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NÚM. 12/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022.

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

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
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
Sr. Miguel Ángel Pozo Soto
Sr. Gerard Corredera Rebulà

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. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña.

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 12/2022 de data 23 de setembre de 2022. 

En aquest moment consta absent de la sessió el regidor Sr. Josep Mª Puiggarí 
Troyano i el regidor Sr. Marc Vives Solé.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

- 12/08/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 44 años. Sevilla (Sevilla, Andalucía). 
Xifra oficial.

- 13/08/2022. Eva María Asensio. 54 años. Valladolid (Valladolid, Castilla y León). 
Xifra oficial. Cas en investigació.

- 13/08/2022. María del Carmen González. 78 años. Valladolid (Valladolid, Castilla y 
León). Xifra oficial. Cas en investigació.

- 21/09/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 21 años. Campdevànol (Girona, 
Catalunya). Xifra no oficial. Cas en investigació.

- 25/09/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 68 años. Benidorm (Alicante, 
Comunidad Valenciana) Xifra no oficial. Cas en investigació.

- 26/09/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 32 años. Palencia (Palencia, Castilla y 
León). Xifra no oficial. Cas en investigació.

- 26/09/2022. Débora M.D. 39 años. Málaga (Malaga, Andalucía). Xifra no oficial. Cas 
en investigació”.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Molt bona tarda a tots i totes, regidors, regidores, els que ens heu volgut acompanyar a la 
sala de plens i, preferentment, a totes les representants de la plataforma per la residència 
de Molins de Rei. També a tothom que ens pot escoltar pels diversos mitjans de 
comunicació. Si els sembla, començaríem el Ple ordinari... Si us plau... el Ple ordinari del 
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mes de setembre, que, com saben i com a conseqüència que en el seu dia habitual, que 
és el dijous darrer de mes, doncs, coincideix amb el patró del municipi i amb la Festa 
Major, per això en aquesta ocasió s'ha avançat a aquest dimarts i mantenint la mateixa 
hora. 

En primer lloc, i com és un acord aprovat per portaveus i anava a dir costum, 
malauradament és un molt mal costum, perquè no hi ha Ple que no ens puguem escapar, 
hem de fer lectura, primer de tot, de la declaració institucional de rebuig als atemptats 
masclistes del darrer mes. I, en aquest sentit, i per acord de portaveus, el torn de la lectura 
d'aquesta declaració és de la regidora de la CUP, la senyora Estefania Castillo. Per tant, 
endavant, Estefania.

Sra. Castillo:

L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant dels 
assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i 
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades 
aquest 2022, presumptament, a mans de les seves parelles. Refermem el nostre 
compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus 
àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural 
que, malauradament, segueix present en la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de 
fer front comú per denunciar qualsevol activitat violenta i desenvolupar plegats un marc 
natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, l'Ajuntament de Molins de Rei 
manifesta la condemna enèrgica d'aquests assassinats i de qualsevol forma de violència 
masclista; expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca; 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 aquests mesos d'agost i setembre 
del 2022. 12 d'agost, no hi ha noms i cognoms, tenia 44 anys, a Sevilla; el 13 d'agost, Eva 
María Asensio, 54 anys, de Valladolid; el 13 d'agost també, María del Carmen González, 
78 anys, de Valladolid; el 21 de setembre del 2022, no té noms, 21 anys, a Campdevànol, 
a Girona; el 25 de setembre, sense noms i cognoms, 68 anys, a Benidorm; i el 26 de 
setembre, sense noms ni cognoms, 32 anys, a Palència.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Estefania. I com malauradament hem de dir en més d'una ocasió, esperem 
que això s'erradiqui totalment i que haguem de deixar de fer aquestes declaracions a l'inici 
dels plens. Secretària, també notifico que, suposadament, tant els regidors Marc Vives com 
Pep Puiggarí s'han d'incorporar en el decurs del Ple. I del que ara mateix no tenim 
constància és de la portaveu de Ciutadans, senyora Laia Cassauba.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta:.- 
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- 10/2022 Ple extraordinari de data 20 de juliol de 2022
- 11/2022 Ple ordinari de data 20 de juliol de 2022.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Donem ara... o continuem el Ple amb el primer punt atorgat en el tancament de l'ordre del 
dia, que és l'«Aprovació dels següents esborranys d'acta, el 10/2022, que és del Ple 
extraordinari de data 20 de juliol del 2022, i l'11/2022, que és el Ple ordinari de data 20 de 
juliol del 2022». 

Per fer memòria, recordo que el Ple extraordinari del 20 de juliol, si no recordo malament, 
és el que va ser per explicar el projecte de queixes i suggerències, i també va tenir la 
presència de l'adjunt al Síndic de Greuges. I el Ple ordinari del mes de juliol, eh? Alguna 
observació? Alguna esmena? Doncs, donaríem... Entenc que s'aproven per unanimitat del 
conjunt de regidors i regidores. 

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2.- Presa de possessió del regidor Sr. Miguel Angel Pozo Soto (Expedient núm. 
2/2022/RENPRE).-

PRESA POSSESSIÓ

Atès que en la sessió plenària 11/2022 que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2022, es va 
adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la 
condició de Regidora d’aquest Ajuntament, presentada per la  Sra. Ana Maria Aroca de 
Maya , pertanyent al Grup Municipal Molins Camina-Podem, i es va declarar vacant el seu 
escó.

Vista la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr. Miguel 
Ángel Pozo Soto, inclòs en la llista de candidats presentada pel  Grup Municipal Molins 
Camina-Podem, a les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 26 de maig de 2019 i 
després de deixar constància del compliment per part de la Sr. Miguel Ángel Pozo Soto, de 
la seva obligació de formular les declaracions exigides per l’article 75.7 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases.

De conformitat amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, procedeix a donar possessió del càrrec de Regidora d’aquest 
Ajuntament, al Sr. Miguel Ángel Pozo Soto, a la vista de la credencial expedida per la Junta 
Electoral Central, prèvia presentació, per part de l’interessat, del jurament o promesa 
d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, 
de 5 d’abril.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Ara passaríem al segon ple, com a conseqüència del darrer punt que vàrem fer en el Ple 
del mes de juliol, que és la «Presa de possessió del regidor senyor Miguel Angel Pozo 
Soto». I, en aquest sentit, senyor Miguel Angel, primer de tot li he de fer lectura de la 
fórmula de promesa, que diu així:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al Rei i respectar i fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?».

Sr. Pozo:

Hola. Sí. Sí, prometo per imperatiu legal i prometo treballar per la igualtat de les persones, 
basat en la defensa del dret a tenir una vida digna dins del respecte, fraternitat i solidaritat 
de totes les veïnes i veïns de Molins de Rei.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltíssimes gràcies. Enhorabona per haver adquirit aquesta condició de regidor de 
l'Ajuntament de Molins de Rei. Estem a la seva disposició també per a l'exercici d'aquestes 
responsabilitats. I, en qualsevol cas, també, el que faré és donar-li l'entrega del pin 
institucional en tant en quant regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei. [Aplaudiments] 

El Ple de la Corporació en pren coneixement.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient.16/2022/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
                                                      JULIOL I AGOST

Decret Data Concepte
1158 1/7/2022 Sancionador
1159 1/7/2022 Sancionador
1160 1/7/2022 Sancionador
1161 1/7/2022 Modificacions de pressupost
1162 1/7/2022 Modificacions de pressupost
1163 1/7/2022 Nomenaments
1164 1/7/2022 Nomenaments
1165 1/7/2022 Bases de concursos
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1166 1/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1167 1/7/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1168 1/7/2022 Aprovació Despeses
1169 1/7/2022 Aprovació Despeses

1170 4/7/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1171 4/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1172 4/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1173 4/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1174 4/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1175 4/7/2022 Contractació laboral
1176 4/7/2022 Gestió de cementiri
1177 4/7/2022 Gestió de cementiri
1178 4/7/2022 Gestió de cementiri
1179 4/7/2022 Aprovació document cobratoris
1180 4/7/2022 Nomenaments
1181 4/7/2022 Nomenaments
1182 4/7/2022 Nomenaments

1183 5/7/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

1184 5/7/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1185 5/7/2022 Designa de lletrat i procurador
1186 5/7/2022 Autorització i delegacions
1187 6/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1188 6/7/2022 Processos de selecció
1189 6/7/2022 Llicències, permisos i excedències
1190 6/7/2022 Modificacions de pressupost
1191 6/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1192 6/7/2022 Aprovació document cobratoris
1193 6/7/2022 Aprovació document cobratoris
1194 6/7/2022 Aprovació document cobratoris
1195 6/7/2022 Convenis interadminisratius
1196 6/7/2022 Ajuts socials
1197 6/7/2022 Petició de dades i informació municipal
1198 6/7/2022 Modificacions de pressupost
1199 6/7/2022 Recurs de reposició
1200 6/7/2022 Sancionador
1201 6/7/2022 Recurs de reposició
1202 6/7/2022 Recurs de reposició
1203 6/7/2022 Recurs de reposició
1204 7/7/2022 Sancionador
1205 8/7/2022 Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
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1206 8/7/2022 Modificacions de pressupost
1207 8/7/2022 Contractació laboral
1208 8/7/2022 Contractació menor de serveis
1209 13/7/2022 Ordre d'execució
1210 13/7/2022 Ordre d'execució
1211 13/7/2022 Ordre d'execució
1212 13/7/2022 Contractació menor de serveis

1213 13/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1214 13/7/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1215 13/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1216 13/7/2022 Modificacions de pressupost
1217 13/7/2022 Aprovació document cobratoris
1218 13/7/2022 Convenis interadministratius
1219 13/7/2022 Ajuts socials
1220 13/7/2022 Ajuts socials
1221 13/7/2022 Aprovació document cobratoris
1222 13/7/2022 Aprovació document cobratoris
1223 13/7/2022 Aprovació document cobratoris
1224 13/7/2022 Recurs de reposició
1225 13/7/2022 Nomenaments
1226 13/7/2022 Processos de selecció
1227 13/7/2022 Contractació laboral
1228 13/7/2022 Nomenaments
1229 13/7/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1230 13/7/2022 Contractació menor d'obres
1231 13/7/2022 Sancionador
1232 13/7/2022 Sancionador
1233 13/7/2022 Aprovació Despeses
1234 13/7/2022 Aprovació Despeses
1235 14/7/2022 Sancionador
1236 14/7/2022 Sancionador
1237 14/7/2022 Sancionador
1238 15/7/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1239 15/7/2022 Convenis interadministratius
1240 15/7/2022 Ajuts treballador públic
1241 15/7/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1242 15/7/2022 Nomenaments

1243 15/7/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1244 15/7/2022 Subvencions i convenis amb entitats
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1245 15/7/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1246 15/7/2022 Llicència d'obra menor
1247 15/7/2022 Llicència d'obra menor
1248 15/7/2022 Modificacions de pressupost
1249 15/7/2022 Modificacions de pressupost
1250 15/7/2022 Modificacions de pressupost
1251 15/7/2022 Relació Contractació Laboral
1252 15/7/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1253 15/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1254 15/7/2022 Processos de selecció
1255 15/7/2022 Contractació menor de serveis
1256 15/7/2022 Contractació laboral

