seva sol·licitud.

6. Atès l’informe de la cap de Serveis Jurídics en atribució temporal de funcions de 13 de 
juny de 2022, que es troba a l’expedient, d’acord amb el qual en la tramitació del 
procediment que ens ocupa s’han complert els requisits legals previstos a la normativa 
aplicable abans esmentada.

7. Atès que l’informe de la cap e. f. de Serveis Jurídics esmentat compta també amb el 
conforme del secretari accidental de la corporació, de data de 13 de juny de 2022.

8. Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa  de 15 de juny de 2022.

VOTACIÓ:

El Ple de la corporació mitjançant votació secreta atorga:

A la Sra. Anna Maria Ribas Merino: 14 vots a favor.
A la Sra. Encarnación Madero Miras: 4 vots a favor.
i 1 vot en blanc.

Per tot el que ha estat exposat, proposo que es sotmetin al dictamen de la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals i a l’aprovació del Ple els acords 
següents:

Primer.- Elegir i proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya el nomenament com a Jutgessa de Pau substituta de Molins de Rei la persona 
que sigui escollida pel Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta a aquests efectes, per 
considerar que és la persona més adequada per l’exercici d’aquest càrrec. 

Segon.- Notificar aquest acord, juntament amb la certificació pertinent i la resta de 
documentació adjunta a l’acord, al Jutjat Degà de Sant Feliu de Llobregat, per al seu 
coneixement i efectes previstos a l’article 7.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau, així com al Jutjat de Pau de Molins de Rei i a la Secretaria de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona proposada per al seu coneixement i efectes 
oportuns, així com a la resta de persones participants en el procés. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Doncs, passaríem als aspectes dictaminat per les comissions informatives. En primer lloc, 
la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea de Servei a 
l’Alcaldia, amb el punt 2 de l'ordre del dia, que és la «Proposta de nomenament de la 
jutgessa de pau substituta o substitut del Jutjat de Pau de Molins de Rei».

Presenta el punt 2

Sra. Anna Maria:

Bé. Davant de tot, doncs, agrair a tot el consistori en Ple, no?, aquesta oportunitat que 
m’esteu donant tots plegats de la mà de la jutgessa. I què us puc dir jo de mi? Doncs, bé, 
que soc una persona amb clara vocació de lo social, que n’he donat sempre comptes i 
n'estic donant de la meva vida, doncs, com a voluntariat en molts àmbits d'aquí a Molins, 
des de qüestions de malalts, pastorals, de salut, associacions de veïns. També n'hi ha 
unes altres que són menys així, com podrien ser, doncs, bé, una associació de labors, 
l'Associació de Vigílies de Santa Creu, etcètera. Vull dir, no ho sé.

Tinc una clara vocació per lo social, m'agrada i tota la meva vida, quan treballava, doncs, 
també ho feia. I a part de la meva vida que estava dedicada, si no crematísticament sí en 
per de mans, com, per exemple, si ho voleu saber, doncs, Càritas, en aquest cas Menorca. 
Jo he estat vivint a Menorca i, conjuntament amb el delegat episcopal, vam muntar el 
primer taller per a famílies desafavorides que va haver-hi fa vint-i-dos anys a Ciutadella de 
Menorca.

Bé, d'alguna manera... No ho sé, m'heu agafat així en fred. Perdoneu. No sé què més dir. 
Però, bé, ja està. I agrair-vos les gràcies i aquests tres segons de glòria que m'heu donat.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Anna Maria. Ara, si us sembla, obriríem torn d'intervencions. Entenc que sí, 
no?, senyora Marta Espona? Una qüestió, no ho obriu abans. Sabeu que... s’obren els 
micros i les càmeres van boges. Endavant, Marta Espona. 

Sra. Espona:

Perdó. No, en tot cas, agrair-te, en tot cas, agrair també en el cas de l'Encarna, que no hi 
és, la vostra predisposició a involucrar-vos en un projecte local com és aquest, que 
demana de la vostra implicació, jo diria que les vint-i-quatre hores, segons com, no?, 
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segons en quina situació us podeu trobar. Que de vegades sembla que els jutjats de pau 
no facin res i, en canvi, fan molta feina, molta mediació i molta intervenció entre veïns.

Per tant, en tot cas, per part del grup d'Esquerra, gràcies per oferir-vos, ni que sigui, a fer 
aquesta feina d'una manera voluntària pràcticament. Per tant, doncs, gràcies per l'interès i 
l'oferta.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? No sé si hi ha més intervencions. Doncs, si us sembla, regidors i 
regidores, passaríem a la votació.

[Votació]

Per tant, Anna Maria, felicitats. A partir que es publiqui l'acord del Ple, entenc jo, seràs la 
nova jutgessa suplent de pau a Molins de Rei. Molts encerts, moltes felicitats i enhorabona. 
[Aplaudiments]

Sra. Anna Maria:

Gràcies als que heu confiat en mi, no us decebré, i als que no heu confiat perquè no em 
coneixeu o pel que sigui, tindreu confiança. No us preocupeu. Gràcies.

3.-  Modificació del Pressupost de l’exercici 2022. Crèdit Extraordinari 3/2022 (Exp. 
80/2022/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 17 de juny 
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 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/06/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 21/83

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

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 3/2022 186.494,28 €

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

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs, passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és la 
«Modificació del pressupost de l'exercici 2022 amb el crèdit extraordinari 3/2022». I fa 
l'explicació del punt entenc que el regidor de Finances, Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom.

Presenta el punt 3 

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Gràcies, alcalde. Bé, des de la CUP estem d'acord amb les modificacions pressupostàries 
que se'ns plantegen i, especialment, entenem la urgència i la imprevisibilitat de les obres 
del camp de futbol Josep Raich, després que fa unes setmanes, doncs, l'equip amateur del 
Molins de Rei Club de Futbol aconseguís un ascens a Primera Catalana. Ara bé, tant dels 
informes tècnics com de les explicacions dels membres del Govern es desprèn que la resta 
d'obres i millores que es plantegen no són tan recents, sinó que ja fa temps que se sabia 
que s'havien de fer.
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Es desprèn, una vegada més, que gran part d'aquesta modificació de pressupost implica 
un nou exercici d'enginyeria pressupostària d'aquest Govern, que presenta uns 
pressupostos inicials incomplets per tal que els hi quadrin i siguin políticament atractius i 
després confien dur a terme actuacions essencials a través del romanent. Com dèiem, 
estem d'acord amb les modificacions que se'ns plantegen, però, en cap cas, compartim 
aquestes formes i no ens val la resposta que això es fa així cada any.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Cristina Rodríguez, endavant.

Sra. Rodríguez:

Sí, gràcies. Nosaltres, bé, ens sumem a les paraules dels nostres companys de la CUP. 
Evidentment, votarem a favor perquè ho estem. Estem molt a favor de les millores que es 
puguin dur a terme a les instal·lacions esportives de la nostra vila. Però, ara bé, nosaltres 
en el Ple del mes d'abril, on hi havia un punt de la primera modificació dels pressupostos, 
ja vam manifestar que trobàvem ínfima la quantitat pressupostària que es relacionava amb 
les instal·lacions esportives precisament. No entenem perquè no ha estat contemplat al 
pressupost inicial, ja que les millores, com bé ha dit el Carles, excepte una, ja estaven 
previstes. Aleshores, es comptava amb aquestes despeses. No sé si estem davant d'una 
mala planificació o, imaginem, que és qüestió de prioritats d'aquest Govern.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Hola, bona tarda a tothom que està a la sala de plens, també a la gent que ens segueix 
des de casa. Bé, jo votaré a favor també d'aquesta modificació pressupostària perquè 
comparteixo l'esperit. M'hi sumo, eh?, a les paraules que han dit els companys tant de la 
CUP com d'Esquerra. A més a més, afegeixo que jo a la Comissió Informativa vaig 
preguntar de quina manera es licitaria, com es licitarien aquestes despeses, perquè per 
l'import no em quadra que tot siguin contractes menors i que, per tant, tot pugui entrar 
tranquil·lament a poder-se fer aquest estiu. Però no he rebut cap resposta per part de la 
regidoria i, un cop més, eh?, perquè en aquest Ple tinc una altra d’aquestes, doncs, que he 
demanat informació que no he rebut i, llavors, m'agradaria que aquesta dinàmica canviés.

Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap més intervenció. Senyor Ramon 
Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Sí, gràcies. Bona tarda a tothom, a totes les persones que també ens escolten a través de 
les xarxes socials i que ens veuen també. Bé, comparteixo, si més no, aquest punt que 
d’aquesta modificació de pressupostos hi estiguem d'acord que era necessària. I, per tant, 
és un motiu d'orgull, crec jo, que com a mínim alguna vegada hàgim encertat en una 
modificació pressupostària. I jo els instaria a no confondre entre previstes i demanades. 
Una cosa és que tinguem previstes algunes actuacions o les haguem demanat i que 
després les podem executar.

És evident que ni amb un milió d'euros s'acabarien totes les necessitats que tenim a les 
instal·lacions esportives o als centres educatius, per posar un altre exemple, o a les 
entitats culturals. I crec que més d'algun d'aquesta sala de plens n'és plenament conscient. 
Per tant, és evident que amb aquesta racionalització dels diners públics anem fent aquelles 
actuacions quan podem i com podem. Recordo també un ple anterior on el senyor Llort 
també ens va instar a que teníem que intentar mesurar o arreglar, en el seu moment, 
doncs, també les goteres que s'havien produït en un cas puntual, repeteixo la paraula 
puntual, per la pluja que hi va haver en un moment donat. És evident que també estem 
planificant, doncs, aquestes actuacions.

Però tot, que tot es pot encabir dins d'un contracte menor en cada un dels àmbits, 
correspon a diferents necessitats i diferents objectius d'anar complint, doncs, aquests 
serveis que necessitem en cada una de les pistes. Poso, per exemple, el projecte que hi ha 
a la pista del poliesportiu de la Sínia. Un projecte que es porta treballant des de fa molt de 
temps en què hi havia aquesta voluntat d'intentar millorar una de les coses que també 
se'ns diu des de l'escola, que és poder posar més capacitat de grada per quan hi ha també 
actes d'escola. Aquesta és una voluntat que també es va anar treballant. I també la de 
poder millorar, evidentment, la pista.

Com vostès saben, quan es va dissenyar la pista en el moment inicial, doncs, es va situar 
una tanca en el mig de la pista perquè, possiblement, estava previst que la zona de 
banquetes anés situada en un altre espai. I és evident que aquesta tanca, doncs, 
actualment, no fa cap servei. Què volem en aquest sentit? Una vegada hem vist que el 
terra està pràcticament, doncs, s'ha esgotat la seva vida útil i estem començant a tenir 
problemes en alguns moments complicats, optem perquè aquesta actuació en aquest 
àmbit, que no es pot dur a terme, precisament, en un sol any, perquè és evident que quan 
haguem de fer les grades necessitarem, en definitiva, molt més temps que només un mes, 
que és el que disposem per poder executar les obres, tant de terra com de grada, què hem 
pensat i decidit? Home, doncs, fem-ho de manera partida.

Farem primer una primera actuació per poder garantir que podem canviar el terra i pujar 
aquesta tanca a on està actualment la grada i ja planificaren la propera actuació, que ha de 
ser el canvi de les grades. Per tant, es treballa amb planificació, entenent i atenent a que 
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no podem fer-ho tot d'una sola tacada, perquè no tenim temps material de poder executar 
les dues obres. I, per tant, en aquest sentit, doncs, ens disposem a fer aquesta actuació. 
Com també ens va passar, per exemple, a l'Espai Collserola amb el tennis taula. Un espai 
on hem intentat o hem tingut algunes adversitats al llarg de l'any, ho hem intentat arreglar, 
ha continuat sortint possiblement per les humitats que hi ha hagut i, per tant, ara es 
procedeix a fer l'actuació completa en tot el seu àmbit.

Per tant, aquestes demandes que anem tenint, les anem atenent, les anem projectant i 
hem trobat que aquest era el moment, possiblement, de l'estiu. Ara que ja tenim tots els 
pressupostos demanats i confirmats, podem ja portar aquesta modificació per executar-ho 
el mes d'agost. És així com ho farem esperant que tot ens surti bé, iniciant també el que ja 
vam fer l'any passat en aquella actuació, i recordo quan ho vam parlar sobradament amb 
l'actuació que vam tenir al camp de futbol o amb les actuacions diferents que hi van haver, 
o també amb la pista 1 del pavelló poliesportiu on vam tenir una actuació que també, 
gràcies a que la temporada començava més tard, doncs, vam poder executar-ho.

I també vam dir, i també de la importància de poder-ho executar en aquest temps estival, 
en què, precisament, el futbol del Josep Raich va tenir que anar durant un temps al Ricard 
Ginebreda, perquè el camp encara no estava acabat. Per tant, anem planificant aquestes 
actuacions de manera endreçada, de manera que puguem executar-ho quan toca. I ,en 
aquest sentit, doncs, estic convençut que ens anirà tot bé perquè són projectes que ja 
estan molt madurs i molt treballats.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. També és el moment del senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Ràpidament, dues coses. El dia 27 vam enviar l'informe que demanava la senyora Aroca. 
Jo com a president d'àrea i tots els membres de la Comissió Informativa tenen l'informe 
que ella demana, enviat per la secretària suplent de la nostra Comissió Informativa. El dia 
27 al migdia, a les 12. Tenen tots els membres de la comissió informativa l'informe que ella 
reclamava. Bé, jo el tinc aquí i em surt, eh? Jo ara no diré el nom de qui li va enviar, però 
l'informe està enviat. No sé si la resta ho pot corroborar, però els membres de la Comissió 
Informativa hem rebut aquest informe i aquesta disponibilitat.

I molt ràpidament, com avui ha sortit el record del que feien alguns el 2018. Miri, nosaltres 
no ens hem amagat mai de com fem el pressupost, de com l’implementem amb els 
romanents. No és una cosa per dir: «és que es feia sempre». Però no fa falta que els hi 
recordi com es van aprovar els pressupostos del 2018 i del 2019, eh? I que el regidor de 
Finances explicava clarament com ho fem nosaltres, que és complementant amb els 
romanents. I el 2018 i el 2019 es va fer exactament igual. Determinades coses que no es 
podien pressupostar en l'aprovació del pressupost ordinari, s'implementaven amb els 
romanents. Fins aquí puedo leer.
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Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. No sé si el senyor regidor de Finances volgués acabar el primer torn? 
Si no, obriríem el segon torn. Senyora Ana Aroca, endavant?

Sra. Aroca:

Sí, sí, perdona, tens raó. No l'havia vist, se m'havia escapat. No sé si és perquè, no sé, el 
nom del correu no el vaig reconèixer, però sí, sí, perdoneu, eh?, perquè sí que l’hem rebut.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més en aquest segon torn? No? Doncs, si ningú té cap 
intervenció més, passaríem a la votació del punt 3 de l'ordre del dia.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 19

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

4.- Modificació puntual del pla general metropolità per al barri de la Riera Bonet de 
Molins de Rei. (Exp.1/2022/MOPGM).-

DICTAMEN

Vist l’informe emès per l’Assessora Jurídica en data 27 de maig de 2022, la transcripció del 
qual és la següent: 

ASSUMPTE: Modificació Puntual del Pla General Metropolità per al Barri de la Riera 
Bonet de Molins de Rei.

1. Motivació de l’informe i objectius del planejament.
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Aquest informe s’emet per a la tramitació de la modificació puntual del Pla General 
Metropolità  del barri de Riera Bonet de Molins de Rei.

D’acord amb l’art. 97.1 TRLUC, 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 en relació als interessos públics i privats concurrents.

L’objectiu de la present modificació és dur a terme les dotacions i millores mínimes que 
necessita el barri de la Riera Bonet per assolir uns estàndards de qualitat admissibles a 
nivell d’edificació, urbanització i dotacions amb l’objectiu de revertir la situació marginal i 
d’exclusió social en què es troba el barri. 

L’any 1976, el Pla General Metropolita, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme, va qualificar de zona de renovació urbana de rehabilitació (clau 16), el sòl 
edificat d’alienació a vial del barri de la Riera Bonet comprès entre els carrers Sant Pere de 
Romaní, Sant Rafael i Riera Bonet.   

La zona de renovació urbana de rehabilitació (clau 16) es correspon a aquelles àrees amb 
edificació existent que necessiten de millora, manquen de dotacions i que per mitjà de la 
redacció i tramitació d’un Pla Especial de Millora Urbana han d’assolir la progressiva 
rehabilitació de la urbanització, dotacions i qualitat de l’edificació.

Atès que aquest Pla Especial no ha estat redactat a dia d’avui, les obres que es poden 
autoritzar són obres de manteniment i conservació que exigeixen la salubritat pública, la 
seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions, segons s’estableix a 
l’art. 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC). Això ha comportat la degradació del barri.

Tenint en compte les exigències mínimes a les que hauria d’ajustar-se el Pla Especial, 
d’acord amb l’establert per l’art. 364 de les NNUU del PGM, i a la vista de les 
característiques físiques i topogràfiques i l’elevat grau de consolidació del barri, la viabilitat 
de la gestió i execució del Pla especial resulta complexa i fa pràcticament impossible el seu 
desenvolupament.