1257 15/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1258 15/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1259 15/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1260 15/7/2022 Llicències, permisos i excedències
1261 15/7/2022 Situacions del personal
1262 15/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1263 15/7/2022 Ajuts socials
1264 15/7/2022 Llicència d'obra menor
1265 15/7/2022 Baixa llicència gual
1266 15/7/2022 Regularització fiscal
1267 15/7/2022 Contractació laboral
1268 15/7/2022 Modificacions de pressupost
1269 15/7/2022 Situacions del personal
1270 15/7/2022 Contractació menor d'obres
1271 15/7/2022 Nomenaments
1272 15/7/2022 Nomenaments
1273 15/7/2022 Nomenaments
1274 15/7/2022 Llicència d'obra menor
1275 15/7/2022 Autorització i delegacions
1276 18/7/2022 Contractes privats
1277 18/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1278 18/7/2022 Gestió de cementiri
1279 18/7/2022 Gestió de cementiri
1280 18/7/2022 Nomenaments
1281 18/7/2022 Contractació laboral
1282 18/7/2022 Nomenaments
1283 19/7/2022 Llicència d'obra menor
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1284 19/7/2022 Gestió de cementiri
1285 19/7/2022 Gestió de cementiri
1286 19/7/2022 Regularització fiscal
1287 19/7/2022 Aprovació Despeses
1288 19/7/2022 Aprovació Despeses
1289 20/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1290 20/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1291 20/7/2022 Nomenaments
1292 20/7/2022 Nomenaments
1293 20/7/2022 Processos de selecció
1294 20/7/2022 Contractació laboral
1295 20/7/2022 Contractació laboral
1296 20/7/2022 Nomenaments
1297 20/7/2022 Processos de selecció
1298 20/7/2022 Modificacions de pressupost
1299 20/7/2022 Ajuts socials
1300 20/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1301 20/7/2022 Sancionador
1302 20/7/2022 Sancionador
1303 20/7/2022 Sancionador
1304 20/7/2022 Sancionador
1305 21/7/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1306 21/7/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1307 21/7/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1308 21/7/2022 Processos de selecció
1309 21/7/2022 Cessió d'ús de béns
1310 21/7/2022 Contractació menor de serveis
1311 21/7/2022 Contractació menor de serveis
1312 22/7/2022 Recurs de reposició
1313 22/7/2022 Recurs de reposició
1314 22/7/2022 Aprovació Despeses
1315 22/7/2022 Modificacions de pressupost
1316 22/7/2022 Modificacions de pressupost
1317 22/7/2022 Llicència d'obra menor

1318 22/7/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1319 22/7/2022 Nomenaments
1320 22/7/2022 Contractació laboral
1321 22/7/2022 Contractació laboral
1322 22/7/2022 Processos de selecció
1323 22/7/2022 Contractació menor de serveis
1324 22/7/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
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1325 22/7/2022 Modificacions de pressupost
1326 22/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1327 22/7/2022 Autorització i delegacions
1328 23/7/2022 Sancionador
1329 25/7/2022 Autorització i delegacions
1330 25/7/2022 Contractació laboral
1331 25/7/2022 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
1332 25/7/2022 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
1333 26/7/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1334 26/7/2022 Contractació menor de serveis
1335 26/7/2022 Llicència d'obra menor

1336 26/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1337 26/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1338 26/7/2022 Modificacions de pressupost
1339 26/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1340 26/7/2022 Nomenaments
1341 26/7/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1342 26/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1343 26/7/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1344 26/7/2022 Convenis interadministratius
1345 27/7/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1346 27/7/2022 Processos de selecció
1347 27/7/2022 Processos de selecció
1348 27/7/2022 Modificacions de pressupost
1349 27/7/2022 Situacions del personal
1350 27/7/2022 Plans i projectes
1351 28/7/2022 Plans i projectes
1352 28/7/2022 Modificacions de pressupost
1353 28/7/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1354 28/7/2022 Contractes privats
1355 28/7/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1356 29/7/2022 Aprovació Despeses
1357 29/7/2022 Recurs de reposició
1358 29/7/2022 Recurs de reposició
1359 29/7/2022 Recurs de reposició
1360 29/7/2022 Modificacions de pressupost
1361 29/7/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1362 29/7/2022 Contractació menor d'obres
1363 29/7/2022 Contractació menor d'obres
1364 29/7/2022 Aprovació Despeses
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1365 29/7/2022 Nomenaments
1366 29/7/2022 Nomenaments
1367 29/7/2022 Nomenaments

1368 29/7/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1369 29/7/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1370 29/7/2022 Nomenaments
1371 29/7/2022 Relació Contractació Laboral
1372 29/7/2022 Modificacions de pressupost
1373 29/7/2022 Nomenaments
1374 29/7/2022 Nomenaments
1375 29/7/2022 Sancionador
1376 29/7/2022 Sancionador
1377 29/7/2022 Nomenaments
1378 29/7/2022 Situacions del personal
1379 2/8/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1380 2/8/2022 Bonificacions Fiscals
1381 2/8/2022 Llicència de gual
1382 2/8/2022 Bonificacions Fiscals
1383 2/8/2022 Bonificacions Fiscals
1384 2/8/2022 Regularització fiscal
1385 2/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1386 2/8/2022 Ordre d'execució
1387 2/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1388 2/8/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1389 2/8/2022 Autorització i delegacions
1390 2/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1391 2/8/2022 Sancionador
1392 3/8/2022 Aprovació document cobratoris
1393 3/8/2022 Modificacions de pressupost
1394 3/8/2022 Aprovació document cobratoris
1395 3/8/2022 Aprovació document cobratoris
1396 3/8/2022 Petició de dades i informació municipal

1397 3/8/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1398 3/8/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1399 4/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1400 4/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1401 4/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1402 5/8/2022 Sancionador
1403 5/8/2022 Sancionador
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1404 5/8/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1405 8/8/2022 Llicència d'obra menor
1406 8/8/2022 Modificacions de pressupost
1407 8/8/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1408 8/8/2022 Nomenaments
1409 8/8/2022 Contractació menor de serveis
1410 8/8/2022 Contractació menor d'obres
1411 8/8/2022 Aprovació document cobratoris
1412 8/8/2022 Aprovació document cobratoris
1413 8/8/2022 Aprovació document cobratoris
1414 8/8/2022 Reserva d'espai a la via pública

1415 8/8/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1416 8/8/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1417 8/8/2022 Aprovació Despeses
1418 8/8/2022 Modificació llicència gual
1419 8/8/2022 Bonificacions Fiscals
1420 8/8/2022 Bonificacions Fiscals
1421 8/8/2022 Aprovació Despeses
1422 8/8/2022 Modificacions de pressupost
1423 8/8/2022 Sancionador
1424 9/8/2022 Recurs de reposició
1425 11/8/2022 Plans i projectes
1426 11/8/2022 Bonificacions Fiscals
1427 11/8/2022 Retribucions; nòmina i seguretat social
1428 12/8/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1429 16/8/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1430 16/8/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1431 16/8/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1432 16/8/2022 Devolució de garanties: fiances en efectiu i avals
1433 17/8/2022 Encàrrec de gestió
1434 18/8/2022 Gestió de cementiri
1435 19/8/2022 Gestió de cementiri
1436 19/8/2022 Gestió de cementiri
1437 19/8/2022 Gestió de cementiri
1438 19/8/2022 Gestió de cementiri
1439 19/8/2022 Gestió de cementiri
1440 19/8/2022 Gestió de cementiri
1441 19/8/2022 Autorització i delegacions
1442 19/8/2022 Autorització i delegacions
1443 23/8/2022 Aprovació document cobratoris
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1444 23/8/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitat reduïda

1445 23/8/2022 Llicència de gual
1446 23/8/2022 Aprovació document cobratoris
1447 23/8/2022 Bonificacions Fiscals
1448 23/8/2022 Llicència de gual
1449 23/8/2022 Llicència d'obra menor
1450 23/8/2022 Reserva d'espai a la via pública
1451 23/8/2022 Llicència de gual
1452 23/8/2022 Llicència de gual
1453 25/8/2022 Bonificacions Fiscals
1454 25/8/2022 Regularització fiscal
1455 25/8/2022 Regularització fiscal
1456 25/8/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1457 26/8/2022 Situacions del personal
1458 26/8/2022 Llicència de gual
1459 26/8/2022 Llicència de gual
1460 26/8/2022 Llicència de gual
1461 28/8/2022 Sancionador
1462 29/8/2022 Ordre d'execució

1463 29/8/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1464 29/8/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1465 31/8/2022 Aprovació Despeses
1466 31/8/2022 Aprovació Despeses
1467 31/8/2022 Autorització i delegacions
1468 31/8/2022 Llicència de gual
1469 31/8/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1470 31/8/2022 Llicència d'obra menor
1471 31/8/2022 Ordre d'execució
1472 31/8/2022 Ordre d'execució

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passaríem ara al coneixement de l'acció del govern municipal. En primer lloc, amb el punt 
3, «Donar compte dels decrets d'Alcaldia, l'expedient 6/2022» Alguna observació, algun 
comentari dels decrets? Doncs, ens donaríem per assabentats. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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4.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 2n trimestre 
del 2022, i Morositat (Expedient. 6/2022/SEECO).-

DONAR COMPTE

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

Vist l’informe signat pel Tresorer i l’Interventor accidental el dia 22 de juliol de 2022.

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

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

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:
1. Pagaments realitzats en el SEGON Trimestre de l’exercici 2022
2. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del SEGON 

Trimestre de l’exercici 2022

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 22 de juliol de 2022.

Respecte a la Societat Molins Energia SL (el nom modificat, Molivers Societat Municipal 
SL, està pendent de validació per part del Ple municipal), societat 100% municipal :

3. Pagaments realitzats en el SEGON Trimestre de l’exercici 2022
4. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del SEGON 

Trimestre de l’exercici 2022

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.

b)En relació al període mig de pagament, dades SEGON TRIMESTRE EXERCICI 2022

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Ràtio de les operacions pagades en el SEGON Trimestre l’exercici 2022: 13.85 dies
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del SEGON Trimestre de 

l’exercici 2022: 22,29 dies
· Període mig de pagament del SEGON Trimestre de l’exercici 2022: 15,83 dies

Respecte a Molivers Societat Municipal SL
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· Ràtio de les operacions pagades en el SEGON Trimestre de l’exercici 2022: 10,20 
dies

· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del SEGON Trimestre de 
l’exercici 2022: 4,29 dies

· Període mig de pagament del SEGON Trimestre de l’exercici 2022: 9,51 dies

Finalment, 
· Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del 

SEGON trimestre de l’exercici 2022: 15,68 dies

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 22 de juliol de 2022”.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

El punt 4 és «Donar compte al Ple del període mig de pagament corresponent al segon 
trimestre del 2022 i respecte també de la morositat». I entenc que també ho podríem fer 
conjuntament amb el punt 5, regidor, o...?

Sr. Enseñat:

Sí, sí, sí.

Sr. Alcalde:

El punt 5 també, si no hi ha cap inconvenient per a la resta de regidors i regidores, que és 
«Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2022 i del 
moviment i situació de tresoreria corresponent a les dades del segon trimestre», també. 
Endavant, senyor regidor de Finances, Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. 

Presenta els punts 4 i 5

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Donar compte al Ple de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici 
2022, i del moviment i situació de Tresoreria corresponent a les dades del segon 
trimestre.(Expedient. 7/2022/SEECO).-

DONAR COMPTE

“D’acord al què disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Atès l’article 7è de les Bases d’Execució del pressupost municipal vigent que estableix que 
es presentarà l’estat d’execució del pressupost, acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució, amb una periodicitat semestral.

Vist l’informe de l’ intervenció signat el 27 de juliol de 2022.