Per l’anterior es planteja la requalificació de l’àmbit a zona de conservació de l’estructura 
urbana i edificatòria (clau 15) per tal d’implantar una qualificació més adient que permeti 
reconèixer les edificacions existents consolidades i millori la situació jurídica i urbanística 
del barri. 

Per una altra banda, hi ha un altre petit àmbit, ubicat a l’extrem sud del barri, classificat de 
sòl urbà consolidat i qualificat, majoritàriament, de zona d’ordenació volumètrica (clau 18), 
àmbit que va ser inclòs dins de l’àmbit de la Modificació puntual del PGM del carrer de 
Sant Pere Romaní, modificació que tenia per objecte enderrocar els habitatges existents 
dins de la parcel·la, afectats per greus patologies derivades de la precarietat constructiva, 
d’una mala urbanització i d’una insuficient contenció de terres, i la requalificació com a 
zona d’ordenació volumètrica (clau 18) per construir 24 habitatges de protecció oficial, dels 
quals 11 es destinarien al reallotjament dels veïns afectats.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/06/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 27/83

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

La realitat, a dia d’avui, fruit d’una conjuntura econòmica que feia difícil garantir la viabilitat 
del finançament de la construcció de l’edifici de 24 habitatges i procedir a la venda dels 
habitatges sobrants, és que les persones afectades ja han estat reallotjades en altres 
emplaçaments del municipi, del que en resulta que les actuacions previstes per la MPPGM 
del carrer Sant Pere Romaní, redactada amb l’objecte de construir els habitatges per a 
reallotjar les famílies afectades, actualment reallotjades en altres edificacions, ha perdut la 
finalitat i el sentit de ser executada.

La modificació puntual que ara s’informa pretén canviar la situació jurídica i urbanística en 
què es troba el barri de la Riera Bonet

Amb aquesta finalitat, la modificació puntual preveu una sèrie d’actuacions urbanístiques  
per assolir els següents objectius:

- Requalificar el sòl d’aprofitament amb clau 16 per una clau més adient, és a dir la 
clau 15 de zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria, que permet 
reconèixer les edificacions existents i realitzar obres de rehabilitació. 

- Reconèixer els límits reals de les edificacions per afavorir la protecció dels sòls de 
les zones verdes i Parc forestal de Collserola. 

- Requalificar els sòls d’aprofitament privats no edificats i de titularitat municipal, 
qualificats amb clau 16 i 18, de sòls de zones verdes per assegurar la preservació 
dels pocs espais lliures d’edificació que resten en el barri i la connectivitat amb el 
del Parc de Collserola i la xarxa de camins del sòl no urbanitzable.

- Reconèixer la realitat dels espais de zones verdes, corresponent a les voreres 
enjardinades i les places urbanes del barri de la Riera Bonet, qualificant-les de pacs 
urbans.

La conveniència d’aquesta modificació puntual rau en evitar la degradació del barri de 
Riera Bonet fortament consolidat i subjecte a la redacció d’un Pla de millora Urbana de 
difícil compliment ateses les exigències mínimes establertes a l’article 364 de les NNUU 
del PGM de previsió de reserves de sòl per a sistemes. 

Atès que recentment s’ha desenvolupat el sector residencial adjacent del barri de Les 
Guardioles amb una alta dotació d’espai per a equipament a més de la renovació del front 
del carrer de Riera Bonet, i donada l’alta consolidació edificatòria residencial del barri de 
Riera Bonet es creu oportú i convenient replantejar la clau urbanística del barri reconeixent  
la realitat existent i qualificar de sistema de zones verdes tot aquell sòl dintre de l’àmbit 
d’actuació que sigui de titularitat municipal i que sigui necessari per tal de millorar les 
dotacions de verd al barri.

2. Conformitat de la modificació amb les previsions del TRLUC.

La present modificació puntual PGM no preveu l’ordenació de nou sostre residencial. 
Únicament reconeix el sostre edificable existent i que el PGM no va identificar.

L’art. 57.3 TRLUC, primer incís, estableix que els plans d’ordenació urbanística municipal i 
les seves modificacions i revisions han de reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social 
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i, com a mínim, el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o altres formes de cessió 
d’ús. 

Per tant, d’acord amb el previst en aquest precepte i atès que no es preveu increment de 
sostre residencial, no es preveu aquesta reserva de sòl per a la construcció d’habitatge de 
protecció pública.

En tant aquesta modificació no preveu increment de sostre residencial ni d’altres usos, 
essent que només es reconeix el sostre existent, tampoc resta subjecte a la cessió del 
10% d’aprofitament urbanístic, d’acord a l’art. 43 TRLUC.

L’art. 100 TRLUC estableix quines modificacions de les figures de planejament urbanístic 
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics.

L’apartat 1 d’aquest precepte preveu les reserves mínimes per al cas que la modificació 
suposi un increment del sostre edificable. Aquest número no resulta d’aplicació en tant 
aquesta modificació només pretén reconèixer el sostre existent.

L’apartat 2 del mateix precepte preveu les reserves mínimes per al supòsit en que la 
modificació comporti l’augment de densitat de l’ús residencial, sense augment del sostre 
edificable. La nova qualificació del sector tampoc permet l’augment de densitat, pel que les 
reserves previstes amb aquest número tampoc resulten d’aplicació.

L’apartat 3 estableix que “En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la 
reordenació general d’un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos 
pel planejament, ha d’incorporar una reserva mínima de 22,5 m2 per cada 100 m2 de 
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics. 
D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 
residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha d’incorporar una 
reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m2 de sòl 
per cada 100 m2 de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s’apliquen sobre la 
totalitat del sostre edificable de l’àmbit. Als efectes anteriors, computen les reserves que 
s’han obtingut o s’han previst per a qualsevol ús per raó del destí de l’àmbit en qüestió 
d’acord amb el planejament anterior i s’ha d’aplicar el que estableix l’art. 65.5.”

L’apartat 4 estableix que “Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació 
de dotació s’han d’incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i 
equipaments d’acord amb les regles següents:

a)Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, han de complir-se 
les reserves mínimes establertes a l’apartat 3.

b)Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la 
densitat, s’incrementaran les reserves d’acord amb l’establert en els apartats 1 i 2 
respectivament.
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c)Les majors reserves exigides d’acord amb les lletres a i b s’han de situar en la 
parcel·la o parcel·les a les que la modificació de planejament assigni el major 
aprofitament urbanístic. Si això no és possible, les noves reserves es poden:

1r.- Situar en un àmbit d’actuació discontinu o, fora de l’àmbit d’actuació, adscriure-
les per obtenir els terrenys afectats a una classe diferent de sòl, sempre que siguin 
accessibles a una distància no superior a cinc-cents metres des de les parcel·les on 
es situï el major aprofitament urbanístic.

2n.- Substituir per l’equivalent en sostre edificat o edificable en les parcel·les a les 
que s’assigni el major aprofitament amb destí al sistema urbanístic d’equipament 
comunitari de titularitat pública, o pel seu valor en metàl·lic amb destí a conservar, 
administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl i habitatge.

El compliment d’aquestes reserves queda justificat en la memòria de la present modificació 
puntual del PGM de la següent manera:

Aquestes reserves s'apliquen sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit (16.773,00 

m2st), ja que el planejament vigent no va reconèixer la totalitat del sostre existent, ni va 

preveure el mínim de reserves per a sistemes i dotacions.

Tal i com s’especifica en les següents taules i anotacions, amb el sòl per a parcs i jardins 

urbans i parcs forestals (clau 6, 6co, 29co) previstos en aquesta modificació puntual i 

l’excés de sistemes delimitats en el sector de les Guardioles es dóna compliment als 

mínims de sistemes establerts pel TRLU, d’acord amb les següents condicions: 

Reserva mínima de zones verdes, espais lliures públics i equipaments 
segons TRLU (22,5m2s / 100m2st residencial)

3.773,93 
m2s

Reserva de zones verdes, espais lliures públics i equipaments segons 
proposta MP 

2.840,71 
m2s

Reserva mínima de zones verdes segons TRLU 

(15m2s / 100m2st residencial)

2.515,95 
m2s

Reserva de zones verdes segons proposta MP 2.840,71 
m2s

Amb l’augment de sòl de zones verdes previst dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual, 

és dóna compliment al mínim de zones verdes requerides pel TRLU (15m2s / 100m2st 

residencial). 
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No obstant, donada la complexa realitat física i topogràfica i l’estat de consolidació de les 

edificacions del barri de la Riera Bonet amb un nivell d’edificació i consolidació molt alt, i en 

compliment dels objectius del PPU de les Guardioles de dotar i donar servei tant el propi 

barri de les Guardioles com a Riera Bonet, es dóna compliment el mínim per espais lliures i 

equipaments definits pel TRLU (22,5m2s / 100m2st residencial). Així doncs, ho demostra 

les reserves de sòl per a zones verdes i equipaments del PPU, que superen amb escreix 

les reserves mínimes establertes pel TRLU (article 65.3) pels sectors de sòl urbanitzable 

d’ús residencial:

- Per a zones verdes i espais lliures públics s’ha de reservar un mínim de 

20m2s/100m2st, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació: 

12.987 m2s (mínim segons TRLU) > 53.571 m2s (proposta PPU)

- Per a equipaments s’ha de reservar un mínim de 2020/100m2s/100m2st, amb un 

mínim del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació:

10.564 m2s (mínim segons TRLU) > 25.976 m2s (proposta PPU)

Per tant, per a valorar el compliment dels mínims establerts pel TRLU es tindrà en compte 

el sòl d’espais lliures i equipaments previstos per la MP (2.840,71 m2) i en el sector de les 

Guardioles, a excepció dels necessaris per a complir amb els mínims del PPU (53.571 – 

12.978 = 43.527 m2), definits anteriorment. 

Reserva mínima de zones verdes, espais lliures públics i equipaments 
segons TRLU (22,5m2s / 100m2st residencial) 3.773,93 m2s

Reserva de zones verdes, espais lliures públics i equipaments segons 
proposta MP i de l’augment de sòl previst pel sector de les Guardioles

43.527,00 
m2s

3. Normativa aplicable i planejament vigent més destacat   

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC), d’acord amb el redactat 
consolidat després de les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant, RLUC).

- Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
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- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes i Llei 21/2013, 
estatal, d’avaluació ambiental.

- 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 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, regulador dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB).

- Pla General Metropolità de Barcelona (PGM).

- Modificació puntual del Pla general metropolità per a la creació d’habitatges amb 
protecció oficial i de reallotjament al carrer Sant Pere Romaní al barri Riera Bonet, 
de Molins de Rei.

- Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola.

- Modificació del Pla general metropolità de Barcelona que requereix el Pla especial 
d’ordenació i protecció del Parc de la serra de Collserola, aprovat definitivament el 
13 de desembre de 1990, publicat el 30/09/1991.

- Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, aprovat definitivament el 6 d’abril de 2021 i publicat el 9 d’abril.

4. Antecedents

L’any 1976, el Pla General Metropolita, aprovat definitivament per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme, va qualificar de zona de renovació urbana de rehabilitació (clau 16), el sòl 
edificat d’alienació a vial del barri de la Riera Bonet comprès entre els carrers Sant Pere de 
Romaní, Sant Rafael i Riera Bonet.   

El 9 de juliol de 2010, el conseller de Política Territorial i Obres públiques resol aprovar 
definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la creació 
d’habitatges amb protecció oficial i de reallotjament al carrer Sant Pere Romaní al barri 
Riera Bonet, de Molins de Rei.

El 13 d’abril de 2007, el conseller de Política Territorial i obres públiques resol aprovar  
definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de les 
Guardioles.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 27 de gener de 2011, 
acorda donar per completa la condició assenyalada en l’acord de la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Barcelona de data 11 de març de 2009, d’aprovació definitiva del Pla 
parcial del sector de les Guardioles, de Molins de Rei, promogut i tramès per l’Ajuntament.

5. Tramitació
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De conformitat amb el que s’estableix a l’art. 96 TRLUC, les modificacions de qualsevol 
figura de planejament urbanístic es subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen 
la seva formació, i, per tant, serà necessària l’aprovació inicial, per part de l’Ajuntament, el 
tràmit d’informació pública i petició dels informes sectorials, aprovació provisional, també 
per part de l’Ajuntament, i remissió del document de planejament a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

D’acord amb l’art. 85.1, primer incís, l’aprovació inicial i l’aprovació provisional d’aquest 
instrument de planejament (modificació puntual del PGM), correspon a l’Ajuntament.

D’acord amb l’art. 73 TRLUC:

1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar la seva formació o reforma, 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, així com suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga a 
l’administració competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els 
àmbits en els que les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. L’administració competent també pot adoptar aquestes mesures en el 
cas que es pretengui assolir altres objectius concrets, els quals han de ser 
explicitats i justificats.

D’acord amb l’art. 103.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), els efectes de la suspensió de tramitacions i 
llicències s’extingeixen:

a) Automàticament pel transcurs dels terminis màxims previstos en els apartats 
anteriors d’aquest article.

b) En qualsevol cas, amb l’entrada en vigor de la figura de planejament la 
formulació de la qual hagi donat lloc a l’acord de suspensió o, en el seu cas, 
amb la denegació de l’aprovació de la figura de planejament.

c) En el supòsit que l’administració competent acordi aixecar els efectes de 
l’acord de suspensió, en tot o en part de l’àmbit afectat, en els casos de la 
suspensió potestativa, així com quan s’acordi deixar sense efecte la 
tramitació del pla, o bé quan durant el procés de tramitació del pla urbanístic 
quedin sense efecte les determinacions que hagin donat lloc a l’aplicació de 
la suspensió preceptiva.

D’acord amb l’art. 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), la tramitació de les modificacions dels plans 
urbanístics es subjecta al mateix procediment que la seva formació. En canvi, en el supòsit 
de modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades en l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest reglament, 
i el tràmit d’audiència que preveu l’art. 85.7 de la Llei d’Urbanisme només s’ha de concedir, 
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en el seu cas, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la 
modificació.

D’acord amb l’art. 8 TRLUC, els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el 
contingut de les figures de planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, 
estan sotmesos al principi de publicitat.

D’acord amb aquest mateix precepte, en la informació pública dels instruments de 
planejament urbanístic, conjuntament amb el pla, s’ha d’exposar un document comprensiu 
dels extrems següents:

Primer.- Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de 
tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i d’abast de les llicències i 
tramitacions que es suspenen.

Segon.- Un resum de l’abast de les seves determinacions i, en cas de que es tracti de la 
revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels 
àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta 
alteració.

Així mateix, estableix l’art. 8 TRLUC que s’ha de donar publicitat per mitjans telemàtics de 
la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístic 
i dels acords d’aprovació que s’adoptin en la seva tramitació.

L’art. 23 RLUC regula com ha de realitzar-se la convocatòria d’informació pública en els 
procediments urbanístics i estableix:

“1. La informació pública en la tramitació de procediments de planejament i de gestió 
urbanístics s’ha de convocar mitjançant edictes d’acord amb les següents regles: 

a) Quan es tracti de la tramitació de plans directors urbanístics, plans d’ordenació 
urbanística municipal o plurimunicipal, programes d’actuació urbanística municipal o 
comarcal, revisió-adaptació de figures de planejament general a la Llei d’urbanisme, 
normes de planejament i plans parcials de delimitació, així com quan es tracti de la revisió 
dels plans i normes esmentats, els edictes s’han de publicar en el diari oficial o butlletí 
oficial que correspongui i en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal al que es refereixi el projecte en tramitació.

b) Quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les figures de 
planejament objecte de l’apartat anterior així com de tramitar plans urbanístics derivats, 
instruments de gestió urbanística i de procediments per a l’aprovació de projectes en sòl no 
urbanitzable, els edictes s’han de publicar en el diari oficial o butlletí oficial que 
correspongui i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal o supramunicipal al que es refereixi el projecte en tramitació.

2. A més del que estableix l’apartat anterior, l’Administració de la Generalitat i els 
ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans 
telemàtics la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanística que tramitin i, en el cas d’instruments de planejament, també han de 
garantir la consulta del projecte per aquests mitjans. 
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3. Els edictes han d’indicar:

a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública.

b) El termini d’exposició al públic del projecte o de l’instrument de que es tracti.

c) L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret 
d’informació.

d) En el seu cas, el mitjà telemàtic on pugui consultar-se l’instrument o expedient.

4. El termini d’informació pública es computa des de la última publicació obligatòria, entre 
les regulades en l’apartat 1; quan a més es practiqui la notificació individualitzada,el 
còmput, per a cada una de les persones interessades, es fa des de la notificació, llevat que 
la última publicació obligatòria sigui posterior.

5. Durant el període d’informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden:

a)Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o expedient i 
obtenir còpies. A aquests efectes les administracions competents estan obligades a 
garantir, des de l’inici del període d’informació pública, la consulta i l’obtenció de 
còpies de la documentació.

b)Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que 
considerin oportú aportar en relació a l’instrument o expedient sotmès a informació 
pública.