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

PRIMER.- Donar compte al Ple dels estats d’execució del pressupost municipal i de la 
tresoreria municipal, a partir de la informació comptable a 30 de juny de 2022, d’acord al 
següent detall:

a) Estat de situació del pressupost de despeses, exercici corrent
b) Estat de situació del pressupost de despeses, exercicis tancats
c) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercici corrent
d) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercicis tancats
e) Estat de situació de la tresoreria municipal

SEGON.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció, enviat en data 27 de juliol de 
2022 a la plataforma del Ministerio de Hacienda, de l’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, dades SEGON 
TRIMESTRE DE 2022, en les quals es preveu el seu compliment. S’adjunta la següent 
documentació:

a) F.1.1.1 Resum classificació econòmica
b) F.1.1.2 Desglòs ingressos corrents
c) F.1.1.3 Desglòs ingressos de capital i financers
d) F.1.1.4 Desglòs despeses corrents
e) F.1.1.5 Desglòs despeses de capital i financeres
f) F.1.1.8 Romanent de tresoreria
g) F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
h) F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions Administració general i resta sectors
i) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Educació
j) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Policia Local
k) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Sanitat
l) F.1.1.12 Dotació plantilles i retribucions Serveis Socials
m) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
n) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
o) F.1.1.17 Beneficis fiscals i impacte recaptació
p) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
q) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
r) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPPVV
s) Annex IA5 Fluxes interns

Dades Societat Molins Energia SL (el nom modificat, Molivers Societat Municipal SL, 
està pendent de validació per part del Ple municipal), societat 100% municipal
a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
c) F.1.2.9 Calendari pressupost de tresoreria
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d) F.1.2.12 Situació efectius

Dades consolidades i de resum
a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període

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

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

6.- Modificació de l’Ordenança Fiscal C-4 reguladora de l’expedició de documents 
administratius (Expedient. 6/2022/ORDEN).-

DICTAMEN

Vista la proposta presentada pel Negociat de Personal per a la modificació de l’ ordenança 
fiscal C-4 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, concretament 
de l’article 7è. 3 corresponent als processos de selecció de personal per a l’exercici 2022.

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

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

Només quan la Llei prevegi la retroactivitat de l’ordenança, és possible aplicar la 
modificació a situacions anteriors a la data de publicació de la mateixa.

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

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
realització d’activitats administratives de competència local que es refereixen de manera 
particular als subjectes passius, els afectin o els beneficiïn.

L’article 24 del TRLRHL estableix que en general ,l’import de les taxes per la realització 
d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o 
l’activitat de què es tracti o si, no, del valor de la prestació rebuda.
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Per a determinar l’import esmentat, s’han de prendre en consideració els costos directes i 
indirectes, inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i ,si s’escau, les 
necessàries per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o 
activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència 
del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable 
del servei o activitat de què es tracti es calcula d’acord amb el pressupost i projecte 
aprovats per l’òrgan competent.

Vist l’informe tècnic econòmic de data 15 de setembre de 2022 del Negociat de Control de 
Gestió. 

Vist que l’increment en les tarifes proposades han estat justificades i s’ajusten a les 
previsions del TRLRHL.
 
Es per tot això que el Negociat de Rendes PROPOSA la modificació de l’ordenança fiscal 
C-4 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.

Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a  com a òrgan competent, la 
següent  PROPOSTA:

Primer: APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal C-4 reguladora d 
ela taxa per l’expedició de documents administratius per a l’exercici 2022, que s’indica a 
continuació, de conformitat al que disposa l’article 15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de març.

C-4
Taxa per l’expedició de documents administratius

........
Article 7.3 Concursos i subhastes

A) Processos de selecció de personal

A.1 )Per cada proposició per prendre part en concursos o oposicions per a places de 
plantilla corresponents a l’oferta pública d’ocupació, exclosos els concursos o oposicions 
pel sistema de promoció interna

EUROS

- Nivell A1 50
- Nivell A2 45
- Nivell B 40
- Nivell C1 40
- Nivell C2 35
- Nivell E 30

A.2) Per cada proposició per prendre part en processos de selecció d’interinatges o borses de 
treball  
Per a qualsevol grup 15
.........
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Segon: APROVAR el text refós de l’ ordenança fiscal C-4 modificada.

Tercer: EXPOSAR al públic a l’e-tauler de l’Ajuntament i a la web municipal, i al Negociat 
de Rendes l’ acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

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

Quart: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar ,el text modificat de l’ 
ordenança , així com el text refós aprovat, condicionant-se la vigència de la modificació a 
dita publicació i al que disposi la disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-
se.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Alguna consideració? Doncs, si no hi ha consideracions, 
començaríem avançant. I anem als aspectes dictaminats per les diferents comissions 
informatives. En primer lloc, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i 
Economia i de l'Àrea d'Alcaldia també, amb el punt sisè de l'ordre del dia, que és la 
«Modificació de l'Ordenança fiscal C-4, reguladora de l'expedició de documents 
administratius». I fa l'explicació d'aquest punt el mateix regidor de Finances. Endavant. Ah, 
perdó, senyor Miquel.

Sr. Zaragoza:

Gràcies alcalde. I bona tarda a tots que ens escolten. Ho faig jo com a president de l'àrea, 
però també com a regidor de Recursos Humans, perquè és un tema que hem negociat 
amb els representants dels treballadors. 

Presenta el punt 6 

Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, regidor. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor... Veig 
que sí, senyor Carles Corro, endavant, en representació de la CUP.

Sr. Corro:

Gràcies, alcalde. A veure, des de la CUP entenem que el context actual amb aquests 
múltiples processos de selecció de personal a la vista i també el desajust tècnic en les 
tarifes d'aquesta taxa, fan que sigui convenient, en certa mesura, una modificació 
d'aquestes tarifes, en aquest cas, doncs, a l'alça, no? Ara bé, en modificar una ordenança 
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fiscal com aquesta, i amb relació a aquest aspecte, entenem que cal trobar un equilibri 
entre, primer, la responsabilitat de les persones aspirants, cal tenir en compte que 
concórrer en un procés de selecció per treballar a l'administració pública implica un 
desemborsament de recursos públics i que, per tant, s'ha de ser diligent a l'hora de 
participar-hi. Però també s'ha de trobar l'equilibri, com deia, amb el deure de l'administració 
mateixa de no dissuadir ni deixar fora ningú amb barreres de cap tipus, en aquest cas 
econòmiques, per aspirar a treballar a la mateixa, no?, a l'administració pública. 

En aquest darrer sentit, entenem que aquesta taxa ha de ser revisada i modificada també 
en pro d'una millor tarificació social i progressiva. Més concretament, observem que en el 
dia d'avui únicament preveu una exempció del pagament de la mateixa en el seu article 
vuitè. Cal tenir en compte que aquesta modificació previsiblement perdurarà més enllà del 
gran volum de processos de selecció derivats de la gran estabilització, com deia el regidor 
Zaragoza, de personal fixada per l'Estat espanyol. 

Per tant, seria necessari que, aprofitant el debat d'ordenances fiscals que es durà a terme 
el proper mes d'octubre, s'introdueixi una o diverses bonificacions de diferent percentatge 
sobre el preu de la taxa per a aquells supòsits en què, tot i no trobar-se dins de l'exempció, 
no gaudeixin aquestes persones aspirants d'una renda mensual per càpita desmesurada. 
Senzillament recordar que actualment l'exempció s'aplica només als qui tenen una renda 
mensual de menys de 950 euros aproximadament. Tenint en compte això, es pot arribar 
també, com deia, a dissuadir persones aspirants a presentar-se al procés de selecció que 
vulguin per raó de renda i no estar beneficiats per aquesta exempció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, no sé si vol tancar el primer torn 
d'intervencions? Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Bé, jo ja he comentat... Efectivament, això va ser un debat de fa ja uns anys. S'oblida que 
també hi ha, en funció també d'un informe de Serveis Socials, que es pot aplicar aquesta 
bonificació del 100 % de la taxa. No es tracta tant de dissuadir, sinó que ens passa... I jo a 
la Comissió Informativa vaig posar diversos exemples de situacions que es generen, no?, 
en un procés selectiu. Un procés selectiu no és simplement inscriure i fer una oposició, 
sinó que hi ha darrera una feina important de l'Administració. I això té un cost. I en el darrer 
procés de selecció, per exemple, dels agents de la Guàrdia Urbana, que es van presentar 
més de dues-centes persones, que es van inscriure, eh?, després no van arribar ni a la 
meitat la gent que va assistir. Però el dispositiu que l'Ajuntament va tenir que posar i fer el 
previ en tot el procés d'acceptació de documentació que es fa és ingent. Per entendre'ns. I 
això és el que valora la taxa. 

Hem de dir que encara estem... Evidentment, hi ha municipis que la tenen més baixa, no? 
Però en els municipis del voltant, hi ha municipis que la tenen encara més alta. Nosaltres, 
jo no tinc cap problema en estudiar diferents fórmules o el que sigui convenient, però 
partim de la base que el que estem fent és pel motiu que jo he explicat, eh?
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Sr. Alcalde:

Molt bé. Doncs, obriríem un segon torn d'intervencions. Sí? Doncs, endavant, senyor 
Carles Corro.

Sr. Corro:

Bé, senzillament per clarificar, perquè no sé si s'ha entès del tot bé. Nosaltres, com deia, 
entenem que ha d'haver-hi aquest equilibri entre el deure de l'Administració de no dissuadir 
o deixar fora ningú amb barreres de cap mena, en aquest cas econòmiques. Però també 
aquesta responsabilitat de les persones aspirants que han d'entendre que, com deia ara el 
regidor Zaragoza, quan s'inscriu a un procés de selecció s'activa tota una maquinària que 
implica també un desemborsament de recursos públics que paguem entre tots al cap i a la 
fi. 

Això no treu, com deia, que calgui revisar la taxa des d'un punt de vista de la tarificació 
social i progressiva, per tal de preveure, com deia, altres bonificacions de diferent 
percentatge que permetin que altres persones que es puguin trobar igualment en una 
situació precària i no estiguin dintre del supòsit de l'exempció o dels supòsits de 
l'exempció, es beneficiïn, com deia, d'una rebaixa o inclús... bueno, sí, una rebaixa 
d'aquesta taxa, no?

Sr. Alcalde:

Bé, moltes gràcies. Entenc que el debat s'ha clarificat prou i podem anar a la votació 
d'aquest punt. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 10 8

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 10 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4) i 8 abstencions d’ ERC (4),  la CUP (2),  MEC (1) Molins 
Camina-Podem (1).
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7.- Modificació del pressupost 2022. Crèdit Extraordinari 6/2022 (Expedient 
121/2022/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 de l’Alcalde de la Corporació 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 14 de 
setembre 2022.

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

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

Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 2022 següent:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 6/2022 50.000 €

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.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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I passem al punt setè de l'ordre del dia, que és la «Modificació del pressupost 2022 amb un 
crèdit extraordinari, que és l'expedient 6/2022, per un import de 50.000 euros». I fa 
l'explicació del punt el regidor Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda, de nou. 

Presenta el punt 7

Sr. Alcalde:

Molt bé. Moltíssimes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Marta Espona, 
endavant.

Sra. Espona:

Hola, bona tarda. Bé, nosaltres sempre hem estat a favor que hi hagués una ajuda 
suplementària a les entitats quan ho han necessitat, perquè per infraestructura, per 
necessitats internes, doncs, ha calgut. El Foment és una entitat amb un patrimoni 
important. Anava a dir aguantar, però aguantar... no m'agrada la paraula. Però, en tot cas, 
doncs, a mantenir en tota la seva vigorositat. I, per tant, doncs, creiem encertat que se'ls 
faci aquesta aportació extraordinària.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, sí? Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Sí. Senzillament dir que des de la CUP estem d'acord amb el contingut d'aquesta 
modificació de pressupost que avui se'ns porta a Ple. I que, en aquest cas, doncs, això, 
entenem la necessitat, no?, de recolzar econòmicament una entitat centenària de la vila, 
dinamitzadora de la mateixa a nivell cultural i artístic, com ho és el Foment. Més tenint en 
compte que aquest recolzament ha de permetre adequar l'espai cultural en matèria de 
seguretat en cas de possibles incendis. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa al regidor de Finances abans de la votació? 
Doncs, passem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions
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PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 18

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

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Marc Vives Solé

8.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per 
funcionaritzar una plaça administrativa (Expedient 3/2022/PLANT).-

DICTAMEN

Vist l’informe del Negociat de Personal i Organització de data 15 de setembre de 2022 del 
tenor literal següent:

Assumpte: Modificació de la plantilla de l’Ajuntament de Molins de Rei per funcionaritzar 
una plaça d’administrativa que ha quedat vacant.

Marc normatiu:

· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
· Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).
· Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
· Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública.

· Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei 
de les entitats locals.

· Reial  decret Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març, que va aprovar Text  Refós  de  la  
Llei  Reguladora  d'Hisendes  Locals.

Antecedents:

En data 10 de setembre ha quedat vacant la plaça número 78 Administratiu/va de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament.
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Vist que les funcions que s’atribueixen a les places administratives correspon a funcions 
que requereixen entre d’altres la tramitació d’expedients amb estrictes premisses 
d’objectivitat, imparcialitat i independència.

Vist l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que 
estableix en el seu apartat segon que amb caràcter general, els llocs de treball en 
l’administració local seran desenvolupats per personal funcionari, amb el tenor literal 
següent:

“Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local.

1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en 
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por 
la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación 
de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus 
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.

3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 
Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a 
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas 
que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía 
de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.

Vist que la plantilla de personal pot ser modificada durant l’exercici atenent a criteris 
d’organització administrativa interna, d’acord a l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, quan 
disposa:

“1 La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de 
la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió 
o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si 
respon a criteris d’organització administrativa interna.”

Informe-Proposta

A la vista dels antecedents que han estat exposats a continuació es proposa l’amortització 
de la placa número 78 Administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament i 
la creació  de la plaça següent:

Núm.plaça Denominació plaça Escala Subescala Classe Grup

409 Administratiu/va Adm. general Administratiu/va  C1

Respecte a la despesa derivada de les nova plaça, val a dir que la cobertura de la mateixa 
anirà associada a la reducció de despesa per l’amortització de la plaça laboral que ja està 
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consignada actualment al pressupost i per tant no es produeix cap increment addicional de 
despesa.

Pel que respecta al tràmit que es requereix per la modificació de la plantilla orgànica de 
l’Ajuntament, cal estar a l’article 126.3 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local, que  
estableix que la modificació de la plantilla durant la vigència del pressupost requerirà el 
compliment dels tràmits establerts per a la modificació del mateix. 

El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, regula en els articles 168 i 169 el procediment per l’aprovació del 
pressupost, i l’article 177 i 179 per la modificació del pressupost en els casos de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit i transferències de crèdit, establint que caldrà una 
aprovació inicial, que s’haurà d’exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la 
província, durant 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci. 
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions 
davant del ple de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es considerarà 
definitivament aprovat
 
Vist l’informe proposta a la comissió informativa signat pel Cap de Personal i Organització 
en funcions el dia 15 de setembre de 2022.

Vist l'informe favorable i sense observacions de l'interventor accidental signat en data 15 
de setembre de 2022.

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

Primer: Aprovar inicialment la modificació de la plantilla següent:

a) Amortització de la placa de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament següent

Núm.plaça Denominació plaça Grup Núm. places

78 Administratiu/va C1 1

b) La creació  de la plaça de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament següent

Núm.Núm. 
plaça

Denominació 
plaça Escala Subescala Classe Grup

places

409 Administratiu/va Adm. general Administratiu/va  C1 1

Segon: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present aprovació de la modificació de plantilla, 
a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del ple de 
l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es considerarà definitivament 
aprovat.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/09/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 27/85

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

Tercer: Aprovada definitivament la modificació de la plantilla caldrà remetre còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’acord a l’article 127 del Reial 
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions vigents en matèria de Règim Local

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passem ara al punt vuitè, que és «Aprovar la modificació de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament per funcionaritzar una plaça administrativa». I, en aquest cas, faria l'explicació 
del punt el regidor de Recursos Humans, senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies. 

Presenta el punt 8

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Donarem la benvinguda, també, que 
l'havíem excusat prèviament, al regidor de la CUP Marc Vives. Intervencions? Senyora 
Cristina Rodríguez, endavant.

Sra. Rodríguez:

Sí. Hola, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres creiem que és molt positiu, doncs, que 
s'estigui desencallant la situació dels treballadors i treballadores interins municipals. Però 
el que lamentem és no tenir encara l'informe sobre els llocs de treball.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? No? Si vol donar una resposta, senyor Zaragoza? Endavant.

Sr. Zaragoza:

Bé, jo... Entenc que no estem parlant de lo mateix, diguem-ne. Vull dir que està molt bé 
que... Suposo que entén que aquí estem modificant un lloc de treball que no té res a veure 
amb l'interinatge ni res. I lo altre, jo ja he explicat a totes les comissions informatives, 
exactament a totes, quin és l'estat de situació de l'estudi, tant d'això com de la valoració 
dels llocs de treball. I ho faig habitualment a vostès i als representants dels treballadors.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyora Cristina Rodríguez, endavant.

Sra. Rodríguez:

És una plaça que passa d'interinatge a funcionari, no? És el que jo vaig entendre.
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Sr. Alcalde:

Senyor Zaragoza, endavant.

Sra. Rodríguez:

O sigui, que es jubilava però que... [Veu de fons] d'interinatge a funcionarial.

Sr. Alcalde:

Senyor Zaragoza, ara sí, endavant.

Sr. Zaragoza:

No, ràpidament, és una plaça laboral, és una terminologia amb un tipus de contracte que 
contempla el nostre funcionament ordinari. I nosaltres el que fem és que una plaça de 
laboral, que era laboral fixe, d'una persona que portava molts anys treballant a 
l'Ajuntament, una vegada s'ha jubilat –no era interina, eh?– una vegada s'ha jubilat, la 
reconvertim en un lloc de treball de funcionari de... de funcionari. Darrera hi haurà el seu 
procés, s'incorporarà, segurament, una persona que sigui interina. I en el seu moment, 
quan puguem o quan ens deixin, farem un procés de selecció per fer un funcionari de 
carrera. Val? És a dir, el que fem és transformar un lloc de treball de laboral a funcionari.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Fetes les explicacions, clarificat el tema, passem a la votació, si els sembla. 

[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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9.- Autoritzar la compatibilitat d’una treballadora municipal per exercir l’activitat 
privada (Expedient 6/2022/LIPEE)

DICTAMEN

1. ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud presentada el dia 10 d’agost de 2022, amb número de registre d’entrada 
2022018518, per una treballadora municipal, laboral fixe, que ocupa el lloc de treball 
3250.15 d’auxiliar de geriatria, amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit a l’Àrea 
de Serveis a les Persones, mitjançant la qual sol·licita la compatibilitat per desenvolupar 
tasques de suport en un consultori mèdic de Barcelona, per compte aliena durant dues 
hores diàries de dilluns a divendres sense superar el 50% de jornada laboral ordinària a 
l’Ajuntament de Molins de Rei.

Atès que l’art. 329.1.a del Reglament de personal al servei de les entitats locals determina 
que es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració local 
en règim de jornada ordinària amb l’exercici d’activitat privades sempre que les jornades de 
l’activitat pública i de la privada no superin la jornada ordinària de l’administració, 
incrementada en un 50%, en consonància amb l’art. 12 de la Llei 21/87, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya i l’art. 14 
de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes d’incompatibilitat 
determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats 
locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 
de la Llei 53/84.

Atès que l’empresa per la qual exerciria activitats privades, Tecsan Barcelona,  motiu de la 
sol.licitud de compatibilitat no està contractada ni presta serveis de cap tipus a 
l’Ajuntament.

Atès els articles 11, 12 i 13  de la Llei 53/84, de 26 de desembre i els articles 11,12,13 i 14 
de la Llei 21/87, de 26 de novembre, es considera que es compleixen els requisits per 
autoritzar la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades sol.licitada per una 
treballadora municipal , laboral fixe, que ocupa el lloc de treball 3250.15 d’auxiliar de 
geriatria, per no concórrer cap causa de prohibició i per no superar la jornada a l’activitat 
privada el 50% de la jornada ordinària de l’Ajuntament.

2. PROPOSTES

Per tot el que ha estat exposat i d’acord amb el que determina l’art. 333 del Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, s’informa que es procedent presentar davant el Ple 
de l’Ajuntament la següent proposta:

Declarar la compatibilitat de la treballadora  municipal per realitzar activitat privada per 
compte aliena consistent en desenvolupar tasques de suport en un consultori mèdic de 
Barcelona, per compte aliena durant dues hores diàries de dilluns a divendres sense 
superar el 50% de jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el 
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compliment d’allò disposat als articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les 
entitats locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 
13 i 15 de la Llei 53/84.

Vist l’informe proposta a la comissió informativa signat pel Cap de Personal i Organització 
en funcions el dia 15 de setembre de 2022.

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

Primer.- Declarar la compatibilitat de la treballadora municipal, laboral fixa, que ocupa el 
lloc de treball 3250.15 d’auxiliar de geriatria per realitzar activitat privada per compte aliena 
consistent en desenvolupar tasques de suport en un consultori mèdic de Barcelona, per 
compte aliena durant dues hores diàries de dilluns a divendres sense superar el 50% de 
jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el compliment d’allò 
disposat als articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en 
relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 
53/84.

Segon.- Condicionar la vigència d’aquestes autoritzacions de compatibilitat al compliment 
dels requisits de la normativa vigent i a mantenir informada a la present Corporació davant 
de qualsevol canvi o modificació de les condicions en què es presenten les activitats que 
es desenvolupen addicionalment a la principal.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al punt 9 de l'ordre del dia, que és «Autoritzar la compatibilitat d'una treballadora 
municipal per exercir l'activitat privada». I també fa l'explicació d'aquest punt al mateix 
regidor de Recursos Humans. Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Presenta el punt 9

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Doncs, no hi ha intervencions. Passem a 
la votació directament. 

[Votació] 

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19

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

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

10.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel manteniment i la gestió del Parc Mariona. 
(Expedient 14/2022/CONIN).- 

DICTAMEN

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB en endavant), signada per la TAG de 
Sostenibilitat, en data 3 de juny de 2022, i que fa constar:

El conveni que es proposa subscriure té per objecte la cooperació entre 
l’Ajuntament i l’AMB per a la gestió i manteniment del parc de la Mariona del 
municipi de Molins de Rei, així com establir la forma i condicions en què es durà a 
terme i es regeix únicament per consideracions i exigències característiques de la 
persecució d’un objectiu d’interès públic.

L’AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la qual cosa 
l’Ajuntament de Molins de Rei té interès que l’AMB realitzi el manteniment i gestió 
del parc de la Mariona, situat al seu terme municipal.

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

3.- Vist que (a) el compromís assumit per l’AMB de la minuta del conveni disposa que 
l’AMB es compromet a aportar com a participació, amb l’objectiu de garantir el compliment 
del manteniment i gestió del parc de la Mariona, la quantitat de 133.405,31€ anuals, el que 
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fa un total de 533.621,24€ en els 4 anys de vigència d’aquest conveni; i (b) el conveni que 
es pretén subscriure no té impacte econòmic per l’Ajuntament de Molins de Rei.

4.- Atès l’informe emès pels serveis jurídics el 8 de juny de 2022 i l’informe de secretaria 
emès en data 17 de juny de 2022.

5.- Atès l’informe de dades econòmiques de la cap de sostenibilitat de data 28 de juliol de 
2022.

6.- Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), en virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les 
Administracions Públiques. 

7.- Vist l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’article 66.3.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix 
que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

8.- Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es 
detalla el règim jurídic aplicable als convenis.

9.- Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la 
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada 
de la seva publicació sigui l’AMB.

Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’AMB.

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

11. Vist l’art. 3.3 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, que exigeix 
informe preceptiu de Secretaria quan el conveni requereixi la majoria absoluta del Ple per a 
la seva aprovació, com és el cas que ens ocupa. 

12.- Vist l’art. 22.2.f) LRBRL i l’art. 52.2.g) TRLMRLC, que atribueixen la competència al 
Ple sobre la matèria del present conveni.