5. Documentació

D’acord amb l’art. 59 TRLUC:

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvat el que estableix 
l’apartat 2, mitjançant els documents següents:

a. La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis 
complementaris que procedeixin.

b. Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del 
sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, 
de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de 
telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel pla.

c. Les normes urbanístiques.

d. El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’art. 71.

e. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 
desenvolupar.
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f. La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 
medioambiental.

g. El programa d’actuació urbanística municipal, si procedeix.

h. La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de 
producció d’habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents 
que aquesta llei determina. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a 
que fa referència l’article 34.3, s’ha de justificar en la memòria social.

Aquesta documentació, que és l’exigida per a l’aprovació del pla d’ordenació urbanística, 
s’ha d’adequar a la naturalesa de la modificació puntual que es planteja. I en aquest sentit, 
ens remetem al que disposa l’art. 118 del RLUC,  d’acord amb el qual, les modificacions 
dels plans urbanístics han de contenir les documentacions adequades a la seva finalitat 
específica, entre les figures de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:

a) Justificar la conveniència de la modificació de les noves determinacions que 
s’introdueixen.

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 
normes urbanístiques objecte de modificació.

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que 
substitueixen a les que precedeixen.

d) Justificar el compliment, en el seu cas, de l’increment de les reserves de sòl per a 
espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de 
l’art. 97 de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb l’art. 86 bis TRLUC, l’avaluació ambiental dels instruments de planejament 
urbanístic que estiguin sotmesos a la mateixa d’acord amb la legislació en matèria 
d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració dels 
plans urbanístics, de conformitat amb la llei i el reglament d’urbanisme.

D’acord amb l’art. 7 de la Llei 6/2009, s’han de sotmetre a avaluació ambiental les 
següents modificacions de plans i programes:

a)Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 
1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius o les 
propostes o de la cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin 
diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient.

b)Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes 
i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.

c)Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de 
sòl no urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves 
qualificacions comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús 
respecte a l’ordenació que es modifica.
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d)La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les que 
afectin únicament el sòl urbà.

e)Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no 
hagin estat avaluades anteriorment, llevat les modificacions del planejament 
urbanístic.

Atès que aquesta modificació puntual no constitueix variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del Pla ni produeix diferències 
en els efectes previstos o en la zona d’influència, Estem doncs davant d’un supòsit 
d’innecessarietat d’avaluació ambiental. 

D’acord amb l’art. 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i 
dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com 
els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la viabilitat de les mesures 
proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les 
fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels 
problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. Aquest estudi s’ha d’incloure, com 
a mínim, en els plans territorials d’equipaments o de serveis, en els plans director, en els 
plans d’ordenació municipal o instruments equivalents i en els projectes de noves 
instal·lacions que es determinin per reglament.

D’acord amb l’art. 3 del Decret 344/2006:

3.1. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent, en els documents d’ordenació territorial i urbanística següents:

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable.

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats.

3.2. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada també s’han d’incorporar en els 
projectes següents:

a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació singular.

b) Projectes de reformes d’instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma 
passin a tenir la consideració d’implantació singular.

c) Projectes d’ampliació de les implantacions singulars existents.

3.3. Als efectes de l’apartat anterior, es consideren implantacions singulars.
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a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 
5.000 m2.

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2.

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 
persones.

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia 
superior a 5.000.

La modificació puntual del PGM que ara es presenta a aprovació, no es troba dins de cap 
dels anteriors supòsits. 

Per la naturalesa de la modificació puntual proposada tampoc es fa necessari acompanyar 
la memòria social, d’acord amb l’art. 69.5 RLUC.

Vist tot l’anterior, la documentació que s’acompanya es considera suficient.

6. Òrgan municipal competent per a l’aprovació

L’òrgan competent per a l’aprovació inicial de la modificació del PGM és el Ple municipal, 
tal i com estableixen l’article 22.2.c) de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, d’acord amb la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local i l’article 52.2.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC).

L’acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de 
la corporació, d’acord amb l’art 114 del TRLMRLC.

7. Conclusió

Segons els anteriors fets i fonaments de dret i del contingut de la documentació del 
planejament, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
General Metropolità del barri Riera Bonet.

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità del barri de 
Riera Bonet.

Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en un diari 
de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, a fi que qualsevol 
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persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les 
al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient podrà ser consultat 
presencialment en l’Àrea de Sostenibilitat i Territori de l’Ajuntament de Molins de Rei, Plaça 
Josep Tarradellas, núm. 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.0 hores.

A aquests efectes, de manera conjunta amb el document de modificació del pla s’exposarà 
un document comprensiu d’acord amb l’art. 8 TRLUC.

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb la disposició addicional desena TRLLU, si la 
publicació coincideix totalment o parcialment amb el mes d’agost aquesta s’ampliarà en un 
mes.

Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB,  en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal, i en el tauler d’anuncis de la Seu electrònica de 
l’Ajuntament: www.molinsderei.cat / Seu electrònica / tauler d’anuncis

Quart.- D’acord amb l’art. 73 i 74 TRLUC i 103.1 RLUC, es suspèn en l’àmbit grafiat en el 
plànol de suspensió de llicències que es publica amb el document comprensiu, la 
tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes. Aquesta suspensió té una durada màxima de 2 anys.

Això no obstant, d’acord amb el que estableix l’art. 102.4 RLUC, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas de que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, un cop 
aprovat definitivament.

Cinquè.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials. 

Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.” 

Vist l’informe emès en data 30 de maig de 2022 per la cap de Planejament i Gestió 
Urbanística. 

Vist l’informe emès en data 10 de juny de 2022 per la Secretària de la Corporació. 

Atès la proposta a la Comissió Informativa del regidor d’urbanisme de data 14 de juny de 
2022.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità del barri de 
Riera Bonet.

http://www.molinsderei.cat
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Segon.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en un diari 
de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, a fi que qualsevol 
persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les 
al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient podrà ser consultat 
presencialment en l’Àrea de Sostenibilitat i Territori de l’Ajuntament de Molins de Rei, Plaça 
Josep Tarradellas, núm. 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.0 hores.

A aquests efectes, de manera conjunta amb el document de modificació del pla s’exposarà 
un document comprensiu d’acord amb l’art. 8 TRLUC.

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb la disposició addicional desena TRLLU, si la 
publicació coincideix totalment o parcialment amb el mes d’agost aquesta s’ampliarà en un 
mes.

Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB,  en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal, i en el tauler d’anuncis de la Seu electrònica de 
l’Ajuntament: www.molinsderei.cat / Seu electrònica / tauler d’anuncis

Quart.- D’acord amb l’art. 73 i 74 TRLUC i 103.1 RLUC, es suspèn en l’àmbit grafiat en el 
plànol de suspensió de llicències que es publica amb el document comprensiu, la 
tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma, rehabilitació, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes. Aquesta suspensió té una durada màxima de 2 anys.

Això no obstant, d’acord amb el que estableix l’art. 102.4 RLUC, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas de que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, un cop 
aprovat definitivament.

Cinquè.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials. 

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:

Ara canviaríem d’informativa, passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Sostenibilitat i Territori amb el punt 4 de l'ordre del dia, que és la «Modificació puntual del 
Pla general metropolità per al barri de la Riera Bonet de Molins de Rei». Fa l'explicació 
d'aquest punt el regidor d'Urbanisme, el senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

http://www.molinsderei.cat
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Gràcies. Bona tarda a tothom que ens segueix, que abans no ho he dit.

Presenta el punt 3

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies per aquesta explicació, regidor Miquel Zaragoza. S’obriria el torn 
d'intervencions. Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:

Gràcies. Bona tarda. Bé, des d'Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei, 
certament hem pogut parlar amb els veïns del barri de la Riera Bonet i ens han confirmat 
aquesta demanda. I com que creiem que està enfocat per millorar tant l'actual situació dels 
veïns i també que en un futur es dignifiqui el barri, creiem que és important fer un vot 
favorable en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Més intervencions? No hi ha cap més intervenció? Doncs, no sé si 
volgués tancar el torn? Endavant.

Sr. Zaragoza:

Sí. Jo, en tot cas, evidentment, agrair al grup d'Esquerra, com són els únics que ho han 
manifestat, el vot favorable, no? Entenent que, a més a més, aquesta votació requereix 
una majoria absoluta del Ple i que avui el Govern no té aquesta majoria, ja ho vam explicar 
també en una reunió de portaveus, però aquest agraïment a aquesta votació i a aquest...

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, faig extensiu aquest agraïment. I, per tant, passem a la votació, si els 
sembla.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1
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C‘s 1

Total 16 3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 16 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1), i 3 
abstencions de la CUP (3). 

5.- Proposta de finalització contracte de servei de neteja viària i recollida de residus 
de la vila de molins de rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei.
(Exp. 1/2022/COHSE).-

DICTAMEN

Antecedents de fet

1.- Mitjançant acord núm. 12 del Ple de 29 de març de 2017, es va adjudicar el contracte 
mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de 
subministrament de maquinària destinada al servei, a la UTE formada per les empreses 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL ( UTE, en endavant) per import de 8.401.438,78 €, IVA inclòs, i un període 
d’execució de 4 anys prorrogables dos anys més.

Aquest contracte es va formalitzar en document públic en data 05 de maig de 2017. L’acta 
d’inici del contracte es va signar en data 1 de juliol de 2017.
La data de finalització del contracte ha estat el 30 de juny del 2021.

2.- Mitjançant acord núm. 11 del Ple de data 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, signat en data 5 de 
maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, per realitzar la neteja viària i la recollida de 
residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 
4.302,90 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un total de 47.331,85 €, a comptar 
del mes de juny de 2020.

Aquesta modificació es va formalitzar mitjançant annex 1 en data 22 de juliol de 2020.

Mitjançant acord núm. 8 del Ple de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, 
corresponent a la realització de treballs extres de neteja per desinfecció derivada de l’estat 
d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 17 de març de 2020 i el 30 de 
juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de neteja a les zones de parcs 
infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins a la finalització del contracte 
o de les possibles pròrrogues, si s’escau, per un import total de 195.104,88 €.

Aquesta modificació es va formalitzar mitjançant annex 2 en data 2 de febrer de 2021.

3.- Mitjançant acord núm. 2 del Ple de data 30 de juny de 2021, es va aprovar la Primera 
pròrroga del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins 
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de Rei, per les prestacions 1 i 2, adjudicat a la UTE formada per les empreses ASCAN 
EMPRESA   CONSTRUCTORA   I   DE3   GESTIÓN,   SA   I   GENERAL   DE   
ASFALTOS   Y SERVICIOS, SL, per un termini d’1 any, establert de l’1 de juliol de 2021 al 
30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d`’acord amb les clàusules 3.1 i 3.2 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import de 2.026.709,48 
€ l’any, IVA inclòs.

Aquesta pròrroga es va formalitzar mitjançant annex 3 en data 9 de setembre de 20211. La 
data de finalització de la primera pròrroga és del 30 de juny del 2022.
4.- En data 25 d’abril del 2022, l’Ajuntament comunica a l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL, 
mitjançant document amb núm. de registre 2022002783, que s’ha iniciat l’expedient per 
aprovar la segona pròrroga de 12 mesos a comptar de la data de finalització de la primera 
pròrroga, que serà obligatòria per al contractista.

5.- En data 23 de maig del 2022, l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE 
GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL, presenta escrit a 
l’Ajuntament, amb registre d’entrada 2022011735, manifestant l’existència d’un desequilibri 
en els costos reals de personal, i, així mateix, un increment extraordinari de la resta de 
costos de prestació del servei per les excepcionals condicions de l’economia, concloent 
que aquestes circumstàncies impossibiliten la prestació del servei amb les mateixes 
condicions econòmiques actuals.

6.- En data 10 de juny de 2022, el Cap de Via Pública i Manteniment, en assignació de 
funcions emet informe tècnic en el que es proposa la resolució del contracte de referència, 
per mutu acord de les parts, segons la previsió de l’article 223.c) TRLCSP.

Fonaments jurídics

1.- Pel que fa a la normativa aplicable, la disposició transitòria 1a apartat 2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP, en endavant) disposa 
que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei (9 de març de 2018), com és el cas que ens ocupa (el contracte s’adjudica el 29 de 
març de 2017), es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la 
seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, és a dir, pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCS, en endavant).

2.- L’article 23.2 en concordança amb l’art. 303 TRLCSP, regula la previsió d’una o 
diverses pròrrogues del contracte, sempre que es mantinguin inalterables les 
característiques del contracte durant el període de durada d’aquelles.

En el mateix sentit, la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives particulars 
d’aplicació ( PCAP, en endavant) estableix la possibilitat de dues pròrrogues de 12 mesos 
cadascuna.

3.- Davant la manifestació de l’empresa de la impossibilitat de poder assumir les despeses 
que comporten la realització de les prestacions objecte del contracte i l’apreciació per part 
de l’Ajuntament de les circumstàncies imprevistes derivades de l’increment desorbitat del 
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cost real d’aquestes prestacions , que provoca una disfunció que dificulta la correcta 
execució del contracte en els termes inicialment pactats.

4.- Atès l’informe tècnic de data 10 de juny de 2022, que considera que l’empresa 
adjudicatària del contracte ha prestat el servei d’acord amb les condicions establertes als 
plecs de condicions que regeixen el contracte i que hi ha raons d’interès públic suficient 
perquè resulti inconvenient la pròrroga i permanència del contracte i es proposa l’extinció 
del mateix, per mutu acord de les parts.

Atès l’article 221 TRLCSP, els contractes s’extingeixen per compliment o per resolució. 
Atesos els articles 210, 211, 223 c), 224.4 i 225 TRLCSP i 109 del RGLCAP en quant:

- a la prerrogativa de l’òrgan de contractació d’acordar la resolució del contracte per 
mutu acord de les parts determinant els efectes d’aquesta,

- a que la resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no concorri una 
altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i sempre que raons 
d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.

- a l’audiència al contractista en els expedients de resolució contractual.
En el present cas, atès l’escrit presentat per l’empresa, s’entén que es pot prescindir 
d’aquest tràmit.

- a l’audiència a l’avalista o assegurador si es proposa la incautació de la garantia.
No procedeix.

- al pronunciament exprés de la procedència o no de la pèrdua , devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva constituïda; només s'ha d'acordar la pèrdua 
de la garantia en cas de resolució del contracte per concurs del contractista quan 
el concurs hagi estat qualificat de culpable.

Procedeix la seva devolució.

- A l’ Informe del Servei Jurídic.
No procedeix

- al Dictàmen de la Comissió jurídica Assessora, si es formula oposició per part del 
contractista.

No procedeix.

Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es 
consideraran d’urgència i gaudiran de preferència per al seu despatx per l’òrgan 
corresponent.

5.- Segons disposa l’article 222 TRLCSP, el contracte s’entén complert pel contractista 
quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes d’aquest i a satisfacció de 
l’Administració, la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació exigeix per part 
de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al 
lliurament o realització de l’objecte del contracte [...]. Així mateix, l’art. 204.2 RGLCAP 
disposa que si la prestació del contractista no reuneix les condicions necessàries per 
procedir a la seva recepció, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal que 
corregeixi els defectes observats i compleixi les seves obligacions en el termini que es fixi, 
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no procedint a la seva recepció fins que aquestes instruccions s’hagin complert, aixecant-
se, aleshores, l’acta corresponent.  

En tot cas, l’article 311 LCSP estableix que si els treballs efectuats no s’adeqüen a la 
prestació contractada com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, 
l’Ajuntament podrà rebutjar la prestació i quedar exempt de l’obligació de pagament o tenir 
dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet.

6.- Segons l’art. 222.4 LCSP, dins del termini d’un mes, a comptar de la data de l’acta de 
recepció o conformitat, s’ha d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent 
del contracte i abonar-li, si s’escau, el saldo resultant.

7.- La devolució i cancel·lació de la garantia es produirà de conformitat amb allò que 
disposa l’article 102 del TRLCSP, però mai abans de que finalitzi el termini de garantia i 
s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o fins que no es declari la resolució d’aquest 
sense culpa del contractista.

Als efectes de la devolució de la garantia, el contractista haurà de presentar la 
corresponent sol·licitud un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini 
de garantia de 6 mesos , a partir de la data de l’acta de recepció del contracte. L’acord de 
devolució s’adoptarà i es notificarà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
finalització del termini de garantia. Si el contractista no presentés la sol·licitud i 
l’Ajuntament ho creu convenient, es podrà adoptar d’ofici l’acord de devolució.

8.- Atès l’article 63 de la LCSP, relatiu al Perfil del Contractant.

9.- D’acord amb la disposició addicional segona TRLCSP i els arts. 23 i 24 de les bases 
d’execució del pressupost municipal, correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per 
dictar el present acord.

Vist l’informe del Cap de Via Pública i Manteniment en assignació de funcions, de data 10 
de juny de 2022.

Vist l’informe proposta a la Comissió informativa de SIT signat en data 10 de juny de 2022 
per la Cap de l’Oficina Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori per assignació 
temporal de funcions; l’informe jurídic de la TAG de Serveis Jurídics de data 10 de juny de 
2022; i l’informe econòmic de l’interventor accidental de data 16 de juny de 2022 amb 
observacions.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 16 de 
juny de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS
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Primer.- A l’empara de l’article 223.c) TRLCSP, per mutu acord de les parts, DECLARAR 
LA RESOLUCIÓ del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, a càrrec de 
l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE 
ASFALTOS I SERVICIOS, SL, amb efectes des del 30 de juny de 2022, per resultar 
inconvenient la permanència del contracte i en no concórrer una altra causa de resolució 
que sigui imputable al contractista.