Atès la proposta de la Comissió Informativa signada per la cap del negociat de l’Oficina 
Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori en data 2 de setembre de 2022, 
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supervisada amb l’informe jurídic per l’assessora jurídica del negociat de Serveis Jurídics 
en data 5 de setembre de 2022; i per l’informe econòmic de l’interventor en data 6 de 
setembre de 2022. 

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 9 de 
setembre 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 la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’AMB, que s’adjunta com a Annex.

SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni. 

TERCER.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:

-    Publicació del conveni al web municipal (portal de transparència). 

QUART.- Notificar aquest acord a l’AMB i traslladar-ho al Negociat de Sostenibilitat, 
Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara passem al... Canviem de comissió, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, que aporta dos punts de l'ordre del dia, el punt 10, que diu així 
«Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona pel manteniment i la gestió del Parc de la Mariona». És 
l'expedient 14/2022. I, alhora, també aprofito, secretària, per donar la benvinguda al regidor 
Pep Puiggarí. I fa l'explicació d'aquest punt la senyora Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:

Presenta el punt 10 

Sr. Alcalde:

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

Sr. Corredera:

Bé, bona tarda a tothom, els que ens escolten, els que estan a la sala. A veure, aquest és 
un conveni que ja es va realitzant, diguem-ne, temporalment, no?, cada vegada que 
s'acaba, doncs, es renova. I aquí a mi el que m'agradaria posar l'accent, no?, la gent que 
ens escolta, és que entenguin que, diguem-ne, el parc és municipal. Per tant, des d'un punt 
de vista institucional, com a ajuntament, no?, quan se'ns requereix fer les actuacions, 
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nosaltres hem de ser prou diligents i prou, diguem-ne, executius, perquè l'Àrea, doncs, 
executi les reparacions, les modificacions, les reposicions, eh?, i totes les accions que 
pertoquin al parc. 

I ho dic perquè a vegades, no?, dona la sensació o la ciutadania té la percepció que el 
parc, com gestiona el manteniment l'Àrea Metropolitana, doncs, no pertany al municipi. No, 
no. És un parc que pertany al municipi, és un parc que és responsabilitat nostra, com a 
ajuntament, com a conciutadans, evidentment, també, que l'hem de respectar i l'hem de 
cuidar i l'hem de, entre tots, diguem-ne, que sigui un espai digne per poder-hi passar 
moltes hores, eh? I una mica era... Bàsicament era aquest apunt, eh? Dir que està bé fer el 
conveni, però que hem de demanar a l'AMB realment que després hi estigui a sobre. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Miguel Angel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:

Sí. M'ha sorgit un dubte ara que parlava la regidora Espinosa, que ha dit que el conveni 
era 130.000 l'any i era per a serveis de jardineria només. No sé si...només jardineria?

Sra. Espinosa:

Jardineria i neteja.

Sr. Pozo:

I neteja. Vale. És que havia entès només jardineria o només ha dit això. I volia aclarir que 
era també, a part de jardineria, el manteniment del parc. Vale, vale.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Si vol afegir alguna cosa més, senyora regidora 
Espinosa?

Sra. Espinosa:

Bé, jo era, en tot cas, ja ho vam comentar el dia de la informativa. Per part de l'Ajuntament, 
qualsevol incidència que hi ha és notificada a l'Àrea Metropolitana i la veritat és que la 
diligència de l'Àrea Metropolitana en aquest cas sempre ha sigut molt acceptable. Inclús 
ara que, bueno, vam estar parlant que... també us vam informar de la creació de la 
Jugatecambiental i de la Natura Aula, això amb reunions amb l'Àrea Metropolitana, la 
veritat que ha sigut un treball que ha sigut fàcil de fer. Vull dir que de seguida s'han posat a 
la nostra disposició. I, vull dir, que en un principi no tenim cap problema. Vull dir, qualsevol 
incidència que hi ha al parc és avisada a l'Àrea Metropolitana i de seguida actuen en 
aquest sector. Inclús ells ens passen les incidències també d'algunes coses que observen 
dintre del parc, que tampoc són correctes, més que res pel tema –el que deies tu– el tema 
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d'incivisme, eh? Vull dir que ells també porten un control molt exhaustiu de l'incivisme o de 
les diferents casuístiques que ens podríem trobar, en aquest sentit, dintre del parc. Vale?

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la votació a aquest 
punt. 

[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

11.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Societat Catalana 
d’Herpetologia per la custòdia del territori a la finca de les Llicorelles, al tram final de 
la Riera de Vallvidrera. (Expedient 29/2022/CONIN).-

DICTAMEN

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració per la custòdia del territori a la 
finca de Les Llicorelles, al tram final de la Riera de Vallvidrera, entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (PNSC en endavant) i la 
Societat Catalana d’Herpetologia (SCH en endavant), signada pel Cap del Negociat de 
Custòdia de l’entorn, en data 13 de setembre de 2022, i que fa constar:

El conveni que es proposa subscriure té per objecte la conservació d’aquest àmbit 
del tram final de la riera de Vallvidrera, per tal de millorar-ne la biodiversitat i el seu 
parer d’espai d’interès connector.

La Societat Catalana d’Herpetologia ha participat en el projecte de restauració del 
Pla Parcial Urbanístic de Les Llicorelles, en particular en la restauració de les 
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terrasses, basses i zona fluvial. És una entitat idònia per dur a terme la gestió de la 
zona objecte de l’acord.

2.- Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica en data 
13 de setembre de 2022.

3.- Vist que d’acord amb la minuta del conveni, l’Ajuntament de Molins de Rei, es 
compromet a aportar com a participació, amb l’objectiu de garantir el compliment del 
manteniment de la finca de Les Llicorelles, a la Societat Catalana d’Herpetologia la 
quantitat de 5000 Euros per l’exercici 2022 i  19.400 euros per als exercicis 2023, 2024, 
2025, 2026 i 2027 (en cas que s’executin les pròrrogues). L’Ajuntament efectuarà la seva 
aportació mitjançant pagament corresponent abans del 30 de setembre de cada any.

4.- Vist la RC amb núm. 12022000031455, per import total de 5.000 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària núm. 4210 172202 46702 (Acord de custòdia zones verdes 
Societat Catalana Herpetologia), corresponent a la quantia a abonar per l’Ajuntament de 
Molins de Rei durant l’exercici 2022.

5.- Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
en virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions 
Públiques. 

6.- Vist l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’article 66.3.d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on s’estableix 
que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

7.- Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el 
règim jurídic aplicable als convenis.

8.- Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la 
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada 
de la seva publicació sigui l’Ajuntament de Molins de Rei.

Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’Ajuntament de 
Molins de Rei.

9.- Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on 
s’exigeix la formalització del conveni.
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10.- Vist l’art. 23.2 lletra a) de les bases d’execució del pressupost municipal del 2022, en 
relació amb l’article 52.2.n) TRLMRLC, i tenint en compte que el conveni té una durada 
superior a 4 anys, incloses les eventuals pròrrogues, el Ple és l’òrgan competent per a 
l’aprovació del present conveni.

Atès l’informe - proposta de la Comissió Informativa signada per la cap del negociat de 
l’Oficina Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori en data 14 de setembre de 
2022, supervisada amb l’informe jurídic de data 14 de setembre de 2022; i per l’informe 
econòmic de l’interventor accidental de data 14 de setembre de 2022.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 15 
de setembre 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 la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la Societat Catalana 
d’Herpetologia, que s’adjunta com a Annex.

SEGON.- Formalitzar l’acord de custòdia de la finca de Les Llicorelles, en col·laboració 
entre l’Ajuntament de Molins de Rei, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
i la Societat Catalana d’Herpetologia.

TERCER.- Autoritzar i disposar i reconèixer les despeses corresponents a les obligacions 
municipals que es deriven del conveni, amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries.

Aplicació pressupostària Import anual Exercici comptable

4210 172202 46702 
(Acord de custòdia zones 
verdes Societat Catalana 
Herpetologia)

5.000 € 2022

La que correspongui 19.400 € 2023
La que correspongui 19.400 € 2024
La que correspongui 19.400 € 2025
La que correspongui 19.400 € 2026
La que correspongui 19.400 € 2027

  
QUART.-   Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:

Publicació de l’acord d’aprovació del conveni al DOGC.

Enviament del conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat per a la seva publicació.

Publicació del conveni al web municipal (portal de transparència). 
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i a 
la Societat Catalana d’Herpetologia i traslladar-ho al Negociat de Custòdia de l’entorn, 
Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara passem al punt onzè, que és «Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Molins de Rei, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i la 
Societat Catalana d'Herpetologia per a la custòdia del territori a la finca les Llicorelles, al 
tram final de la riera de Vallvidrera». I fa l'explicació d'aquest punt el senyor Àlex Herrero. 
Endavant.

Sr. Herrero:

Gràcies alcalde. Bona tarda a totes i a tots i, especialment, aquí a les joves de la PARM. 
Benvingudes. 

Presenta el punt 11 

Sr. Alcalde:

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

Sr. Corredera:

Bé, nosaltres el que volíem explicar una mica era... Primer, aquest conveni el que fa és, 
diguem, establir unes obligacions de pressupostos als anys següents, eh? Vull dir, 
plantegem cinc mil i pico aquest any i els 19.000. I 19.000 bàsicament en base a uns 
recursos que diu que disposa aquesta entitat, que tampoc ha quedat massa clar si estan 
aquí presents o seran subcontractats. I, evidentment, sense cap, diguem-ne, aportació de 
les coses que s'hagin de fer, que aniran, entenc, a pressupost a càrrec municipal, si s'han 
de replantar, plantar i fer totes aquestes actuacions, eh? Vull dir que, al final, el que estem 
fent és, diguem, portant la gestió cap a una entitat i després l'entitat quan necessiti 
recursos, diguem, l'Ajuntament els facilitarà. 

Nosaltres, més enllà de la nostra intenció de vot, el que sí que creiem és que hauríem de 
ser una mica més ambiciosos amb un espai, doncs, que està patint moltíssim impacte i 
modificacions. Nosaltres voldríem exposar la nostra opinió respecte al potencial que tenim 
en finques amb clau 6B, és a dir, parc urbà. Els 21.000 metres quadrats on es va decidir 
replantar algunes oliveres, encara que amb una densitat de plantació molt baixa, pensem 
que són terrenys amb un gran potencial per desenvolupar activitat agroecològica, ja siguin 
d'horts urbans, horts socials o horts lúdics. 

No acabem de veure la voluntat per part de l'equip de Govern de fer una aposta per 
estudiar la viabilitat i la implantació d'activitat agrícola periurbana. Creiem que la producció 
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d'aliments en horts municipals de forma ordenada i regulada és una activitat que potencia 
la circularitat i el consum de proximitat. Existeixen projectes europeus que promouen els 
espais propers a les viles i ciutats per produir aliments que es basen en solucions basades 
en la natura i aposten per augmentar l'autoproducció. L'olivar, l'oliverar, com així 
s'anomena aquest espai al conveni, creiem que no només ha de ser un espai de foment de 
la biodiversitat amfíbia i de rèptils, sinó que no hem de renunciar a la valorització de l'espai 
amb usos agrícoles, lúdics i socials. És per això que demanem que s'estudiï la promoció 
d'horts urbans, lúdics i socials a la zona de les més de dos hectàrees de què parlem per 
fomentar-hi producció agroecològica. 

No oblidem que aquest espai també ha de servir com a espai de transició entre la vila i el 
parc natural, més enllà de deixar-ho com a zona de devesa oberta. En tot cas, creiem que 
poden ser compatibles en aquests 21.000 metres quadrats l'activitat de la Societat 
Catalana d'Herpetologia amb la implantació, com ja he dit, d'usos agrícoles i horts 
municipals o altre tipus de forma de gestió agrícola i social. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bé, bon vespre, bona tarda, encara, a tots i totes. Afortunadament, bona tarda encara. Bé, 
des de la CUP, doncs, valorem força positivament aquest conveni. D'entrada, la tipologia 
de conveni que s'estableix, no?, aquesta tipologia de gestió on entitats arrelades al territori 
amb una presència local, en aquest cas a Collserola territorial, gent formada o com a 
mínim la motivació en aspectes geològics, biològics, doncs, és positiu que siguin partícips, 
com a mínim, de la gestió del territori. Per tant, entenem aquests acords de custòdia 
compartida com una solució bona per gestionar el territori i així, doncs, segurament és una 
eina que cal seguir explotant no només a Molins de Rei, sinó arreu de Catalunya. 