Segon.- FER CONSTAR que no existeixen responsabilitats que s’hagin de fer efectives 
sobre la garantia definitiva.

Tercer.- DISPOSAR que:
- En el termini màxim d’1 mes, a comptar des del 30 de juny de 2022, tindrà lloc 

l’acte de recepció o conformitat del contracte.
- En el termini màxim de 30 dies des de la signatura de l’acta de recepció o 

conformitat, l’Ajuntament acordarà i notificarà al contractista la liquidació del 
contracte, abonant-li, si fos el cas, el saldo pendent.

- Transcorregut el termini de garantia de 6 mesos des de la signatura de l’acta de 
recepció o conformitat sense que l’Ajuntament hagi fet objeccions, es procedirà a 
la devolució de la garantia definitiva.

Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Jurídics, així 
com al responsable del contracte.

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

Es procedeix, en virtut de l’article 82.3 ROF,  a la ratificació de la inclusió a l’ordre 
del dia de les esmenes presentades pel grup municipal Molins Camina Podem.

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 19
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió a debat de les esmenes d’aquest punt.

ESMENA PRESENTADA PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL  MOLINS CAMINA-
PODEM.

On diu:
  
Tercer.- DISPOSAR que:

- En el termini màxim d’1 mes, a comptar des del 30 de juny de 2022, tindrà lloc 
l’acte de recepció o conformitat del contracte.

- En el termini màxim de 30 dies des de la signatura de l’acta de recepció o 
conformitat, l’Ajuntament acordarà i notificarà al contractista la liquidació del 
contracte, abonant-li, si fos el cas, el saldo pendent.

- Transcorregut el termini de garantia de 6 mesos des de la signatura de l’acta de 
recepció o conformitat sense que l’Ajuntament hagi fet objeccions, es procedirà a 
la devolució de la garantia definitiva.

Ha de dir:

Tercer.- DISPOSAR que:

- En el termini màxim d’1 mes, a comptar des del 30 de juny de 2022, tindrà lloc 
l’acte de recepció o conformitat del contracte.
  
- En el termini màxim de 30 dies des de la signatura de l’acta de recepció o 
conformitat, el Ple de l'Ajuntament acordarà i notificarà al contractista la liquidació 
del 
contracte, abonant-li, si fos el cas, el saldo pendent. 

- Transcorregut el termini de garantia de 6 mesos des de la signatura de l’acta de 
recepció o conformitat sense que l’Ajuntament hagi fet objeccions, es procedirà 
a la devolució de la garantia definitiva, previ informe "del grau de compliment de 
totes les obligacions de l'adjudicatari que estaven regulades en els plecs de 
clàusules que regien el contracte", tal com recomana l'interventor en el seu informe 
de data 16/6/2022.

TEXT RESULTANT

Antecedents de fet

1.- Mitjançant acord núm. 12 del Ple de 29 de març de 2017, es va adjudicar el contracte 
mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de 
subministrament de maquinària destinada al servei, a la UTE formada per les empreses 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL ( UTE, en endavant) per import de 8.401.438,78 €, IVA inclòs, i un període 
d’execució de 4 anys prorrogables dos anys més.
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Aquest contracte es va formalitzar en document públic en data 05 de maig de 2017. L’acta 
d’inici del contracte es va signar en data 1 de juliol de 2017.
La data de finalització del contracte ha estat el 30 de juny del 2021.

2.- Mitjançant acord núm. 11 del Ple de data 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, signat en data 5 de 
maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, per realitzar la neteja viària i la recollida de 
residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 
4.302,90 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un total de 47.331,85 €, a comptar 
del mes de juny de 2020.

Aquesta modificació es va formalitzar mitjançant annex 1 en data 22 de juliol de 2020.

Mitjançant acord núm. 8 del Ple de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, 
corresponent a la realització de treballs extres de neteja per desinfecció derivada de l’estat 
d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 17 de març de 2020 i el 30 de 
juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de neteja a les zones de parcs 
infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins a la finalització del contracte 
o de les possibles pròrrogues, si s’escau, per un import total de 195.104,88 €.

Aquesta modificació es va formalitzar mitjançant annex 2 en data 2 de febrer de 2021.

3.- Mitjançant acord núm. 2 del Ple de data 30 de juny de 2021, es va aprovar la Primera 
pròrroga del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins 
de Rei, per les prestacions 1 i 2, adjudicat a la UTE formada per les empreses ASCAN 
EMPRESA   CONSTRUCTORA   I   DE3   GESTIÓN,   SA   I   GENERAL   DE   
ASFALTOS   Y SERVICIOS, SL, per un termini d’1 any, establert de l’1 de juliol de 2021 al 
30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d`’acord amb les clàusules 3.1 i 3.2 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import de 2.026.709,48 
€ l’any, IVA inclòs.

Aquesta pròrroga es va formalitzar mitjançant annex 3 en data 9 de setembre de 20211. La 
data de finalització de la primera pròrroga és del 30 de juny del 2022.
4.- En data 25 d’abril del 2022, l’Ajuntament comunica a l’empresa ASCAN EMPRESA 
CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL, 
mitjançant document amb núm. de registre 2022002783, que s’ha iniciat l’expedient per 
aprovar la segona pròrroga de 12 mesos a comptar de la data de finalització de la primera 
pròrroga, que serà obligatòria per al contractista.

5.- En data 23 de maig del 2022, l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE 
GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL, presenta escrit a 
l’Ajuntament, amb registre d’entrada 2022011735, manifestant l’existència d’un desequilibri 
en els costos reals de personal, i, així mateix, un increment extraordinari de la resta de 
costos de prestació del servei per les excepcionals condicions de l’economia, concloent 
que aquestes circumstàncies impossibiliten la prestació del servei amb les mateixes 
condicions econòmiques actuals.
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6.- En data 10 de juny de 2022, el Cap de Via Pública i Manteniment, en assignació de 
funcions emet informe tècnic en el que es proposa la resolució del contracte de referència, 
per mutu acord de les parts, segons la previsió de l’article 223.c) TRLCSP.

Fonaments jurídics

1.- Pel que fa a la normativa aplicable, la disposició transitòria 1a apartat 2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP, en endavant) disposa 
que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei (9 de març de 2018), com és el cas que ens ocupa (el contracte s’adjudica el 29 de 
març de 2017), es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la 
seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, és a dir, pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLCS, en endavant).

2.- L’article 23.2 en concordança amb l’art. 303 TRLCSP, regula la previsió d’una o 
diverses pròrrogues del contracte, sempre que es mantinguin inalterables les 
característiques del contracte durant el període de durada d’aquelles.

En el mateix sentit, la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives particulars 
d’aplicació ( PCAP, en endavant) estableix la possibilitat de dues pròrrogues de 12 mesos 
cadascuna.

3.- Davant la manifestació de l’empresa de la impossibilitat de poder assumir les despeses 
que comporten la realització de les prestacions objecte del contracte i l’apreciació per part 
de l’Ajuntament de les circumstàncies imprevistes derivades de l’increment desorbitat del 
cost real d’aquestes prestacions , que provoca una disfunció que dificulta la correcta 
execució del contracte en els termes inicialment pactats.

4.- Atès l’informe tècnic de data 10 de juny de 2022, que considera que l’empresa 
adjudicatària del contracte ha prestat el servei d’acord amb les condicions establertes als 
plecs de condicions que regeixen el contracte i que hi ha raons d’interès públic suficient 
perquè resulti inconvenient la pròrroga i permanència del contracte i es proposa l’extinció 
del mateix, per mutu acord de les parts.

Atès l’article 221 TRLCSP, els contractes s’extingeixen per compliment o per resolució. 

Atesos els articles 210, 211, 223 c), 224.4 i 225 TRLCSP i 109 del RGLCAP en quant:

- a la prerrogativa de l’òrgan de contractació d’acordar la resolució del contracte per 
mutu acord de les parts determinant els efectes d’aquesta,

- a que la resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no concorri una 
altra causa de resolució que sigui imputable al contractista, i sempre que raons 
d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.

- a l’audiència al contractista en els expedients de resolució contractual.
En el present cas, atès l’escrit presentat per l’empresa, s’entén que es pot 
prescindir d’aquest tràmit.
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- a l’audiència a l’avalista o assegurador si es proposa la incautació de la garantia.
No procedeix.

- al pronunciament exprés de la procedència o no de la pèrdua , devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva constituïda; només s'ha d'acordar la pèrdua 
de la garantia en cas de resolució del contracte per concurs del contractista quan 
el concurs hagi estat qualificat de culpable.
Procedeix la seva devolució.

- A l’ Informe del Servei Jurídic.
No procedeix

- al Dictàmen de la Comissió jurídica Assessora, si es formula oposició per part del 
contractista.
No procedeix.

Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es 
consideraran d’urgència i gaudiran de preferència per al seu despatx per l’òrgan 
corresponent.

5.- Segons disposa l’article 222 TRLCSP, el contracte s’entén complert pel contractista 
quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes d’aquest i a satisfacció de 
l’Administració, la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació exigeix per part 
de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al 
lliurament o realització de l’objecte del contracte [...]. Així mateix, l’art. 204.2 RGLCAP 
disposa que si la prestació del contractista no reuneix les condicions necessàries per 
procedir a la seva recepció, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal que 
corregeixi els defectes observats i compleixi les seves obligacions en el termini que es fixi, 
no procedint a la seva recepció fins que aquestes instruccions s’hagin complert, aixecant-
se, aleshores, l’acta corresponent.  

En tot cas, l’article 311 LCSP estableix que si els treballs efectuats no s’adeqüen a la 
prestació contractada com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, 
l’Ajuntament podrà rebutjar la prestació i quedar exempt de l’obligació de pagament o tenir 
dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet.

6.- Segons l’art. 222.4 LCSP, dins del termini d’un mes, a comptar de la data de l’acta de 
recepció o conformitat, s’ha d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent 
del contracte i abonar-li, si s’escau, el saldo resultant.

7.- La devolució i cancel·lació de la garantia es produirà de conformitat amb allò que 
disposa l’article 102 del TRLCSP, però mai abans de que finalitzi el termini de garantia i 
s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o fins que no es declari la resolució d’aquest 
sense culpa del contractista.

Als efectes de la devolució de la garantia, el contractista haurà de presentar la 
corresponent sol·licitud un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/06/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 50/83

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

de garantia de 6 mesos , a partir de la data de l’acta de recepció del contracte. L’acord de 
devolució s’adoptarà i es notificarà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
finalització del termini de garantia. Si el contractista no presentés la sol·licitud i 
l’Ajuntament ho creu convenient, es podrà adoptar d’ofici l’acord de devolució.

8.- Atès l’article 63 de la LCSP, relatiu al Perfil del Contractant.

9.- D’acord amb la disposició addicional segona TRLCSP i els arts. 23 i 24 de les bases 
d’execució del pressupost municipal, correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per 
dictar el present acord.

Vist l’informe del Cap de Via Pública i Manteniment en assignació de funcions, de data 10 
de juny de 2022.

Vist l’informe proposta a la Comissió informativa de SIT signat en data 10 de juny de 2022 
per la Cap de l’Oficina Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori per assignació 
temporal de funcions; l’informe jurídic de la TAG de Serveis Jurídics de data 10 de juny de 
2022; i l’informe econòmic de l’interventor accidental de data 16 de juny de 2022 amb 
observacions.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 16 de 
juny de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- A l’empara de l’article 223.c) TRLCSP, per mutu acord de les parts, DECLARAR 
LA RESOLUCIÓ del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, a càrrec de 
l’empresa ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE 
ASFALTOS I SERVICIOS, SL, amb efectes des del 30 de juny de 2022, per resultar 
inconvenient la permanència del contracte i en no concórrer una altra causa de resolució 
que sigui imputable al contractista.

Segon.- FER CONSTAR que no existeixen responsabilitats que s’hagin de fer efectives 
sobre la garantia definitiva.

Tercer.- DISPOSAR que:

- En el termini màxim d’1 mes, a comptar des del 30 de juny de 2022, tindrà lloc 
l’acte de recepció o conformitat del contracte.
  
- En el termini màxim de 30 dies des de la signatura de l’acta de recepció o 
conformitat, el Ple de l'Ajuntament acordarà i notificarà al contractista la liquidació 
del 
contracte, abonant-li, si fos el cas, el saldo pendent. 

- Transcorregut el termini de garantia de 6 mesos des de la signatura de l’acta de 
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recepció o conformitat sense que l’Ajuntament hagi fet objeccions, es procedirà 
a la devolució de la garantia definitiva, previ informe "del grau de compliment de 
totes les obligacions de l'adjudicatari que estaven regulades en els plecs de 
clàusules que regien el contracte", tal com recomana l'interventor en el seu informe 
de data 16/6/2022.

Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària.

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als departaments d’Intervenció i Serveis Jurídics, així 
com al responsable del contracte.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passaríem ara, permeteu-me que em posi les ulleres, al punt cinquè de l'ordre del dia, 
que és la «Proposta de finalització del contracte del servei de neteja viària i recollida de 
residus de la vila de Molins de Rei i de subministrament de maquinària destinada al 
servei». I fa l'explicació d'aquest punt la senyora Esther Espinosa.

Sra. Espinosa:

Fem aquest punt o els dos punts a la vegada. Bé, començo per aquest.

Sr. Alcalde:

No, no, no. Si no hi ha cap inconvenient, faríem l'explicació dels dos punts conjunta.

Sra. Aroca:

És que nosaltres hem presentat una esmena en un dels punts i ens agradaria tenir 
l'explicació diferent, per separat. Jo la vaig enviar a la secretària, també a tots els 
portaveus municipals, també a l'alcalde, i entenc que tothom l'ha pogut llegir.

Sr. Alcalde:

Certament, no hem fet aquest debat perquè, sincerament, en el meu cas, se m’ha passat i 
no l'hem fet. Per tant, si els sembla, faríem un recés de cinc minuts. 

[Pausa]

Molt bé, si... No, ja, ja. Ja sé que hem d'esperar que vinguin el conjunt de regidors que no 
hem pres encara el directe de cop i volta. Vaig anunciant, aprofitant la megafonia, que 
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vagin prenent llocs perquè en el moment que hi estiguem tots, doncs, reiniciarem el... És 
evident que falten dos regidors de la CUP. Esperem tranquil·lament. Falta també un altre 
regidor d'Esquerra i diria que ja seríem tots més. Per tant...

[Pausa]

Disculpin el recés per clarificar la situació que s’havia generat perquè, certament, s’havia 
entrat per part d’un grup de l’oposició, doncs, una esmena al punt 5è de l’ordre del dia. Per 
tant, en aquest sentit, tal com marca l’establiment, cedeixo la paraula a la portaveu, la 
senyora Ana Aroca, perquè expliqui aquesta esmena. Endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies, alcalde. Bé, la proposta que hem presentat és a l'apartat tercer del punt 5 de la 
proposta de finalització de contracte del servei de neteja viària. On diu, en el punt tercer, 
«Disposar que en el termini màxim d'un mes a comptar des del 30 de juny de 2022 tindrà 
lloc l'acta de recepció de conformitat al contracte, en el termini màxim de 30 dies des de la 
signatura de l'acta de recepció de conformitat, l'Ajuntament acordarà i notificarà al 
contractista la liquidació del contracte abonant-li, si fos el cas, el saldo pendent, i 
transcorregut el termini de garantia de sis mesos des de la signatura de l'acta de recepció 
de conformitat sense que l'Ajuntament hagi fet objeccions, es procedirà a la devolució de la 
garantia definitiva», doncs, ha de dir tot això i, a més, afegir en aquest darrer punt «previ 
informe del grau de compliment de totes les obligacions de l'adjudicatari que estaven 
regulades en el plecs de clàusules que regien el contracte, tal com recomana l'interventor 
en el seu informe de data 16/6/2022.»

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació d'aquesta esmena.

[Votació]

I ara sí, llavors, si no hi ha cap inconvenient, faríem l'explicació del punt 5 i 6 de l'ordre del 
dia. El 5, com els hi he dit, és la «Proposta de finalització del contracte del servei de neteja 
viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei i del subministrament de la 
maquinària destinada al servei», i el punt 6 és la «Proposta d’acord de continuïtat de la 
prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei i de 
subministrament de la maquinària destinada al servei».

Els hi recordo que, malgrat l'explicació conjunta, després la votació és per separat dels dos 
punts. Senyora Esther Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa: 

Presenta el punt 5 i 6

Sr. Alcalde:
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Molt bé, moltes gràcies. Iniciem el torn d'intervencions. No, jo pregunto, si ningú aixeca... 
Endavant, senyor Joaquim Llort.

Sr. Llort:

Moltes gràcies una altra vegada. Primer de tot, dir que nosaltres farem l'argumentari del 
punt 5 i el punt 6 de forma conjunta perquè s'entengui el nostre sentit de vot, ja que són 
punts que estan relacionats. Volem fer una mica de memòria del que Esquerra Molins ha 
anat reclamant contínuament al Govern en referència a l'empresa ASCAN, ja que el que 
votem avui és el resultat d'una manca de treball i falta de responsabilitat molt greu.

Primerament, cal assenyalar que el servei de neteja viària i recollida de residus és 
fonamental per a qualsevol municipi i, per això, necessàriament, hem de ser exigents. 
Nosaltres, al Ple de novembre del 2020, ja vam exposar les nostres inquietuds envers la 
feina que s'estava realitzant per part d'aquesta empresa. Coneixedors que l'empresa havia 
incomplert amb algunes de les seves obligacions i també tenint en compte les queixes que 
ens arribaven per part dels usuaris, vam demanar si ja s'estava treballant en un nou plec 
de condicions per possibilitar l'entrada d'altres empreses que poguessin millorar aquest 
servei tan important.

Per si no ho recordeu, la resposta del Govern va ser que no, perquè encara tenien temps. 
Doncs, bé, el temps va anar passant i al Ple de juny de l'any passat va acabar succeint el 
que molts sospitàvem, que el Govern seguia sense fer la feina i ens proposaven la gran 
idea de prorrogar el contracte a l'empresa ASCAN, sense tenir en compte les queixes de la 
gent i la mala qualitat del servei. Fet evident ja que l'empresa ha sigut sancionada per 
incompliment de contracte. Llavors van votar en contra de la pròrroga de contracte perquè 
creiem que Molins es mereix molt més. Avui, un any més tard, presenten una proposta 
molt interessant que deixa al descobert la incapacitat d'aquest Govern, ja sigui per medis o 
per ganes, de gestionar aquesta qüestió, demanant que finalitzi el contracte actual i, tot 
seguit, volen formalitzar un nou contracte a l'alça per sis mesos en benefici de l'empresa.

En resum, pel que fa al punt 5, sí que ens agradaria que finalitzés l'actual contracte amb 
l'empresa ASCAN, però a canvi d'un nou contracte que millori el servei i permeti augmentar 
la sostenibilitat de la nostra vila. Però no és el cas. Per tant, nosaltres votarem en contra 
tant del punt 5 com del punt 6 per com s'ha gestionat i s'està gestionant aquest servei. I 
recordant que ara ja fa pràcticament dos anys que des d'Esquerra demanem que es 
treballés en aquesta qüestió per poder donar entrada a una altra empresa i millorar aquest 
servei tan important.

Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:
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Bé, nosaltres, en la línia dels companys d'Esquerra, també farem l'explicació conjunta, no?, 
del nostre posicionament, tant per al punt 5 com per al punt 6. El cas és que des de la CUP 
ens agrairia, d'una banda, no?, que es posés punt i final a aquest contracte mixt de serveis 
de neteja viària i de subministrament de maquinària destinada a aquest servei, amb una 
empresa que des del minut u únicament ha suposat maldecaps per a l'Ajuntament, havent 
d'arribar a l'extrem de sancionar-la per diversos incompliments contractuals. Com dèiem, 
però, ens agradaria.

Però no podem votar a favor de resoldre aquest contracte. I no ho podem fer per l'acord de 
continuïtat plantejat, perquè no ho veiem del tot clar, no tant per la viabilitat jurídica 
d'aquesta fórmula, sinó per l'oportunitat política de la mateixa. Podem estar d'acord amb el 
fet que es tracta d'un servei essencial que ha de seguir sent prestat fins que tinguem una 
alternativa a aquest contracte i a aquesta empresa. I són comprensibles els increments 
dels costos tant de personal, els quals inclús celebrem, no?, per la recuperació d'un cert 
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores de l'empresa, com la resta d'increments de 
costos, tenint en compte el context econòmic actual i principalment pel conflicte bèl·lic a 
Ucraïna.

Ara bé, com deia, hi ha aspectes que no veiem del tot clars i, per això, volem mantenir el 
contracte original amb el preu original. La informació tècnica que se'ns ha facilitat ha estat 
més aviat escassa. No hem pogut veure el detall dels estudis de mercat que s'han realitzat 
per entendre del cert aquests increments de costos. I tampoc hem pogut veure què és el 
que demanava l'empresa, tot i haver-ho requerit en diverses ocasions. I, bé, això ens ha 
semblat significatiu. Perquè em sembla estrany que si representa que l'empresa podia fer 
fallida en cas de no acceptar-se les seves demandes, com és possible que no s'hagi entrat 
a valorar els números que posava sobre la taula? Com és possible que se'ls hi hagin 
proposat uns números genèrics basats en uns estudis de mercat i únicament mirant al 
futur, no?, amb el que vindrà, sense tenir en compte la situació actual de l'empresa i el que 
aquesta suposadament arrossegava.

I, d'altra banda, entenem que per enèsima vegada fem tard. Fa anys dels incompliments 
contractuals, donant-se aquests des del minut u de la prestació del servei el 2017 i ara 
pretenien fer una segona pròrroga del contracte. Per a nosaltres, és clar, vull dir, en el 
darrer any s'hauria d'haver prioritzat el fet de cercar i trobar una alternativa a aquest 
contracte. Des de la CUP fa dos anys que plantegem aprofitar la finalització d'aquest 
contracte per obrir el debat sobre el model de gestió del servei, que considerem que 
s'hauria de municipalitzar. I també considerem que amb la fi d'aquest contracte estarem en 
una situació favorable per fer-ho, en tant que ens estalviaríem part de la inversió que 
suposaria per a l'Ajuntament que l'Ajuntament el prestés de forma directa, que 
l’internalitzés, pel fet de passar el consistori a ser titular de la maquinària necessària per 
prestar-lo, tal i com preveuen els plecs del contracte original.

Amb la municipalització d'un servei bàsic i essencial com aquest, no només ens 
estalviaríem els maldecaps propis dels contractes adjudicats a la baixa, com és aquest 
cas, sinó també tots els esforços tècnics que comporta el control de la prestació per un 
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extern i la tramitació d'expedients sancionadors. I, a més, el fet de destinar part del preu 
del contracte i de recursos públics a un benefici industrial per un servei públic amb què, de 
cap de les maneres, s'hauria de fer negoci.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Aroca:

Gràcies. Bé, de nou comparteixo moltes de les coses que han dit els companys de la CUP 
i d'Esquerra. Ja comptem, eh?, amb que als governs els hi agrada anar a pròrrogues dels 
contractes, perquè per això s'estableix en els contractes, perquè són contractes complexos 
perquè donen molta feina. Però, tal com hem anat dient des del principi d'aquest contracte, 
potser aquest no era el millor contracte per anar deixant passar les pròrrogues sense 
actuar abans. Els meus companys han descrit els problemes que hem tingut amb aquest 
contracte des del principi que, fins i tot, els vam haver de penalitzar, que no és el normal 
del que passa en els nostres serveis. Un servei que és fonamental per al nostre municipi i 
que jo crec que quan hi va haver una amenaça de vaga als treballadors, tothom es va 
posar a tremolar, aquí, perquè una vaga del servei de neteja és una catàstrofe per a un 
municipi. I que, bé, que aquesta empresa ja venia amb un historial en altres municipis on 
havia actuat i sempre havia tingut problemes amb els treballadors.

Nosaltres vam presentar fins i tot en el debat del 2017 notícies, no?, on apareixia la fama 
que li precedia a aquesta empresa, també vam denunciar en el seu dia que el contracte 
més important de l'Ajuntament es va presentar com a urgència en un plenari amb informes 
d'Intervenció i de Secretaria enviats mitja hora abans de començar el Ple. Tot el que ha 
passat després vam votar en contra, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, de 
la pròrroga. I aquí estem, aquí estem.

Em sumo a les paraules dels companys quan diuen, doncs, que també m'agradaria que 
finalitzés aquest contracte, perquè em semblà probablement el pitjor que ha passat, com a 
mínim des que jo soc regidora, per aquest consistori. Però, clar, no m'agrada que acabi 
així. I molt menys m'agrada que acabi un contracte així per iniciar-se un de nou amb els 
mateixos, incrementant-li el preu un 21 %. Òbviament, no m'agrada. M'agrada menys 
encara.

On diu que es mantenen totes les condicions, no es mantenen totes les condicions, el preu 
s'incrementa un 21,7 %. I com ha dit el company Carles Corro, no se'ns ha fet arribar, 
aquesta vegada sí, abans sí que se’ns havia fet arribar l'informe i demano disculpes, però 
aquesta vegada després de demanar-lo dues vegades i també en Comissió Informativa, no 
se'ns han fet arribar els càlculs a què tothom fa esment, també els informes tècnics, de per 
què aquest increment de preu de gairebé el 22 %, perquè crec que és el 21,7, que se 
suposa que seran els càlculs que aniran a la nova licitació i que s'inclouran als nous plecs. 
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Tenim aquest estudi de càlcul o no el tenim? I si el tenim, per què no ens el feu arribar si 
l’hem demanat? I ens ajudaria molt a prendre la decisió avui i a formar-nos la voluntat de 
què votar, si realment cal fer aquest increment o no. No sé, és que realment. No ho sé, no 
ho sé. Aquests dos punts, quan els mires junts, liquidar un contractar, que podries estar 
fins i tot celebrant-ho, per al punt seguit aprovar-los un nou contracte... Perquè és obvi, tinc 
molt clar que el servei s'ha de seguir prestant. No tinc tan clar que sigui un servei, com diu 
el company, que s'hagi de prestar de manera directa, perquè és un servei que comporta 
molta despesa i s'han de comprar camions... I no sé jo si un ajuntament té... No ho sé, ho 
hauria de mirar, perquè ja ho hem demanat.

Mira, ara que no està aquí el meu company Gerard Corredera, però sí que ell ha expressat 
en moltes ocasions, doncs, quina oportunitat perduda que no hem pogut tenir un debat 
totes les forces polítiques sobre quin nou model o quin model de prestació d'aquest servei 
volem per a la nostra vila. Se'ns ha promès des del 2017 que tindríem aquest debat i ara 
ens trobem que l'equip de Govern ens diu que els plecs ja estan gairebé preparats per 
presentar-los a aprovació, però no hem tingut cap debat.

Per tant, no podem saber si aquest model és el millor, si podria haver alternatives. Podríem 
haver estudiat la possibilitat que planteja el company, tot i que jo la trobo difícil, però al final 
és posar els números a sobre la taula i veure. Però no hem tingut aquest debat. I podríem 
haver aprofitat per tenir aquest debat o per introduir modificacions i per aportar tots, perquè 
al final, jo crec, que... no ho sé, que vint ulls veuen molt més que cinc i que, per tant, 
podríem, per què no?, haver, doncs, fet aportacions positives. Perquè, al final, jo crec que 
és un d'aquests serveis... Bé, al final, tot, eh?, tot el que fem aquí tots els grups polítics ho 
fem pel millor de Molins de Rei. I, per tant, pensar en aquest servei col·lectivament també 
ho faríem posant la mirada en el que considerem que és el millor per a Molins de Rei. Per 
tant, quina oportunitat perduda i quina pena que ens trobem en aquesta situació d'aquesta 
manera. I, al final de tot, un dels serveis que pitjor s'han estat prestant al nostre municipi, 
acabem aquest plenari incrementant-los un 22 % el preu i ja està. No ho sé.

Espero que amb els nous plecs... Tinc ganes de veure'ls, eh?, perquè... i de veure 
l'expedient sencer on potser trobem molta d’aquesta informació que ara voldríem haver 
tingut i no hem tingut l'oportunitat de tenir, malgrat haver-ho demanat per activa i per 
passiva. Doncs, igual trobem algun punt que ens agradi. A dia d'avui, ens sembla que serà 
difícil, perquè ja ens han mig fet l'espòiler que és més o menys el mateix que hi ha ara i, 
pel que veig, doncs, amb un increment d'un 22 % del preu, del qual, a dia d'avui, no tenim 
cap justificació. Per tant, nosaltres, òbviament, votarem en contra del punt cinquè i votarem 
en contra del punt sisè.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, si volgués 
tancar el primer torn d'intervencions, senyora Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:
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A veure, tampoc m'esperava el to diferent del que s'ha comentat principalment. A mi 
m'agradaria recordar, en un dels debats que hem tingut a la sala de plens, en un debat en 
què estava encara el Josep Raventós, que vam estar parlant del tema aquest del contracte 
de neteja. I ell comentava que, jo no vaig dir res, no em tocava parlar en aquell moment, 
però ell va parlar del contracte de neteja i ell comentava que potser ja n'hi havia prou de dir 
coses del mal funcionament de l'empresa i que el que podíem haver començat a fer és 
començar a posar en qüestió el comportament d'alguns vilatans, vale?

Jo vull remarcar una cosa, perquè jo crec que el Josep Raventós tenia tota la raó. I jo crec 
que hem de ser crítics en aquest sentit. L'empresa de neteja en tot aquest període... S'està 
parlant en plural i, que jo recordi o que sàpiga, ha tingut un expedient sancionador. Aquest 
expedient sancionador ve derivat de que quan va començar el servei, la maquinària li va 
arribar un mes i mig o dos mesos més tard, que sí, que tocava obrir-li un expedient i se li 
va obrir. L'empresa durant tot aquest període... jo entenc, i a més, a mi que m'ha tocat 
passar tot el període de pandèmia, jo crec que l'empresa ha donat una resposta respecte a 
les necessitats que hem tingut durant un període molt complicat, ha sigut molt bo. Ha sigut 
molt bo. D'acord?

L'empresa a nivell de seguiment per part dels tècnics municipals que no deixen de fer la 
seva feina de seguiment, eh?, és a la que nosaltres podem dir que això es faci, al moment, 
es va fer. Vale? Vull dir, no tenim en aquest moment a nivell de neteja de la via pública cap 
problema amb l'empresa de que et presti aquest servei. Ara, sí que és veritat, de la 
mateixa manera que tenim problemes amb el tema de la jardineria, tenim problemes amb 
el tema de la neteja. Vale? Perquè acabats de fer espais de la vila que, a més, es 
repassen constantment, al moment tenim la vila bruta derivada de pixats de gos i derivada 
de brutícia que deixa la gent al terra.

Hauríem, i en aquell moment el Josep Raventós va fer un comentari, hauríem de tenir una 
persona, i a mi no em fa gràcia, Ana, perquè això ho estem patint tots, vale? No, escolta, 
parlo d'això i després parlaré de lo altre. Es posa en qüestió en tot moment el 
funcionament de l'empresa. A nivell de neteja, el funcionament de l'empresa és correcte. 
Presta el servei que se li demana, vale? I parlar d'expedients en plural, jo crec que ja n'hi 
ha prou. N’hi va haver un i se’ls va sancionar. A partir d'aquí, no n’hi ha hagut cap més, 
vale? 

El que passa és que és fàcil posar en qüestió la neteja. I per això deia el tema del Josep 
Raventós, perquè estaria molt bé que agaféssim el que va dir en aquell moment el Josep 
Raventós, perquè és del tot cert. I, en aquest cas, ho deixo aquí.

Respecte a l'altre, vull dir, al final, bé, jo, com vaig explicar a la Informativa, nosaltres en un 
principi el que estàvem treballant, portem mesos, molts mesos treballant la nova licitació, 
vale?, no és una licitació fàcil, vale? Hem de tenir en compte el període que estem passant 
a nivell econòmic, que no només afecta les empreses, sinó que també afecta els vilatans i 
vilatanes, evidentment a l'Ajuntament, però també a cada un dels ciutadans i ciutadanes i 
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les previsions que podies tenir de plantejament d'un tipus de licitació, doncs, en aquestes 
situacions és molt més complicat fer una licitació. D'acord?

Aleshores, el que vam decidir és acabem de treballar la licitació i anem a una pròrroga. En 
aquell moment, l'empresa va dir que era incapaç d'assumir això. Com nosaltres teníem els 
estudis de mercat fets, ens vam basar en aquells estudis de mercat, que són els mateixos 
que treballarem en la licitació, per fer aquesta proposta. Jo crec que... és una proposta que 
acaba el 31 de desembre, vull dir, que esperem que puguem arribar. Estem treballant per 
això. I, bé, jo ho deixaria aquí.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Començaríem el segon torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, 
endavant.

Sr. Corro:

Bé, em fa l'efecte que aquí s'ha intentat una mica desviar el focus del debat originari i citant 
a un company nostre, no?, de la CUP. Per mi endavant, eh?, quan vulgueu debatem sobre 
el comportament d'alguns vilatans i vilatanes. Però jo crec que ara no toca. Jo crec que ara 
no estem ni en l'espai i en el moment per debatre això. Aquí no li estem prorrogant un 
servei a un vilatà, sinó a una empresa que presta un servei públic essencial. Una empresa 
amb incidents reiterats. Una empresa amb un expedient sancionador, que per a mi són 
paraules majors, i amb denúncies inclús per part dels treballadors de retards en els 
pagaments.