Sí que posant el focus de la dotació pressupostària que se li assigna i també tenint el 
compromís, però un compromís de paraula que costa veure també en el text del conveni, 
que... A ningú se li escapa que si ho volem fer i volem fer bé tot allò que diu el conveni, 
20.000 euros anuals, 19.600 euros, es queden curts. Llavors, és cert que hi ha una 
comissió de seguiment, com explica el conveni, és cert que hi ha a priori el compromís del 
Govern per augmentar les partides pressupostàries que facin falta, no?, com també posava 
sobre la taula el Gerard. 

Però aquí jo crec que hem de ser conscients que l'espai de les Llicorelles és un espai on... 
És un espai clau, és un espai actualment bastant degradat, on s'ha vist que la primera fase 
de rehabilitació feta per l'empresa Goodman, per motius més ambientals que tècnics, però 
al final tot és realitat, doncs, probablement no ha acabat sent ara mateix com hauria de ser. 
Llavors, creiem que, sabent això, hem de ser conscients que caldrà fer un esforç i potser 
un sobreesforç, perquè en aquests primers anys allò tingui l'espai, que tingui la forma i la 
utilitat ecosistèmica que volem que tingui, no? 
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I ara mateix estem parlant d'un conveni per a la gestió de l'espai que ha sigut afectat per 
les naus de la DSV, però tindrem aviat una rehabilitació que anirà des de Can Rabella fins 
al riu. I també, doncs, tant de bo pogués seguir, no?, sembla que és la voluntat de poder 
seguir vies de gestió similars. Però, reitero, no?, l'accent que més enllà dels convenis que 
signem, és important que siguem conscients que caldrà ficar-li diners en aquestes coses 
perquè el canvi climàtic que tenim a sobre probablement ens donarà més problemes que 
solucions en espais com aquests que s'han de recuperar des de zero pràcticament. Res, 
crec que no em deixo res. Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sr. Llort:

Sí, moltes gràcies. Bona tarda. La nostra intervenció anava a ser una mica en la línia del 
company Marc Vives. No repetirem més o menys el que ja s'ha comentat, però el que... 
Bé, primerament, esperar i desitjar que realment aquest conveni sigui beneficiós per a 
aquesta zona. I després demanar la celeritat quant a la creació d'aquesta comissió de 
seguiment per poder fer correctament el seguiment de totes aquestes accions que es 
puguin fer amb aquest conveni. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa, regidor. Endavant. Perdó, Miguel Angel, 
endavant.

Sr. Pozo:

Sí. Bé, comentant aquest conveni amb la Societat d'Herpetologia, he trobat no sé si a 
faltar, evidentment no apareix, si sabem quan es farà la firma del conveni, si sabem la data 
d'inici, si s'inclourà, intueixo que amb les partides que estan pressupostades o què es farà 
per a aquest any, si estan incloses en aquest any o si no ja ens n'anem al curs que ve en 
funció de si han acabat, diguéssim, la rehabilitació de la zona, del Pla parcial de les 
Llicorelles. Una mica saber si tenim intenció que això se signarà aquest any o ja anem a 
l'altre, al següent. 

I, també, mirant una mica el conveni trobem a faltar una definició una mica més acurada 
del que és el projecte que farà aquesta societat. És veritat que més enllà dels objectius que 
es plantegen, que estan molt bé i que són, diguéssim, molt agosarats, però benvinguts 
siguin. Trobem manca de definició, sobretot, en la part dels recursos personals i de 
materials que no s'indiquen, si ells tenen cert material o certa maquinària o en necessiten 
una altra, que llavors l'Ajuntament haurà de posar més endavant a través d'una cessió o a 
través de més subvenció perquè els puguin comprar. Doncs, també, una manca 
d'informació en aquest sentit. 

I clar, i saber si l'Ajuntament al final, una mica el que comentaven els companys de la CUP, 
si al final això a l'Ajuntament li repercuteix que hagi de fer una modificació del pressupost 
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el curs vinent, el proper pressupost del 23, que sigui, doncs, això, no?, incloure més diners 
en aquest conveni. 

I per últim, que aquest conveni se signa amb el Parc de Collserola, però que el Parc de 
Collserola de posar, doncs, no posa res. Posa, com podríem dir, la bona voluntat que això 
es faci. I crec que una entitat com el Parc potser podria col·laborar, en la mesura que 
pugui, en la conservació d'aquest espai. Ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Alguna intervenció més? Responc jo directament, si li sembla, regidor, a aquesta última 
part del Parc de Collserola. El conveni se signarà en el moment, senyor Miguel Ángel, en el 
que és un conveni a tres bandes i, per tant, també el tràmit l'ha de fer el propi Parc de 
Collserola, en el que qualsevol acord del Parc de Collserola ha de passar pels òrgans de 
gestió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és on està adscrit el Parc de Collserola. 
Per tant, en el moment que això finalitzi el seu procés és quan estarem en condicions de 
fer aquesta signatura entre l'Ajuntament de Molins de Rei, entre la Societat Catalana 
d'Herpetologia i entre el Parc de Collserola. 

I dir-li, respecte a la demanda de finançament, sempre podem reclamar més diners a les 
altres administracions, però crec que amb el Parc de Collserola sovint hi ha un punt de 
desconeixença, en el sentit que és un consorci, que el formen la Diputació, l'Àrea 
Metropolitana, la Generalitat, amb el 10 per cent de finançament que havia compromès en 
el seu moment, i amb el conjunt dels municipis que configuren el Pla de Collserola, que 
són els 9 municipis que el configuren. Tots tenim obligacions amb el Parc. El Parc no és 
qui dona, sinó el que ha de rebre finançament per garantir mínimament el seu servei. I, en 
aquest cas, ja està bé, eh?, que demanem, però, segurament, si demanéssim seria un 
viatge de doble retorn en què el gran estrès que pateix el Parc en aquest sentit és la 
demanda o la necessitat de més recursos. Insisteixo, en gran part per compensar allò que 
en el seu moment la Generalitat es va comprometre a fer i no fa. 

Recordo que quan es va comprometre a ser Parc Natural, el 2010, que és quan es va 
constituir i va haver l'entrada de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de 
Collserola, es va arribar a dir que havien d'estar aproximadament a terços el finançament 
entre l'Àrea, la Diputació i l'Àrea Metropolitana, aproximadament estan de l'ordre de 2,7 
milions d'euros que posa la Diputació, 2,7 milions d'euros que posa l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i encara a hores d'ara la Generalitat no arriba ni als 200.000 euros. 

Aquesta és la realitat que denunciem tots els ajuntaments que configurem el Parc Natural 
de la Serra de Collserola. A partir d'aquí, senyor regidor, si vol respondre a la resta de 
qüestions.

Sr. Herrero:

Sí, gràcies, alcalde. I per acabar, referent al tema del Parc de Collserola, regidor, jo sí que 
diria... El Parc de Collserola té uns tècnics amb els quals estem col·laborant dia sí dia 
també per molts temes amb el que té a veure amb el medi natural i sempre han tingut el 
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seu suport. Per tant, avui mateix hem estat amb ells també revisant tota l'àrea d'aquest 
àmbit. O sigui que plena confiança, no només amb els tècnics del Parc de Collserola, sinó 
amb la Societat Catalana d'Herpetologia, que amb la seva, diguéssim, coneixença i 
expertesa, sí, sabiduria en el tema d'amfibis, farem que tot allò... De fet, ja amb les basses 
que es van crear, ja dic, el primer any, només la primera bassa, la que està més a dalt de 
tot, ja vam tenir aquestes granotes i van criar, cosa que no s'ho esperava ningú. 

Regidor senyor Corredera, jo diria.. Actualment, Llicorella s'està plantejant actualment.... 
La idea que tenim de l'àmbit és un connector biològic amb la restauració de tota la riera de 
Vallvidrera que començarem, si tot va bé, a finals del mes d'octubre primers de novembre 
farem, com saben, la restauració entre Can Rabella i el riu. Pretenem que sigui un gran 
connector biològic, és a dir, de fauna, de qualsevol tipus d'aus, d'animals. I és cert que les 
terrasses que tenim a dalt, les superiors... La nostra idea i la idea que s'ha parlat amb la 
Societat Catalana d'Herpetologia és mantenir-les com a espais oberts, alternant les 
oliveres, on plantarem també o on es plantaran arbres fruiters en homenatge al passat 
agrícola del sector de la vila. 

I és aquesta la idea que tenim, espais oberts, val? Poca, diguéssim.... Com deia al principi, 
no és una zona forestal, tenir espais oberts, tenir bosc de ribera i, sobretot, que sigui 
aquesta gran connexió entre Collserola i el riu. 

Evidentment, Marc, aquest estiu hem patit molt. No cal que jo torni a revisar tot el tema 
meteorològic, però és veritat, s'ha patit molt i hem patit molt a Llicorelles. Totes les 
plantacions que s'havien fet han patit molt. Tenim arbres que actualment s'han de 
substituir. I també he de dir que arbres que s'havien posat a la ribera o a la llera, molt a 
prop de la llera de la riera, avui mateix hem estat fent una visita, substituirem aquests 
arbres i els pujarem una mica més a dalt a sobre de les terrasses perquè hem vist que 
aquestes espècies que s'havien plantat no eren les adequades. És a dir, a una llera de 
riera que sabem, que tots sabem que la part baixa de la riera de Vallvidrera molt poques 
vegades té aigua, no s'havien de plantar arbres com s'han plantat ara d'alguna espècie 
determinada. Per tant, es plantaran altres en les superfícies superiors. 

Jo crec que la Societat Catalana d'Herpetologia farà una bona feina i, evidentment, la 
voluntat del Govern també és no només posar aquests diners, sinó si cal posar més diners 
per a properes plantacions o per fer alguna actuació especial, ho farem. 

Res més. Demano el suport de tots els grups municipals per a aquest punt i aquesta 
aprovació de la minuta que tenim. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Hi ha dret a un segon torn d'intervencions. No sé si algú el vol exercir? No? 
Doncs, llavors, passarem a la votació. 

[Votació] 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), i 2 abstencions de Molins Camina-
Podem (1) i MEC (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
VILA

12.- Fixació dels dos festius addicionals als vuit d’obertura autoritzada per tot 
Catalunya de l’any 2023: (Expedient 8/2022/ORDEN).-

DICTAMEN

Atès que des del Departament de Fira, Comerç, Consum i Truisme de l’Ajuntament de 
Molins de Rei es vol potenciar el model comercial de proximitat i el desenvolupament local i 
l’ocupació, a través de la posada en marxa de programes i projectes per a la promoció 
econòmica i el desenvolupament turístic de la vila.

Vista la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, publicada al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya el passat 3 d’agost de 2017.

Vist l’article 36.2 c) de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, determina 
que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden 
romandre oberts durant l’any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament ha de 
designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s’han de 
comunicar d’acord amb el que estableixi l’ordre del departament competent en matèria de 
comerç.

Vista l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a 
Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 
2023.
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Atès que el calendari d’obertura dels establiments comercials corresponents als diumenges 
i dies festius per a l’any 2023 són els següents:

8 de gener
25 de juny
12 d’octubre
26 de novembre
6, 8, 17 i 24 de desembre

Atès que s’ha fet la corresponent consulta als presidents de Molins Comerç i de 
l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, i ambdues associacions indiquen que estan 
d’acord amb els dos dies addicionals d’obertura en diumenges i festius proposats per 
l’Ajuntament a afegir als vuit aprovats per la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023, i 
que son els següents:

5 de febrer (diumenge de la Candelera) 10 de desembre

Atès que, per altra banda, s’ha fet la corresponent informació a l’Associació d’Empresaris 
del Polígon Industrial Riera del Molí i l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial El 
Pla.