I, bé, també afegir que al final, sí, en pandèmia segurament van fer un esforç, però que jo 
recordi aquest esforç es va remunerar, es va incrementar el preu del contracte per raó de 
la covid.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Aroca:

Perdó. Gràcies. Bé, si és que ara resulta que la culpa la tenen els veïns, eh?, no l’empresa 
de neteja ni res. Ara la culpa la tenen els veïns. Home, si us plau, regidora, no, no... Jo, 
vaja... Totalment s'ha intentat desviar el punt del debat dient que la culpa la tenen els 
veïns. No, no, la culpa no la tenen els veïns, la culpa... No un mes, que hi hagués un retard 
d'un mes en servir les màquines i els camions. No va ser un mes, senyora regidora. 
Podem fer memòria tots plegats. Regidor Zaragoza, quant temps va ser de retard en servir 
les màquines? Més d'un any, més d'un any. Perquè ho vam estar reclamant moltes 
vegades i hem vist moltes vegades per aquest municipi camions de neteja on posa 
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Ajuntament de Madrid, Ajuntament de Suances i Ajuntament de no ho sé, de qualsevol 
altre municipi d'Espanya on aquesta empresa va prestar el servei.

Per tant, tampoc no diguem coses que no són i que no s'ajusten a la realitat. Se li va posar 
un expedient sancionador perquè vam estar molt temps reclamant que complissin amb la 
seva part del contracte, que era proveir de màquines i de camions l'Ajuntament de Molins 
de Rei, que al final del contracte seran nostres, sense més, eh? I vam estar i vam tenir 
molts debats al voltant de l'expedient sancionador. I va costar. I va costar també que el 
paguessin. O sigui, que el debat no és si hi ha caques de gossos avui, aquest no és el 
debat. El debat avui és una altre. El debat és avui que aturem el contracte a l'empresa de 
neteja i sense fer res més, a canvi, li en fem un altre incrementant-li el pagament en un 
21,7 %. Aquest és el debat avui.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Més intervencions? Si no n’hi ha cap més, senyora Esther Espinosa, si volgués 
tancar?

Sra. Espinosa:

Sí, bé. A veure, al final jo només dir el que em diuen que no és el tema de les caques dels 
gossos o de la brutícia. El primer comentari que han fet ha sigut sobre això, sobre el tema 
que Molins està molt brut i es mereix més neteja. Doncs, bé, jo el que dic és el que va dir el 
senyor Raventós en aquell sentit, que hem de ser més crítics, evidentment, amb nosaltres 
mateixos, però també amb lo altre. La resta és informes tècnics de proposta tècnica amb 
una valoració tècnica en base a l'estudi de mercat que es va fer sobre el nou contracte que 
s'està treballant.

Jo ho deixaria aquí perquè tampoc... Ah, i el tema de l'increment. L'increment que es va fer 
va ser perquè s'ampliava un sector, que era el de Les Guardioles. Em sembla que és 
l'increment que es va fer.

Sr. Corro:

Van haver-hi dos.

Sra. Espinosa:

Sí, l'increment de Les Guardioles i el tema de la neteja dels parcs infantils. [Remor de 
veus] Vale? Bé, en tot cas, ja tancaria aquí.

Sr. Alcalde:

Passaríem a la votació. Votació del punt 5.

[Votació]
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 10 8 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), 8  vots en contra d’ ERC (4), la CUP (3) i Molins Camina-
Podem (1) i 1 abstenció de C’s (1).

6.- Proposta d’acord de continuïtat de la prestació del servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de molins de rei i de subministrament de maquinària 
destinada al servei. (Exp.5/2022/COHSE).-

DICTAMEN

Antecedents de fet

1.- Atès que mitjançant acord del Ple municipal, de data 29 de març de 2017, es va adjudicar 
el contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i 
de subministrament de maquinària destinada al servei, a l’ UTE formada per les empreses 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL ( UTE ASCAN-GEASER, en endavant)  per import de 8.401.438,78 €, IVA 
inclòs, d’acord amb les condicions derivades del Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP),  del Plec de prescripcions tècniques (PPT)  i de l’oferta presentada per l’adjudicatari 
en tot el que millorava els esmentats plecs , amb un termini d’execució del contracte de 4 anys 
i dues possibles pròrrogues d’un any de durada cadascuna. 

2.- Atès que en data 5 de maig de 2017 es formalitza el contracte administratiu del servei 
descrit i, es signa l’acta d’inici en data 1 de juliol de 2017.

3.- Atès que mitjançant acord núm. 11 del Ple de data 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, signat en data 5 de 
maig de 2017 amb l’ UTE ASCAN-GEASER, per realitzar la neteja viària i la recollida de 
residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 4.302,90 
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€ corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un total de 47.331,85 €, a comptar del mes de 
juny de 2020. Formalitzat mitjançant annex 1 en data 22 de juliol de 2020.

4.- Atès que mitjançant acord núm. 8 del Ple de data 26 de novembre de 2020, es va aprovar 
la modificació del contracte signat en data 5 de maig de 2017 amb l’UTE ASCAN-GEASER, 
corresponent a la realització de treballs extres de neteja per desinfecció derivada de l’estat 
d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 17 de març de 2020 i el 30 de juny 
de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de neteja a les zones de parcs infantils 
de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins a la finalització del contracte o de les 
possibles pròrrogues, si s’escau, per un import total de 195.104,88 €.

5.- Atès que mitjançant acord núm. 2 del Ple municipal de data 30 de juny de 2021 es va 
aprovar la primera  prórroga del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la 
vila de Molins de Rei, adjudicat a l’ UTE ASCAN-GEASER , per un termini d’1 any, establert de 
l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb les clàusules 3.1 i 
3.2 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import de 
2.026.719,48 € l’any IVA inclòs.

6.- Atès que en data 25 d’abril del 2022, l’Ajuntament trasllada a l’adjudicatari, mitjançant 
comunicació amb núm. de registre 2022002783, que s’ha iniciat l’expedient per aprovar la 
segona pròrroga de 12 mesos a comptar de la data de finalització de la primera pròrroga, que 
serà obligatòria pel contractista.

7.- Atès que en data 23 de maig del 2022, l’empresa adjudicatària del contracte presenta escrit 
a l’Ajuntament, amb registre d’entrada 2022011735, manifestant , per una banda, l’existència 
d’un desequilibri en els costos reals de personal, i, així mateix, un increment extraordinari de la 
resta de costos de prestació del servei per les excepcionals condicions de l’economia, 
concloent que aquestes circumstàncies impossibiliten la prestació del servei amb les mateixes 
condicions econòmiques actuals.

8.- Atès l’informe del Cap de Via Pública i Manteniment, en assignació de funcions, de data 10   
de juny de 2022 que proposa la resolució del contracte de referència, per mutu acord de les 
parts, segons la previsió de l’article 223.c) TRLCSP.

9.- Atès l’informe del mateix tècnic de data 13  de juny de 2022 en el que manifesta la 
necessària prestació del servei i proposa la continuïtat de les prestacions objecte del contracte, 
per part de l’UTE ASCAN-GEASER, per un import mensual de 205.593,13 €.

10.- Atès que està en procés l’expedient per procedir a la nova licitació del servei de neteja 
esmentat; en concret, consten en aquest expedient, per una banda, l’Informe de necessitat del 
contracte, emès pel Cap de Via Pública i Manteniment, en assignació de funcions en data 22 
d’abril de 2022, així com la Provisió d’inici de la licitació de data 11 de maig de 2022. 

11.- Atès l’informe de la TAG de SSJJ de data 13 de juny de 2022, amb la conformitat del 
Secretari accidental de l’Ajuntament, que informa favorablement la proposta de l’acord de 
continuïtat en la prestació del servei per raons d’interès públic,  tenint en compte que les 
prestacions objecte del contracte són un servei imprescindible que ha de prestar l’ajuntament 
per tal de garantir la protecció de la salubritat pública.
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12.- Atès que l’Ajuntament té constància del consentiment de l’UTE ASCAN-GEASER , per 
acordar la continuïtat de la prestació del servei amb les noves condicions econòmiques 
establertes.

Fonaments jurídics

1.- Atès que a aquest expedient li serà d’aplicació el PCAP i el PPT que regien el contracte 
d’origen.

2.- Atès que d’acord amb la DT1, apartat 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en 
endavant LCSP), als encàrrecs que es realitzin amb posterioritat a la seva entrada en vigor els 
hi serà d’aplicació aquesta norma, en tot allò que no contradigui i tingui efectes diferents a les 
disposicions dels plecs que li són d’aplicació i del  TRLCSP.

3.- Tenint en compte l’estudi de costos del contracte ,realitzat en el marc de la nova licitació, 
que consta a l’informe tècnic de data 13 de juny de 2022, la vigència de l’acord de continuïtat 
de la prestació del servei es fixa en el termini de 6 mesos,  des del dia 1 de juliol fins el dia 31 
de desembre de 2022.

4.- Atès que la garantia definitiva dipositada per l’UTE ASCAN.GEASER en el marc del 
contracte exhaurit, romandrà en poder de l’ajuntament fins el moment de finalització del termini 
de garantia, establert en 6 mesos, d’acord amb la clàusula 12.2 PCAP.

Atès que per aplicació dels articles 107 i 109 LCSP, l’empresa amb qui es formalitzi l’acord de 
continuïtat de la prestació del servei constituirà a disposició de l’òrgan de contractació una 
garantia del 5% del preu de l’esmentat acord, IVA exclòs, que es calcularà d’acord amb 
l’increment del preu de la prestació en el període de 6 mesos, resultant la quantitat de 9.954,75 
Euros.

Atès que a l’acord de continuïtat li serà d’aplicació el PCAP que regeix el contracte d’origen i 
que aquest estableix un termini de garantia de 6 mesos que s’aplicarà a aquesta continuïtat.

Atès que en el moment que s’hagi de procedir al retorn de la garantia definitiva del contracte 
exhaurit, s’estarà dins del període del termini de garantia de 6 mesos de l’acord de continuïtat , 
la garantia constituïda per respondre d’aquest acord es reajustarà mitjançant la retenció de 
l’import corresponent de la garantia inicial,  en la quantitat proporcional a la part del preu de 
l’acord de continuïtat no considerat en el càlcul de l’import de la garantia requerida per 
respondre del compliment de l’esmentat acord.

5.- Atès que la despesa derivada de l’acord de continuïtat de la prestació del servei per 
l’exercici 2022, es podrà formalitzar amb càrrec a les partides  del pressupost municipal 2022 
d’acord amb el detall següent:

Exercici pressupostari Import Aplicació pressupostària
2022 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre) 777.523,07 € 4320/163201/22700 “Prestació 

del servei de la neteja viària”
2022 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre) 456.035,71 € 4320/162101/22700 “Recollida 

Form Firm i paper cartró”
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6.- Atès que d’acord amb l’art. 62 de la LCSP l’òrgan de contractació designarà un responsable 
del contracte al que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada.

7.- Atès l’article 63 LCSP relatiu al Perfil del Contractant i la difusió de la informació i 
documents de l’activitat contractual dels òrgans de contractació.

8.- Atès l’article 346.6 LCSP, de comunicació de les dades contractuals al Registre públic de 
contractes de la Generalitat de Catalunya.

9.- Atès que d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, i els arts. 23 i 24 de les 
Bases d’execució del pressupost municipal la competència com a òrgan de contractació del 
contracte d’origen  correspon al Ple municipal.

Atès l’informe proposta de la Cap de l’Oficina Administrativa de SIT de data 15 de juny de 2022, 
l’informe jurídic de la TAG de Serveis Jurídics de data 15 de juny de 2022 i l’informe econòmic 
amb observacions de l’interventor accidental de data 16 de juny de 2022.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 16 
de juny de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

PRIMER: ADOPTAR L’ACORD DE CONTINUITAT de la prestació  del servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al 
servei amb l’ UTE ASCAN-GEASER,  durant el període comprés entre l’1 de juliol i el 31 de 
desembre de 2022.

SEGON: REQUERIR a l’UTE ASCAN- GEASER per tal que , a partir de la finalització de la 
vigència del contracte del Servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, 
i de subministrament de maquinària destinada al servei, asseguri la continuació de la prestació 
en les mateixes condicions establertes en el PCAP i PPT, i amb un preu mensual de  205.593,13 
€,  VA inclòs.

TERCER:  REQUERIR a l’UTE ASCAN-GEASER la constitució de la garantia del 5% de 
l’increment del preu de la prestació corresponent al període de 6 mesos, que es correspon amb 
la quantitat de 9.954,75 Euros 

QUART: COMUNICAR a l’UTE ASCAN-GEASER que transcorregut el termini de garantia del 
contracte exhaurit, la garantia establerta a l’acord anterior es reajustarà en la quantitat 
corresponent al total del preu de l’acord de continuïtat, mitjançant la retenció de part de la 
garantia constituïda en el marc del contracte originari.

CINQUÈ:  AUTORITZAR I DISPOSAR  la despesa que comporta la continuïtat de la prestació 
del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament 
de maquinària destinada al servei, per un import mensual  de 205.593,13 €,  VA inclòs, , d’acord 
amb el detall següent:



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 30/06/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 64/83

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

Exercici pressupostari Import Aplicació pressupostària
2022 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre) 777.523,07 € 4320/163201/22700 “Prestació 

del servei de la neteja viària”
2022 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre) 456.035,71 € 4320/162101/22700 “Recollida 

Form Firm i paper cartró”

SISÈ: NOMENAR  al cap Cap de Via Pública i Manteniment, o persona que el substitueixi, com 
a responsable del contracte per part de l’Administració.

SETÈ: REQUERIR  a l’UTE ASCAN-GEASER,  a l’efecte de formalitzar el corresponent acord 
de continuïtat de la prestació del servei  de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei  , amb posterioritat a la 
notificació d’aquest acord.

VUITÈ: PUBLICAR aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

NOVÈ: TRAMETRE   la informació de l’acord de continuïtat al Registre públic de Contractes 
de la Generalitat de  Catalunya i DONAR TRASLLAT a la Comissió Europea.

DESÈ: PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents:

· NOTIFICACIONS: a l’empresa UTE ASCAN-GEASER

· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 
Jurídics i al Negociat de Via Pública i Manteniment.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem a la votació del punt sisè de l'ordre del dia.

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 10 8 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), 8 vots en contra d’ ERC (4), la CUP (3), Molins Camina 
Podem (1) i 1 abstenció de C’s (1).

7.- Classificació i adjudicació de les obres de reforma de la planta baixa i primera 
planta de l’Edifici d’el Molí (Exp. 4/2021/COOOB).-

DICTAMEN

1.Antecedents

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de 
març de 2022 es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte executiu de 
la reforma de la planta baixa i planta primera de l’edifici “El Molí”, de Molins de Rei i es va 
convocar la corresponent licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i no 
subjecte a regulació harmonitzada.

Atès que durant el període de presentació de proposicions van presentar oferta les 
següents empreses: 

- VESTA REHABILITACIÓN, SL

- URCOTEX INMOBILIARIA, SL

- CONSTRUCTORA DE CALAF, SL

- UTE NATUR SYSTEM- COPISA

- CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

Atès que la Mesa de contractació, en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2022 
comprova la presentació de la documentació administrativa per part de les empreses 
declarant totes les empreses admeses, sota condició suspensiva de comprovació, 
qualificació i acceptació de la documentació acceptada.

Tot seguit la Mesa procedeix a l’obertura del sobre número 2 corresponent als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor, demanant informe d’avaluació al tècnic corresponent. 

Atès que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 25 de maig de 2022, ratifica 
l’informe de l’Arquitecte municipal de data 18 de maig de 2022 de valoració dels criteris 
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avaluables mitjançant judicis de valor, publicat en el Perfil del contractant amb les següents 
puntuacions totals :

Licitador
Criteri: Coneixement 
de l’estat actiual de 
l’indret

Criteri: Millora en 
el seguiment de 
l’obra

Criteri: 
Descripció del 
procés 
d’execució de 
l’obra

Criteri: Pla de 
treballs TOTAL 

VESTA 
REHABILITACIÓN, SL

10,75 punts 3,75  punts 4,75 punts 6 punts 25,,25 
punts

URCOTEX 
INMOBILIARIA, SL

11 punts 4 punts 8,75 punts 9,75 punts 33,50 
punts

CONSTRUCTORA DE 
CALAF, SL

11,50  punts 4,25 punts 8,50 punts 11,50 punts 35,75 
punts

UTE NATUR SYSTEM- 
COPISA

12 punts 4 punts 7,50 punts 11,75 punts 35,25 
punts

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, SL

9,25 punts 3 punts 6 punts 9 punts 27,25 
punts

Tanmateix la Mesa  declara que totes les empreses licitadores continuen en el procés 
licitatori en haver superat la puntuació de 25 punts com a llindar mínim per continuar en el 
procediment selectiu d’acord amb la clàusula 27.3 del PCAP.

En aquesta mateixa sessió la Mesa procedeix a l’obertura del sobre número 3 relatiu a 
l’oferta econòmica, en el que, així mateix, hauran de constar adjunts els documents 
corresponents al Pressupost editable (TCQ) i el Pressupost en format PDF justificatiu dels 
preus unitaris amb el següent resultat: 
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Licitador Oferta econòmica Puntuació oferta 
econòmica (27.2.)

VESTA REHABILITACIONS, SL 1.854.065,02 € 35,59 punts

URCOTEX 1.837,334,58 € 45,72 punts

CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 1.873.025,40 € 14,38 punts

UTE NATUR SYSTEM-COPISA 1.815.170,67 € 48,43 punts

CONSTRUCTORA FERTRES, SL 1.750.666,95 € 51 punts

Aquesta valoració es fonamenta en l’informe del Cap del negociat de Control de Gestió, 
que fa un càlcul del criteri “preu”. Aquest informe de data 25 de maig de 2022, va ser 
ratificat per la Mesa de contractació i publicat en el Perfil del Contractant. 

A continuació, la Mesa, realitzat el sumatori de totes les puntuacions, classifica per ordre 
decreixent les empreses en els següents termes:

Licitador Criteris subjectius Criteris objectius TOTAL 
PUNTUACIÓ

1.UTE NATUR SYSTEM-COPISA 35,25 punts 48,43 punts 83,68 punts

2.URCOTEX 33,50 punts 45,72 punts 79,22 punts

3.CONSTRUCCIONES FERTRES, 
SL 27,25 punts 51 punts 78,25 punts

4.VESTA REHABILITACIONS, SL 25,25 punts 35,59 punts 60,84 punts

5.CONSTRUCTORA DE CALAF, 
SAU 35,75 punts 14,38 punts 50,13 punts
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Atès que seguidament, la Mesa procedeix a l’anàlisi de la baixa econòmica proposada pels 
licitadors, a fi de constatar si les ofertes poden ser susceptibles de desproporcionalitat, i 
conclou que, en no representar cap oferta baixa en un percentatge superior al 10% del 
valor mitjà “corregit” del conjunt de les baixes, cap de les empreses incorren en supòsit de 
desproporcionalitat. Aquesta decisió es fonamenta en l’informe del Cap del negociat de 
Control de Gestió d’anàlisi de la desproporcionalitat de les ofertes de data 25 de maig de 
2022,  publicat en el Perfil del Contractant. 

Atès que en la mateixa sessió la Mesa, en base als informes de 18 i 25 de maig,  
anteriorment referenciats, proposa, de manera condicionada a la comprovació i acceptació 
de la documentació annexa a les ofertes econòmiques,                                             
l’adjudicació del contracte a l’empresa millor classificada , l’UTE NATUR SYSTEM-
COPISA, per un preu de 1.815.170,67 € i la resta de condicions que s’estableixen en la 
seva oferta.

Atès que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 1 de juny de 2022, ratifica 
l’informe de l’Arquitecte de data 31 de maig, modificat per error material en data 2 de juny 
de 2022 publicat en el Perfil del Contractant, relatiu al compliment dels paràmetres descrits 
a la clàusula 27.2 del PCAP pel que fa a les condicions que ha de complir el pressupost 
presentat pels licitadors per considerar que s’ajusten a l’objecte del contracte, que conclou 
que:

· L’empresa UTE NATUR SYSTEM-COPISA ha alterat el preu de dues partides 
alçades.

· L’empresa VESTA REHABILITACION, S.L. ha alterat el preu de tres partides 
alçades.

· Les empreses, URCOTEX, CONSTRUCCIONES FERTRES, SL i CONSTRUCTORA 
DE CALAF SAU, compleixen la totalitat de les condicions marcades per la clàusula 
27.2 del PCAP.

Atès que en la mateixa sessió la Mesa, en base als informes anteriorment referenciats i en 
compliment de la clàusula 27.2 PCAP, acorda l’exclusió de la classificació de les ofertes, 
de les empreses UTE NATUR SYSTEMCOPISA i VESTA REHABILITACION, S.L, quedant 
la dita classificació de la següent manera:, 

Licitador
Total puntuació 
criteris judici de 
valor

Total puntuació 
criteris automàtics

TOTAL 
PUNTUACIÓ

1.URCOTEX 33,50 punts 45,72 punts 79,22 punts

2.CONSTRUCCIONES FERTRES, 
SL 27,23 punts 51 punts 78,25 punts
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3.CONSTRUCTORA DE CALAF, 
SAU 35,75 punts 14,18 punts 50,13 punts

Atès que a continuació, la Mesa  declara com a empresa millor classificada i proposa 
l’adjudicació del contracte a favor d’URCOTEX INMOBILIARIA, SLU  per un preu 
d’1.837.334,58 euros (un milió vuit-cents trenta-set mil tres-cents trenta-quatre euros amb 
cinquanta-vuit cèntims), més 385.840,26 Euros (tres-cents vuitanta-cinc mil vuit-cents 
quaranta euros amb vint-i-sis cèntims), resultant un total de 2.223.174,84 Euros (dos 
milions dos-cents vint-i-tres mil cent setanta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims).

Atès que en data 17 de juny de 2022, a través de la plataforma VORTAL, l’empresa 
URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U presenta correctament la documentació necessària per a 
l’adjudicació del contracte, previ requeriment i posterior comprovació per part dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 

2.Fonaments jurídics 

Atès que, d’acord amb l’article 150 LCSP, l’òrgan de contractació classificarà les 
proposicions i adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació requerida. 

Vist l’article. 151.1 LCSP que diu que l’adjudicació del contracte es notificarà a tots els 
participants en la licitació amb el contingut determinat en el mateix article i simultàniament 
es publicarà al Perfil del Contractant, indicant el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte.

Vist l’article 153.3 LCSP, que determina que la formalització del contracte haurà d’efectuar-
se no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de 
l’adjudicació als licitadors.

Vist l’article 154 LCSP, que diu que la formalització dels contractes s’ha de publicar, 
juntament amb el contracte corresponent, en un termini no superior a quinze dies després 
del perfeccionament del contracte en el Perfil de contractant. 

D’acord amb l’article 238 LCSP i la clàusula 33 PCAP, en els contractes d’obres les 
facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu, que assumirà 
les funcions que els articles 237 a 246 LCSP atribueixen al responsable del contracte. Així 
mateix, l’òrgan de contractació designarà un responsable del contracte en el sentit i amb 
les funcions previstos a l’article 62 LCSP.

D’acord amb l’article 238 LCSP i la clàusula 33 PCAP, en els contractes d’obres les 
facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu, que assumirà 
les funcions que els articles 237 a 246 LCSP. Així mateix, l’òrgan de contractació 
designarà un responsable del contracte en el sentit i amb les funcions previstos a l’article 
62 LCSP.
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Atès que en data 2 de juny de 2022, amb Registre d’Entrada núm. 2022012672, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona comunica que les persones que duran a terme la direcció 
d’obra, la direcció d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres 
de Reforma de la planta baixa i planta 1ª de l’edifici el Molí seran les següents:

- Direcció d’obra: Sra. Rosa Bertran Martimpé, arquitecta de la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic de l’AMB.

- Direcció d’execució: Sra. Mireia Díaz Linares, arquitecta tècnica de la Direcció de 
Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.

- Coordinació en matèria de seguretat i salut: Sra. Daniela Ninova Karakostova, 
enginyera tècnica d’obres públiques.

Atès que la despesa prevista per aquest contracte per l’exercici en curs es farà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 4020 336101 62203, “Nou Espai Fira El Molí + 1era planta”, per 
import de 1.204.920,04 €, d’acord amb el document RC 12022000007068, que tenia un 
import inicial de 768.920,04 €, incrementat posteriorment mitjançant document RCC 
12022000018984 per un import de 436.000 €.

La resta de despesa es farà a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’habilitin a 
l’efecte.

Atès l’article 346 LCSP en relació a l’obligació de comunicació al Registre de Contractes 
del Sector Públic de les dades bàsiques dels contractes adjudicats.

Atès que d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP i els articles 23 i 24 de 
les bases d’execució del pressupost municipal la competència com a òrgan de contractació 
correspon a l’Alcalde en no superar el valor estimat del contracte el 10 % dels recursos 
ordinaris i tenir un termini de durada inferior a 4 anys.

Atès que d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 571 de data 20 de març de 2020, la 
competència per aquesta contractació ha estat delegada per part de l’Alcalde a la Junta de 
Govern Local.

Atès l’article 174.3 i 174.5 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals; l’aprovació dels compromisos de 
despesa en el cas d’inversions, està supeditada a la limitació de que l’import que s’imputi a 
cadascun dels exercicis futurs no excedeixi la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit 
corresponent de l’any que s’adquireixi el compromís uns percentatges, sent per l’exercici 
immediat següent el 70 per 100. L’òrgan competent per l’aprovació d’acords de despesa 
plurianual que excedeixin d’aquesta limitació, és el Ple.

Atès l’informe proposta a la Comissió Informativa de SIT de la Cap en funcions de l’Oficina 
Administrativa de SIT de data 20 de juny de 2022 amb els informes jurídics i econòmics de 
la TAG de Serveis Jurídics i de l’Interventor accidental respectivament de la mateixa data.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 20 de 
juny de 2022
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Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- EXCLOURE a l’UTE NATUR SYSTEM COPISA i VESTA REHABILITACION, S.L, 
en modificar en la seva oferta dues partides alçades, incomplint les indicacions de la 
clàusula 27.2 PCAP.

Segon.- EXCLOURE a l’empresa VESTA REHABILITACION, S.L, en modificar en la seva 
oferta tres partides alçades, incomplint les indicacions de la clàusula 27.2 PCAP.

Tercer.- CLASSIFICAR les proposicions acceptades per ordre decreixent amb el següent 
resultat: 

Licitador TOTAL 
PUNTUACIÓ

1.URCOTEX 79,22 punts

2.CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 78,25 punts

3.CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 50,13 punts

Segon.- ADJUDICAR el contracte de referència a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, 
SLU  per un preu d’ 1.837.334,58 euros (un milió vuit-cents trenta-set mil tres-cents trenta-
quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), més 385.840,26 Euros (tres-cents vuitanta-cinc 
mil vuit-cents quaranta euros amb vint-i-sis cèntims), resultant un total de 2.223.174,84 
Euros (dos milions dos-cents vint-i-tres mil cent setanta-quatre euros amb vuitanta-quatre 
cèntims) i un termini d’execució de 9 mesos, sense possibilitat de pròrrogues, d’acord amb 
la resta de condicions derivades del PCAP, del Plec de prescripcions tècniques i de l’oferta 
presentada per l’adjudicatari.

Quart.- PUBLICAR al Perfil del Contractant, l'adjudicació d'aquest contracte en el termini 
de 15 dies naturals i COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic  les dades 
bàsiques del contracte, incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació 
(d'acord amb els articles 63.3, 151.1, 154 i 346.3 de la LCSP).

Quart.- DISPOSAR la despesa del contracte que s’adjudica per import de 2.223.174,84 € 
amb el següent desglossament: 
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Exercici pressupostari Import Aplicació pressupostària
2022 (any en curs) 1.204.920,04 € 4020 /336101/ 62203
2023 1.018.254,80 € A determinar

La disposició de despesa de l’exercici següent està condicionada a l’existència de crèdit 
suficient i adequat. 

Cinquè.- FORMALITZAR el contracte en document administratiu dins el termini de 15 dies 
hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors.

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el contracte corresponent, 
en el Perfil del contractant de la Corporació en un termini no superior a 15 dies a comptar 
des de la data de la signatura, d’acord amb l’article 154 LCSP. 

Setè.- Designar com a responsable del contracte la unitat d’Oficina Tècnica amb les 
funcions descrites a la clàusula 33 del PCAP.

Vuitè.- DESIGNAR la direcció facultativa de l’obra a les següents persones: 

- Direcció d’obra: Sra. Rosa Bertran Martimpé, arquitecta de la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic de l’AMB.

- Direcció d’execució: Sra. Mireia Díaz Linares, arquitecta tècnica de la Direcció de 
Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.

- Coordinació en matèria de seguretat i salut: Sra. Daniela Ninova Karakostova, 
enginyera tècnica d’obres públiques.

Novè.- DONAR COMPTE dels anteriors acords a la següent sessió de la Junta de Govern 
Local.

Desè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 

· NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 
Jurídics i a l’Oficina Tècnica i Obres Públiques.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem ara al punt setè, que és la «Classificació i adjudicació de les obres de reforma 
de la planta baixa i primera planta de l'edifici El Molí». Fa aquesta explicació d’aquest punt 
el regidor d'Obres, el senyor Ramon Sánchez. Endavant.
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Sr. Sánchez:

Moltes gràcies.

Presenta el punt 7

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. El senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bon vespre a tots i totes. I també a aquelles persones que ens escolten per diversos 
mitjans. Bé, nosaltres, des de la CUP a aquest punt, doncs, hi votarem en contra. I 
explicarem per què votarem en contra. És per un motiu molt senzill i molt fàcil d'explicar, 
així que seré breu, eh? Nosaltres, la inversió d'aquesta obra, en el moment del debat de 
pressupostos, vam demanar que no es realitzés aquest any, perquè creiem que no és una 
inversió prioritària, tenint en compte el context socioeconòmic actual. Un context de crisi, 
un context d'augment de la pobresa, un context d'incertesa econòmica. Vam demanar 
repartir aquestes inversions, que han sigut excepcionalment altes aquest any, en com a 
mínim dos anys perquè no hi hagués un augment del deute.

Ja no és tant el problema l’augment del deute, segurament, sinó en què es consuma 
aquest augment del deute. Nosaltres creiem que en un context actual, polítiques en l'àmbit 
de l'habitatge públic o en àmbit del SAD, per posar dos exemples de caire social, són 
prioritàries en posar inversions o augmentar el deute, que no pas aquest tipus d'obra que 
avui es porta el model de la licitació. Per tant, per aquest motiu tan simple, però tan clar, 
doncs, hi votarem en contra.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions, si vol tancar 
el primer torn d’intervenció, senyor Ramon Sánchez? Endavant.

Sr. Sánchez:

Doncs, sí, gràcies. T’agraeixo molt, Marc, aquesta explicació clara, directa d'un projecte en 
què, possiblement, no hi creieu. No passa res, vull dir, tampoc creieu en el Palau de 
Requesens. Per tant, el que hem de fer, possiblement, és no fer res. Bé, doncs, aquesta no 
és la nostra política. La nostra política és complir amb el nostre programa electoral i tirar 
endavant aquelles propostes que ens hem compromès a fer davant de tota la ciutadania. I 
aquest projecte és un projecte, precisament, que anava al nostre programa electoral i que 
era no res més i en definitiva, que poder executar la planta baixa del Molí, que sempre hem 
dit que volíem que fos un projecte per ser un recinte firal i un espai polivalent per dur a 
terme diferents activitats de la nostra vila. Creiem fermament en el moment en què estem 
que aquest ha de ser un bon espai per acollir aquestes activitats. I, precisament, un 
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element que jo crec, i em sap greu que es posicionin en aquest sentit en aquest punt, on a 
la primera planta del Molí, doncs, han de passar moltes coses. I han de passar 
precisament moltes coses en un entorn educatiu de gent jove que hi passarà a través de 
les tecnologies 4.0 que, per cert, ja s'estan fent moltes activitats amb els instituts per 
promocionar aquesta tecnologia i els tallers que estan funcionant molt i molt bé. I que, per 
tant, estem apoderant la ciutadania amb l'ús de les noves tecnologies i amb l'ús de les 
tecnologies 4.0.

Això ha de ser un estímul per a tots aquests joves que tindran un futur, doncs, 
possiblement més complicat. I en aquest sentit, crec que des de les institucions públiques 
que puguem tenir aquesta oportunitat de tirar endavant del carro, que puguem projectar-
nos molt més enllà del que possiblement són alguna part educativa del nostre país i que 
podem posar aquestes oportunitats a través de l'institut, de la ciutadania i, en definitiva, de 
tots els molinencs i molinenques, crec que és una bona oportunitat.

Així com vam dir que en el Palau de Requesens creiem que era important també afiançar 
aquell projecte per tirar endavant un projecte de futur de recuperació, també creiem que 
aquest és un projecte importantíssim de rehabilitació i de funcionament d'un espai que, 
recordem com estàvem fa vuit anys, eh?, vull dir, pràcticament amb un espai que estava 
abandonat, i avui en dia estem projectant ja un projecte de futur, juntament amb el que ha 
de ser el que coneixem també com el mòdul C, l'Espai Jove com nosaltres també el 
denominem, i juntament amb el que començarem properament també, que és la reforma 
de la plaça U d’Octubre.

Per tant, un espai que canviarà de manera global tot l'àmbit del centre vila. Un espai amb 
aquest projecte de la planta baixa i primera planta del Molí que ha de convertir-se en un 
espai de referència no només a nivell local, també, sinó també a nivell de comarca, on 
també estem treballant per intentar, juntament amb la UB, projectar el millor projecte per a 
Molins de Rei i, alhora, intentar, doncs, fer sinergies amb altres Fab Labs de la comarca. 
Per tant, estem parlant d'un projecte global que ha de significar-los dintre d'aquest aspecte 
de les tecnologies 4.0, on ja anem fent moltes xerrades, no només des de la [inintel·ligible, 
1.43.18], sinó també des d'aquest projecte Molins 20/30.