Atès l’informe de la tècnica de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 15 de setembre de 
2022.

Vist l’informe proposta signat per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 
15 de setembre de 2022.

Vista la proposta acord signada per la Presidenta d’àrea en data 15 de setembre de 2022.

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

ACORDS

Primer: Aprovar els festius 5 de febrer i 10 de desembre, com els dos dies addicionals 
d’obertura en diumenges i festius als vuit d’obertura autoritzada per a tot Catalunya, per 
l’any 2023

Segon: Sotmetre la proposta prèviament consultada i acordada, a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament, com a òrgan competent en aquesta matèria.

Tercer: Traslladar l’acord a la Direcció General de Comerç, amb la màxima urgència

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara passaríem i canviaríem de nou de comissió informativa. Passem a la Comissió 
Informativa de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la vila, amb el punt dotzè, que és 
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la «Fixació dels dos festius addicionals als vuit d'obertura autoritzada per tot Catalunya de 
l'any 2023». I fa aquesta explicació del punt el regidor Pep Puiggarí. Endavant.

Sr. Puiggarí:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. 

Presenta el punt 12 

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Disculpeu, que havíem deixat el micro encès. Obriríem el torn 
d'intervencions. No? Doncs, passaríem a votació. 

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), i 2 abstencions de Molins Camina-
Podem (1) i MEC (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

13.- Aprovar els preus provisionals aplicables, l’harmonització de l’Infantil 1 i 2 i la 
gratuïtat de l’escolarització de l’Infantil 2, pel curs 2022- de l’EBM El Molí (Expedient 
9/2022/CONSE).-

DICTAMEN

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el 25 de novembre de 
2021, va aprovar, entre d’altres, els preus aplicables i l’harmonització pel curs 2021-2022 i 
següents de l’Escola Bressol El Molí, segons el quadre adjunt.
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Import preus curs 
2022-2023

Import 
taxa 
(famílies)

Import 
subvenció 
Ajuntament

Servei d’escolarització 449,14 € 183,79€ 265,35 €
Servei d’acollida fix 71,72€ 34,91€ 36,81€
Servei d’acollida eventual 19,05€ 9,28€ 9,77€

Amb data 19 de juliol de 2022 i número de registre d’entrada 2022016712, el Cargol de 
Molins SCCL ha presentat el pressupost de despeses previst per al curs 2022-2023, per a 
les escoles bressol la Traca i el Molí, tenint en compte les previsions d’ocupació màxima 
de l’escola, atesa la demanda d’enguany, cosa que permetrà mantenir els imports del curs 
anterior.

En aquesta proposta preveu una aportació d’harmonització de 265,35 € per part de 
l’Ajuntament per mes i infant i el manteniment de la taxa (aportació de les famílies) en 
183,79€ per al servei d’escolarització. Els preus són els relacionats a continuació:

Import preus curs 
2022-2023

Import taxa 
(famílies)

Import 
subvenció 
Ajuntament

Servei d’escolarització 449,14 € 183,79 € 265,35 €
Servei d’acollida fix 71,72 € 34,91 € 36,81 €
Servei d’acollida eventual 19,05 € 9,28 € 9,77 €

Cal tenir en compte, però, que el curs 2022-2023 es comença a aplicar la gratuïtat de 
l’Infantil 2 per a les famílies.

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

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

En el punt 2 s’estableix que el finançament a què fa referència l'apartat 1 es reconeix a tots 
els ajuntaments de Catalunya titulars d'escoles bressol i llars d'infants i és incompatible 
amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de l'ajuntament.
 
En aquest sentit, les ordenances fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària del 31 de maig de 2022, que va modificar l’ordenança fiscal C-10 Annex 3 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal 
(4/2022/ORDEN) que diu en el seu article 2:

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

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

Per aquest motiu, l’adjudicatari no podrà obtenir els ingressos provinents de les famílies 
amb infants matriculats a Infantil 2, de setembre a juny, i per tant, l’ajuntament, que és el 
beneficiari de la subvenció del Departament d’Educació, serà qui haurà de satisfer a 
l’adjudicatari les quantitats previstes.

La despesa prevista pel curs 2022-2023, és la següent:

Curs 2022-2023 Import Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2022 (265,35 € x 
61 alumnes x 4 mesos) 64.745,40 € 2022
Servei escolarització gratuïtat famílies, setembre a desembre 
2022 (183,79 € x 40 alumnes x 4 mesos) 29.406,40 € 2022
Servei acollida fix + eventual, setembre a desembre 2022 
(estimatiu: 14 acollides fixes x 36,81 € i 5 acollides eventuals 
mensuals x 9,77 €) 2.256,76 € 2022
Total 2022 96.408,56 €
Servei escolarització, gener a juliol 2023 (265,35 € x 61 
alumnes x 7 mesos) 113.304,45 € 2023
Servei escolarització gratuïtat famílies, gener a juny 2023  
(183,79 € x 40 alumnes x 6 mesos) 44.109,60 € 2023
Servei acollida fix + eventual, gener a juliol 2023 (estimatiu: 14 
acollides fixes x 36,81 € i 5 acollides eventuals mensuals x 
9,77 €) 4.895,73 € 2023
Total 2023 162.309,78 €

TOTAL CURS 2022-2023 258.718,34 €

Vist l’anterior, aquest Negociat d’Educació proposa el següent:

Primer.- Aprovar els preus provisionals aplicables, l’harmonització de l’Infantil 1 i 2 i la 
gratuïtat de l’escolarització de l’Infantil 2, pel curs 2022-2023 per un màxim de 61 places i 
següents cursos, dels diferents serveis de l’EBM El Molí següents, mentre no es resolgui 
l’auditoria del curs 2022-2023:

Concepte Import preus 
curs 22-23

Import taxa 
(famílies)

Import 
subvenció 
Ajuntament

Servei d’escolarització i activitats 
estiu Inf 0 i 1

449,14 € 183,79 € 265,35 €

Servei d’escolarització Inf 2 (40 
places)

449,14 € 0 € 449,14 €
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Servei activitats estiu Inf 2 449,14 € 183,79 € 265,35 €
Servei d’acollida fix 71,72 € 34,91 € 36,81 €
Servei d’acollida eventual 19,05 € 9,28 € 9,77 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa màxima corresponent pel curs 2022-2023, amb 
càrrec, per vinculació jurídica, a les aplicacions pressupostàries 3040.323101.48001 
Transferències corrents harmonització de preus EBM el Molí, i 3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí, per un màxim de 61 alumnes, següents:

Aplicació 
pressupostària Import

Exer-
cici Concepte Observacions

3040.323101.48001 
Transferències 
corrents 
harmonització de 
preus EBM el Molí 67.002,16€ 2022

Setembre a desembre 2022: 
escolarització, acollida i 
aportació famílies

3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí 29.406,40€ 2022

Servei escolarització gratuïtat 
famílies, setembre a desembre 
2022 (183,79 € x 40 alumnes x 
4 mesos)

Per vinculació 
jurídica

3040.323101.48001 
Transferències 
corrents 
harmonització de 
preus EBM el Molí 118.200,18€ 2023

Gener a juliol 2023: 
escolarització, acollida i 
aportació famílies 

3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí 44.109,60€ 2023

Servei escolarització gratuïtat 
famílies, gener a juny 2023  
(183,79 € x 40 alumnes x 6 
mesos)

Tercer.- Notificar aquest acord a El Cargol de Molins, SCCL, i traslladar-ho als Negociats, 
d’Educació, Tresoreria, Control de Gestió i Intervenció municipal.

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

Atesos els articles 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, i l’art. 242 i 249 del 258 del Real 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP).

Atès l’informe proposta de la Cap d’Educació, de data 14 de setembre de 2022.

Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 14 de setembre de 
2022. 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè 
sigui remés al Ple de la Corporació:
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Primer.- Aprovar els preus provisionals aplicables, l’harmonització de l’Infantil 1 i 2 i la 
gratuïtat de l’escolarització de l’Infantil 2, pel curs 2022-2023 per un màxim de 61 places i 
següents cursos, dels diferents serveis de l’EBM El Molí següents, mentre no es resolgui 
l’auditoria del curs 2022-2023:

Concepte Import preus 
curs 22-23

Import taxa 
(famílies)

Import 
subvenció 
Ajuntament

Servei d’escolarització i activitats 
estiu Inf 0 i 1

449,14 € 183,79 € 265,35 €

Servei d’escolarització Inf 2 (40 
places)

449,14 € 0 € 449,14 €

Servei activitats estiu Inf 2 449,14 € 183,79 € 265,35 €
Servei d’acollida fix 71,72 € 34,91 € 36,81 €
Servei d’acollida eventual 19,05 € 9,28 € 9,77 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa màxima corresponent pel curs 2022-2023, amb 
càrrec, per vinculació jurídica, a les aplicacions pressupostàries 3040.323101.48001 
Transferències corrents harmonització de preus EBM el Molí, i 3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí, per un màxim de 61 alumnes, següents:

Aplicació 
pressupostària Import

Exer-
cici Concepte Observacions

3040.323101.48001 
Transferències 
corrents 
harmonització de 
preus EBM el Molí 67.002,16€ 2022

Setembre a desembre 2022: 
escolarització, acollida i 
aportació famílies

3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí 29.406,40€ 2022

Servei escolarització gratuïtat 
famílies, setembre a desembre 
2022 (183,79 € x 40 alumnes x 
4 mesos)

Per vinculació 
jurídica

3040.323101.48001 
Transferències 
corrents 
harmonització de 
preus EBM el Molí 118.200,18€ 2023

Gener a juliol 2023: 
escolarització, acollida i 
aportació famílies 

3040/323101/48007 
Gratuïtat el Molí 44.109,60€ 2023

Servei escolarització gratuïtat 
famílies, gener a juny 2023  
(183,79 € x 40 alumnes x 6 
mesos)

Tercer.- Notificar aquest acord a El Cargol de Molins, SCCL, i traslladar-ho als Negociats, 
d’Educació, Tresoreria, Control de Gestió i Intervenció municipal.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Tornen a canviar d'informativa, ara ja la darrera comissió informativa, passem a la 
Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones amb el punt 13, que és «Aprovar 
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els preus provisionals aplicables, l'harmonització de l'infantil I1 i I2 i la gratuïtat de 
l'escolarització de l'Infantil 2 per al curs 2002 de l'escola bressol municipal El Molí. [Veus 
de fons] Del curs 2022? [Veus de fons] 2002, realment estaríem fatal. Entenc que faríem... 
I que si no hi ha problema faríem l'exposició dels dos punts conjuntament, amb el punt 14, 
que seria «Aprovar el preu provisional del mòdul de participació de l'Ajuntament de Molins 
de Rei per al curs 2022-2023 de l'escola bressol La Traca. I faria l'exposició la regidora 
d'Educació. Senyora Esther Espinosa, endavant. 

Sra. Espinosa:

Gràcies alcalde. Bona nit un altre cop. 

Presenta els punts 13 i 14

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Bona tarda de nou. Bé, nosaltres, en tot cas, no posarem cap impediment a la tramitació i 
que les escoles bressol puguin tenir, doncs, la transferència que els correspon, malgrat 
que incorpora, doncs, un import, una taxa a la qual nosaltres, en el seu moment, doncs, ja 
hi vam votar en contra. Ja sé que no és el que estem votant en aquest moment, però, en 
tot cas, bueno, volíem fer-ho evident pel fet que no volem, doncs, perjudicar el que és el 
funcionament de les escoles bressol, però continuem pensant, doncs, que el mes de... És 
a dir, continuem mantenint la proposta que teníem nosaltres de gratuïtat també per al mes 
de juliol per l'I2. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, votem dos punts. Aquí, diguem, que en aquests dos punts hi ha dos debats o per a mi, 
al meu entendre, hi ha dos debats. Un debat seria més tècnic o més, diguem-ne, 
contractual. És a dir, evidentment, fer les aportacions que pertoquen a les dues entitats, 
empreses o em sembla que són cooperatives que gestionen les escoles bressol i, per tant, 
des d'un punt de vista més formal, és el que pertoca, dotar aquestes partides en base a la 
provisió, als preus aquests provisionals. Aquesta part no entra en el debat. 