I, per tant, crec que en aquest sentit és un projecte que és bo, que és un projecte 
interessant, que va en la millora i el gaudi de la ciutadania. I, sobretot, que empodera la 
gent jove a una nova manera de fer i cap a les noves tecnologies. Crec que aquest és un 
projecte important. Em sap greu que votin en contra en aquest sentit, però sí que és cert, i 
ho hem dit sempre, que sempre posarem tots aquells diners que facin falta per atendre les 
persones que més ho necessiten. Ho portem dient des del 2011 i ho hem complert. Per 
tant, en aquest sentit, atenem tots els focus de la ciutadania, però també projectem el 
Molins de Rei del futur, aquest Molins de Rei que hem de deixar de llegat a les futures 
generacions. Aquest és un projecte que marca un abans i un després i, per tant, ens sap 
greu que, en aquest sentit, la CUP no s'hi sumi.

Sr. Alcalde:
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Moltíssimes gràcies. Passaríem així a la votació.

[Interrupció de l’àudio]

D'acord, has fet l’explicació. D’acord, Marc, jo ja entenia que l'explicació havia estat curta i 
molt clara i, per tant, que no hi hauria... Però, tenen raó, hi ha la possibilitat d'un segon torn 
d'intervenció. Si no l'exerceixen, doncs, passaríem ja a la votació.

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 10 3 6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), 3 vots en contra de la CUP (3) i 6 abstencions de  ERC (4), 
Molins Camina Podem (1) i C’s (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

8.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1076 de 17 de juny de 2022, de rectificació de 
l’error material aritmètic del document “Projecte d’Establiment” de l’expedient 
2/2022/ESSER (Exp. 4/2022/ESSER).-

DICTAMEN

Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1076 de 17 de juny de 2022, S’ha aprovat la 
modificació del document “projecte d’establiment” del servei públic Museus Molins, a causa 
d’un error aritmètic.

A l’esmentat Decret consta que aquesta modificació del text per errada material s’ha de 
ratificar en la propera sessió del Ple Municipal que es dugui a terme.

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

ÚNIC: RATIFICAR els acords presos en el Decret d’Alcaldia núm. 1076 de 17 de juny de 
2022, que es transcriu literalment a continuació:

“Decret d’Alcaldia Número: 1076 de 17/06/2022

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 3/2022/ESSER ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D'ESTABLIMENT DEL SERVEI MUSEUS MOLINS PER ERRADA MATERIAL 
NUMÈRICA,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que 
tot seguit s'exposen:

Atès que el Ple Municipal, en sessió del passat 31 de maig 2022, va acordar, d’entre altres, 
l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal de Museus Molins, el seu 
reglament d’ús i el projecte d’establiment del servei.

Atès que s’ha observat, en la pàgina 25 del document “Projecte d’establiment” un error en 
l’import corresponent al cost d’un vigilant de la Sala 1, en l’horari B, en el sentit que on diu 
3.244€ ha de dir 32.448€. Es tracta d’un error aritmètic intranscendent que afecta a la taula 
de les despeses servei Museu Molins (segons horari obertura Museu del Renaixement) de 
la pàgina 25 i als paràgrafs posteriors en què es fa referència a costos previstos del servei, 
concretament:

· A la taula excel de la pàgina 25, a la línia 6, cal modificar l’import corresponent al 
vigilant de sala 1. Cat. C1, a l’horari B, per import de 32.448 euros. 

· A la taula excel de la pàgina 25 del Projecte d’establiment, a la darrera línia, “import 
total despeses fixes, on diu “410.834,17€” ha de dir “440.038,17€”.

· A la taula excel de la pàgina 26, “balanç econòmic Serveis Museus Molins”, cal 
modificar l’import del total despeses de l’escenari B, restant la taula correcta de la 
manera següent:

BALANÇ ECONÒMIC SERVEI MUSEUS MOLINS ESCENARI A ESCENARI B

Total Ingressos 99.288,00 € 99.288,00 €
Total despeses 358.992,04 € 440.038,17 €
TOTAL INGRESSOS SERVEI 259.704,04 € 340.750,17 €

· Al segon paràgraf de la pàgina 26, on diu “...en l’escenari A i 311.546,17€ en 
l’escenari B...”, ha de dir: “...en l’escenari A i 340.750,17€ en l’escenari B...”

Atès que segons l’art. 160.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la documentació de l’expedient s’ha 
de sotmetre a informació públic, amb la inserció d’anuncis al BOP de Barcelona i al DOGC 
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per tal de donar difusió abans de l’aprovació definitiva, per la qual cosa és urgent la 
rectificació d’aquest error aritmètic del document “projecte d’establiment”.

Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP) disposa que les administracions poden 
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, es proposa:

PRIMER: APROVAR la rectificació de l’error material del document Projecte d’establiment 
de l’expedient 2/2022/ESSER, aprovat pel Ple en sessió de data 31 de maig de 2022, en 
els termes següents:

· A la taula excel de la pàgina 25, a la línia 6, cal modificar l’import corresponent al 
vigilant de sala 1. Cat. C1, a l’horari B, per import de 32.448 euros. 

· A la taula excel de la pàgina 25 del Projecte d’establiment, a la darrera línia, “import 
total despeses fixes, on diu “410.834,17€” ha de dir “440.038,17€”.

· A la taula excel de la pàgina 26, “balanç econòmic Serveis Museus Molins”, cal 
modificar l’import del total despeses de l’escenari B, restant la taula correcta de la 
manera següent:

BALANÇ ECONÒMIC SERVEI MUSEUS MOLINS ESCENARI A ESCENARI B

Total Ingressos 99.288,00 € 99.288,00 €
Total despeses 358.992,04 € 440.038,17 €
TOTAL INGRESSOS SERVEI 259.704,04 € 340.750,17 €

· Al segon paràgraf de la pàgina 26, on diu “...en l’escenari A i 311.546,17€ en 
l’escenari B...”, ha de dir: “...en l’escenari A i 340.750,17€ en l’escenari B...”

SEGON: Dur a terme la correcció del document “Projecte d’establiment” i procedir a la 
continuació dels tràmits d’aprovació inicial de l’expedient, tal i com s’ha acordat en l’acord 
d’aprovació inicial de l’establiment del servei públic Municipal de Museus Molins aprovat 
pel Ple en sessió de 31 de maig de 2022.

TERCER: RATIFICAR aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal que es dugui a 
terme.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passem, ara sí, al punt vuitè de l'ordre del dia, que ja és passant a una altra informativa, 
és la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, és «Ratificar el decret 
d'alcaldia número 1076, de 17 de juny de 2022, de rectificació de l’error material aritmètic 
del document “Projecte d'establiment”, de l'expedient 2/2022»
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Presenta el punt 8

Obro el torn d'intervencions per si hi ha alguna intervenció que vol fer alguna observació. 
Si no, passaríem a la votació.

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 18 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3), ERC (4), CUP (3) I C’s (1), 1  vot en contra de Molins 
Camina-Podem (1).

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

10.- Qüestions sobrevingudes.

10.-a) Qüestió Sobrevinguda. Moció del grup municipal la CUP-AMUNT de condemna 
dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans.-

En aquest moment consta absent de la sessió la regidora Sra. Esther Espinosa 
García.

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

PRIMERA VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions
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PSC 6

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 9 9

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació  produeix l’empat en la primera votació de 
la present moció per 9 vots en contra del PSC (6), JxM (3) i 9  vot a favor ERC (4), 
CUP (3), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1), en la ratificació de la inclusió d’aquest 
punt.  

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Esther Espinosa García.

SEGONA VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

C‘s 1

Total 9 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 10 
vots en contra del PSC (7), JxM (3) i 9  vot a favor ERC (4), CUP (3), Molins Camina-
Podem (1) i C’s (1), la ratificació de la inclusió d’aquest punt.  

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

El punt 9 de l'ordre del dia ja s'ha fet. Passaríem al punt de qüestions sobrevingudes, en el 
que sí que hi ha hagut l'entrada avui d'una moció per urgència d'un grup de l'oposició. 
Recordo que, primer de tot, perquè s'entrés o no al debat s'hauria de fer la justificació de la 
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urgència i la incorporació d'aquest punt a l'ordre del dia. Per tant, el grup ponent tindria 
ocasió de defensar la urgència d'aquest punt. Endavant.

Sr. Corro:

Sí, a veure. La moció, com sabeu, versa sobre la condemna als fets de Melilla i en 
defensa, òbviament, com sempre, dels drets humans, no? La moció s'explica per si sola, 
vull dir, els fets ocorreguts la setmana passada, divendres dia 24, dia posterior a la darrera 
Junta de Portaveus, van ser molt greus, molt, molt greus, van haver-hi vulneracions de 
drets humans terribles. I, òbviament, doncs, això, com deia, es van donar el dia després de 
la darrera Junta de Portaveus, no podíem entrar abans la moció, i també hem necessitat, 
òbviament, uns dies per estudiar aquests fets per veure una mica com es desenvolupaven 
les reaccions i per preparar la moció, no?

Llavors, una mica aquesta és la idea i, al final, a veure és urgent, perquè els fets, com dic, 
són recents i tenim l'oportunitat també... Perdona? A vale, m’estaves fent... El que dic...

Sr. Alcalde:

Perdó. Ara m'estaven fent observacions als companys que tenen raó. Ens hauríem de 
cenyir no tant a la naturalesa del que posa a la moció, sinó a la justificació de la urgència. 
És només aquest matís del que estem debatent actualment.

Sr. Corro:

Vale. Doncs, recapitulo i ho faig molt breu. Els fets ocorreguts sobre els quals versa 
aquesta moció són posteriors a la darrera Junta de Portaveus i, òbviament, també hem 
necessitat uns dies per estudiar aquests fets i preparar la moció.

Sr. Alcalde:

Obriríem el torn d'intervencions de la urgència de la incorporació d'aquesta moció. Senyor 
Miquel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Jo és crec que el mateix portaveu de la CUP s'ha contestat amb ell mateix. És a dir, no?, 
vostè mateix ha parlat que necessitem uns dies per analitzar què ha passat, no? És a dir, 
vostès creuen que poden presentar una moció d'urgència, presentar-la avui i que tots 
podem debatre i podem argumentar. Nosaltres aquesta urgència creiem que la podem fer 
perfectament d'aquí a tres setmanes, perquè és quan tornem a tenir Ple i no està generant 
un altre precedent que nosaltres considerem que la urgència, i això és un debat que vam 
tenir precisament els portaveus quan parlàvem de quan és una urgència en un tipus de 
moció i quan és una moció amb un transfons que, escolti, es pot fer perfectament aquest 
debat, no morirà aquest debat en tres setmanes, el podem tenir perfectament en el proper 
ple amb tranquil·litat i fer el debat polític, que nosaltres no ens hi neguem, però no hi 
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trobem aquesta urgència. No veiem quina és la urgència de presentar avui una moció que 
es presenta avui, aquest matí, perquè la tinguem que veure, debatre i analitzar.

Sr. Alcalde:

Molt bé, moltes gràcies. Ara sí que ha demanat el torn d'intervenció la senyora Ana Aroca. 
Endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Jo, òbviament, votaré a favor de la urgència. Com he votat gairebé sempre a favor 
de totes les urgències que s'han presentat en aquesta sala de plens per intentar... He dit 
gairebé sempre... per intentar que els debats es puguin produir. Jo aquí em plantejo i aquí 
ja ha passat diverses vegades, sobretot amb mocions, que, òbviament, l'oportunitat 
d'aquesta moció és en aquest Ple. És obvi, eh? Va passar fa poc amb un altre igual. Jo 
crec que negar que l'oportunitat de debatre aquest punt en aquest Ple, no ho sé, no ho 
acabo d'entendre jo tampoc. Clar que podem tenir el debat dins de tres setmanes, també el 
podem tenir dins de tres anys, eh?, si volem. I que cada dia de la nostra vida. I veient el 
telediari, també podem tenir-lo. Però és obvi que l'oportunitat d'aquesta moció és per a 
aquest Ple.

No entén per què el grup socialista no té formada una opinió sobre aquesta qüestió. Aquí 
s'han aprovat coses i mocions s'han aprovat d’urgències on també podríem qüestionar la 
urgència. Jo, mira, ara posaré a sobre la taula totes les mocions que es van aprovar durant 
el procés. Totes les mocions que es van aprovar i es va afavorir al debat durant el procés. I 
aquí els debats es van deixar tenir i es van poder tenir i després cadascú va votar el que va 
voler sobre la votació. Bé, en fi, que el Govern faci, com sempre, el que vulgui en aquests 
casos. Nosaltres votarem a favor d'aquesta urgència, perquè entenem que realment el 
moment de debatre aquesta moció en concret és aquest.

Sr. Alcalde:

Molt bé, Doncs, passaríem a la votació de la urgència de la moció.

[Votació]

Per tant, segur que debatrem amb més formació i amb més coneixement aquesta moció 
d'aquí, com s'ha dit, tres setmanes. D'aquesta manera passaríem... Com saben, no hi ha 
cap altra...

Sra. Aroca:

No, estava comptant perquè la regidora Espinosa estava fora de la sala quan s'ha votat. I, 
per tant, els comptes no em surten.

Sr. Alcalde:
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Cap problema. Ni m'hi he fixat, perquè saben que aquest lloc, a més a més, no és el de la 
millor visió en el moment que s'ha de mirar a banda i banda. Vostè està, en aquest sentit, 
en un lloc molt més privilegiat per tenir visió. No, no, és evident, eh? És a dir, eh? perquè jo 
si controlo cap allà no controlo cap allà. Però cap problema, tornarem a repetir la votació. 
Cap problema. Tornem a repetir la votació. Sí que agrairia als regidors que no surtin.

Sra. Aroca:

El que no entenc és perquè la tornem a repetir, perquè clarament ha guanyat la urgència, 
no? Hem votat i ha guanyat la urgència.

Sr. Alcalde:

No ha guanyat la urgència, nou i nou. No, no, no. perdí, jo crec que aquí requerim comptar, 
perquè també hi ha absències també en el grup de l'oposició. Som 10 ara, érem 9. Vale? 
Per tant, tornem a repetir, si els sembla... El que ha passat és un empat, d'acord? És a dir, 
el que ha passat és que jo, inconscientment, ja tenia calculat que érem 10 regidors de 
govern que votàvem en contra, i hi ha hagut 9 de l'oposició que han votat a favor. Com que 
no érem nou, i ho estic explicant també perquè així és tothom que ens escolta, doncs, 
certament, no érem 10, érem 9, s'ha produït un empat i ja saben que el reglament, per tant, 
vol dir que es torna a votar.

[Votació]

La urgència no prospera i segur que debatrem aquest punt en el proper ple del mes de 
juliol. Com saben, no hi havia cap punt més. Qüestions sobrevingudes, no n'hi havia cap 
més. Precs i preguntes, no hi havia cap resposta a donar respecte a les preguntes que no 
es van fer en el Ple del mes de maig. Així és que seria el torn si és que algun membre té 
alguna pregunta a fer. Endavant. No hi ha cap pregunta de cap grup. Doncs, passaríem al 
torn obert de paraules que, en aquest cas, ja...

11.- Precs i preguntes.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE EL TRÀGIC ACCIDENT D’UN 
TREBALLADOR A BEGUES.

Sr. Vives:

Jo tinc un...

Sr. Alcalde:

Ah, val, és que em pensava que em deia pregunta... Avui ja m'estan despistant 
constantment, perdó. [Riu] Torn obert de paraules. D'acord, eh? D’acord, endavant, 
endavant.

Sr. Vives:
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Sí. Bé, gràcies. Bé, jo volia comentar, explicar, aquest dimarts a Begues es va produir un 
tràgic accident. Un treballador d'una obra va morir en desprendre's el sostre de la casa que 
construïen. Aquest treballador, de només trenta-tres anys, amb dona i fills, va ser molinenc 
durant una temporada. De fet, va ser un dels primers casos que el Sindicat d'Habitatge va 
acompanyar i va ajudar en la lluita contra el monstre del capital.

Aquesta mort és culpa d'un sistema capitalista salvatge que no té en compte els drets de 
les persones i que, a més, vetlla pel benefici econòmic en contra dels drets de les 
persones, com deia. El company, com tants altres joves migrants, es veu obligat a treballar 
per sous de misèria, situacions contractuals irregulars que porten sovint, malauradament, a 
desenllaços fatals com aquest. Al nostre entendre no és un accident, és un assassinat 
provocat pel sistema depredador i inhumà en què vivim.

Volem mostrar tot el nostre condol i el nostre suport des de la CUP a la família, amics, així 
com animar qualsevol persona que ens escolti i la gent d'aquesta sala de plens també a 
participar de la mobilització de dissabte a la plaça de la vila per lluitar perquè no hi hagi 
més casos com aquest i es deixin de vulnerar drets humans que ens porten a desenllaços 
fatals.

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Certament, i ara que ho ha tret el senyor Marc Vives, el condol a la família, 
evidentment, i des de la profunda tristor que provoca qualsevol mort en accident laboral. I 
més en aquesta, que, a més, és coneguda pel municipi.

12.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:

No hi ha cap més torn obert de paraules. Finalitzaríem aquí el Ple ordinari del mes de juny. 
Com saben, hi ha una reserva per al Ple del mes de juliol per al dimecres 20 de juliol, que 
esperem que ben aviat puguem confirmar. Saben que això ja s'ha comentat amb 
portaveus.

Per tant, gràcies. Molt bona nit i fins al mes de juliol.

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



L'Alcalde

17/08/2022  13:23:19

Xavi Paz Penche

La Secretària

18/08/2022   9:52:26

Sandra Castelltort Claramunt
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