I l'altre debat seria més aviat una mica agafant el fil de la Marta Espona, no?, la necessitat 
que les famílies, no?, tinguin també la gratuïtat del mes de juliol. Aquí l'Ajuntament, el 
Govern municipal, entenc que... diguem que ho justificarà en base a que, bueno, és veritat, 
hi ha un greu problema al Departament d'Educació, que és que quan fa una promesa, no?, 
s'oblida que existeix el juliol a les escoles bressol. I, per tant, doncs, bueno, el que s'hauria 
de fer és començar a reclamar al Departament d'Educació, no?, que quan promet les 
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coses, no?, que sàpiga què està prometent i què implica aquesta promesa, no?, i doti dels 
recursos necessaris. 

Ara bé, també pertoca a l'Ajuntament, crec, diguem-ne, fer d'administració, no?, en suport 
a les famílies i que sigui ella la que lluiti per aquesta gratuïtat, no? I d'aquesta manera, 
doncs, aportar la part que li correspondria a les famílies, no?, al pressupost. 

En altres moments, doncs, la Generalitat tampoc pagava res dels convenis, no?, i 
l'Ajuntament aportava els diners. I, per tant, després amb sentències, diguem-ne, amb 
reclamacions judicials, doncs, aquests imports ara s'hauran de retornar, no? Una mica 
aquest seria el nostre, diguem-ne, handicap, no?, per votar a favor en aquest punt, no?, 
que realment ens haguem deixat sense incloure, diguem-ne, la gratuïtat del mes de juliol 
de la línia... de la P2. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Gràcies. Bona tarda a totes. Des de la CUP subscrivim les paraules del company Gerard i 
d'Esquerra. I nosaltres també votarem a favor, tot i haver aquest handicap del mes de juliol 
i que nosaltres també hi vam votar en contra. I, bueno, aquest any crec que hem dut molts 
punts al Ple sobre les escoles bressol municipals de la vila i s'han generat molts debats al 
voltant de la gratuïtat de l'I2 i la matriculació i la falta de places. Vam marxar al juliol amb 
una demanda clara per part de totes les famílies, de la cinquantena de famílies que es van 
quedar sense plaça, que es busqués una solució per als infants que no havien pogut entrar 
a cap de les tres escoles bressol municipals de la vila. I s'ha de dir que en temps rècord de 
negociacions amb el Departament s'ha trobat una solució. 

Potser no ha sigut la desitjada per molts de nosaltres, però calia trobar una sortida 
provisional. I, doncs, ens reafirmem en el «quan es vol es pot», perquè així ha sigut. S'ha 
augmentat la ràtio de les escoles bressol i tot i haver-hi encara 13 famílies en llista 
d'espera, s'ha donat una resposta. I ara aquests infants tenen l'oportunitat d'anar a l'escola 
bressol i les seves famílies poder anar a treballar tranquil·les. 

D'altra banda, no volem acabar la nostra intervenció sense agrair l'esforç de les dones, 
mestres i educadores que estan a primera línia, que han acceptat aquesta pujada de ràtio 
sense dir res i continuar vetllant pel seu projecte educatiu i perquè totes les famílies i 
infants se sentin l'escola com casa seva. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No hi ha més intervencions? Senyora Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa:
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Sí, bueno, en tot cas, començo per l'Estefania, que ets l'última i així me'n recordo més. A 
veure, en el moment de la preinscripció... Prèviament, abans de la preinscripció, i així ho 
hem parlat en més d'una ocasió. Vull dir, com comentaves, Estefania, nosaltres ja vam 
advertir al Departament que amb aquesta proposta de gratuïtat de l'I2 el que ens portava 
de cap era a que moltes famílies es quedarien fora en el moment de la preinscripció, 
perquè era un anunci que es feia de manera precipitada, sense parlar amb les entitats, 
amb els municipis i que, evidentment, si nosaltres fins a aquesta preinscripció teníem 
places de sobres a les llars d'infants, en el moment que feies una gratuïtat la gent aniria de 
cap a matricular-se. Això era evident i ho coneixíem tots. En el moment de la preinscripció, 
el que vam haver de fer és reinventar-nos i vam fer diferents propostes al Departament que 
ja us ho vam explicar. I, finalment, potser no és la que més ens agradava, però és la que 
ens va dir el Departament que podíem fer. 

Aquesta proposta era un augment de ràtio. Bé, fins aquí correcte. Amb l'estrès... Ah, i això 
ha comportat, a nivell de millorar les condicions de les treballadores de les diferents llars 
d'infants, és que es faci un augment, s'augmenta cada un dels centres, de les escoles 
bressol amb una persona de suport. D'acord? Vull dir, una de les condicions que posaven 
les treballadores era que es posés un suport per poder absorbir aquesta més gran atenció 
als infants. 

Jo respecte al tema de la gratuïtat d'Infantil 2 el mes de juliol, com bé deies, el 
Departament el que ens diu és que l'època d'escolaritat és de gener a juny i es deixa per a 
totes les escoles, no només per a l'I2, sinó des de P0 fins a batxillerat, l'escola acaba el 
mes de juny. Nosaltres entenem que totes les franges d'edat paguen uns casals, una 
activitat, P1 està pagant el mes de juliol. I enteníem que aquest pagament s'havia de fer 
també a P2. 

I, per últim, dintre d'aquests imports que jo he donat com de mòduls que pagarà 
l'Ajuntament, aquí hi ha una part que assumeix la Generalitat i una part que assumeix 
l'Ajuntament. El que passa és que en aquests imports es pagaran a l'empresa 
concessionària, no estan inclosos els costos d'aquestes tres vetlladores que hi haurà de 
més, però tampoc estan inclosos, perdona, els de suport, però tampoc estan incloses les 
vetlladores que assumeix directament l'Ajuntament. Perquè la Generalitat en cap moment 
ens paga les vetlladores. D'acord? I evidentment no està inclòs el mes de juliol. Però, en 
tot cas, en aquests mòduls no estan incloses les vetlladores, que és un dels costos que 
nosaltres sempre hem dit que hauria de ser prioritari, en el moment del càlcul de la 
subvenció, que aquests costos també estiguessin inclosos dintre de la subvenció del 
Departament.

Sr. Alcalde:

Sí que demanaria, si pot ser, silenciar tots els mòbils, si us plau. Això sí. Tindríem dret a un 
segon torn d'intervenció. No sé si és el cas. Sí? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
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Només perquè amb la intervenció de la regidora Espinosa m'ha sortit un dubte és, 
nosaltres diem des de l'Ajuntament o des de les...  ha dit concessionàries, des de les 
cooperatives, el que s'han dotat és més vetlladores o més persona de reforç, que no 
assumirà la Generalitat ni de gener a juny, ni de setembre a desembre i, per tant, doncs, 
l'Ajuntament haurà de paga-ho i al juliol també l'haurà de pagar. O deixarem de tenir 
aquestes persones de reforç en el mes de juliol? Entenc que el juliol també el pagarà, no? 
Vull dir, en el sentit que quan hi ha voluntat de voler pagar les coses, es paguen. I el que 
sempre hem demanat és una mica de voluntat, bàsicament per després, quan s'hagi de fer 
la reclamació a la Generalitat, que jo parteixo de que, com sempre, eh?, que l'obligació i, 
diguem, la responsabilitat i la competència és de la Generalitat. I, per tant, evidentment, 
l'Ajuntament el que ha de fer és reclamar tot allò que li pertoca a la Generalitat, que ho 
assumeixi, que doti dels recursos que toqui i que faci les transferències econòmiques que 
pertoquin. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Vol respondre?

Sra. Espinosa:

En tot cas, aclarir el que significa una vetlladora en una llar d'infants. Vull dir, no es posen 
ni per plaer ni... Entenem que és una necessitat que nosaltres, des de l'Ajuntament, i no és 
des d'aquest Govern, sinó des de fa molt de temps, s'ha optat per tenir vetlladores, perquè 
tens una necessitat a nivell d'infants. Vale? No puc, no vull comparar el servei de vetlladora 
amb cap proposta de gratuïtat d'Infantil 2. La vetlladora és una necessitat que tenen, 
l'hauríem de tenir molt més clara. I no només a les escoles bressol, sinó que hi haurien 
d'haver molts més reforços en totes les edats escolars, des de bressol, però també a 
primària i a secundària, per donar aquesta resposta a tots aquests nens que tenen certes 
problemàtiques, vale?, que tots coneixem. Vull dir, el que no faré és barrejar les dues 
coses perquè no és just ni per als nens que necessiten aquestes vetlladores ni per ningú.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, clarificat el debat, passarem a la votació. 

[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3
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Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 19 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), i Molins Camina-Podem (1) i 1 
abstenció de MEC (1).

14.- Aprovar el preu provisional del mòdul de participació de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, per al curs 2022-2023 de l'Escola Bressol la Traca (Expedient 
8/2022/CONSE).-

DICTAMEN

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el 25 de novembre de 
2021, va aprovar, entre d’altres, els preus de participació provisional pel curs 2021-2022 i 
següents de l’Escola Bressol La Traca, segons el quadre adjunt.

Concepte Import Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2021 
(299,54 € x 82 alumnes x 4 mesos) 98.249,12 € 2021
Servei escolarització, gener a juliol de 2022 (299,54 € x 
82 alumnes x 7 mesos) 171.935,96 € 2022

Amb data 4 de juliol de 2022 i número de registre d’entrada 2022015262, el Cargol de 
Molins SCCL ha presentat el pressupost de despeses previst per al curs 2022-2023, per a 
les escoles bressol la Traca i el Molí, tenint en compte les previsions d’ocupació màxima 
de l’escola, atesa la demanda d’enguany, cosa que permetrà mantenir els imports del curs 
anterior.

Aquesta proposta preveu un lleuger augment de l’aportació de participació amb un import 
de 311,15 € per part de l’Ajuntament per mes i infant  (x 82 places) i el manteniment de la 
taxa (aportació de les famílies) en 183,79€ per al servei d’escolarització (aportació de les 
famílies).

Cal tenir en compte, però, que el curs 2022-2023 es comença a aplicar la gratuïtat de 
l’Infantil 2 per a les famílies impulsada per la Generalitat de Catalunya.

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

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

En el punt 2 s’estableix que el finançament a què fa referència l'apartat 1 es reconeix a tots 
els ajuntaments de Catalunya titulars d'escoles bressol i llars d'infants i és incompatible 
amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de l'ajuntament.
 
En aquest sentit, les ordenances fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària del 31 de maig de 2022, que va modificar l’ordenança fiscal C-10 Annex 3 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les Llars d’Infants de titularitat municipal 
(4/2022/ORDEN) que diu en el seu article 2:

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

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

Per aquest motiu, l’adjudicatari no podrà obtenir els ingressos provinents de les famílies 
amb infants matriculats a Infantil 2, de setembre a juny, i per tant, l’ajuntament, que és el 
beneficiari de la subvenció del Departament d’Educació, serà qui haurà de satisfer a 
l’adjudicatari les quantitats previstes, exceptuant el cobrament del mes de juliol, d’activitats 
d’estiu.
La despesa prevista pel curs 2022-2023, és la següent:

Curs 2022-2023 Import Pressupost
Servei escolarització, setembre a desembre 2022 (311,15 € x 
82 alumnes x 4 mesos) 102.057,20 € 2022

Servei escolarització quota famílies, setembre a desembre 
2022 (183,79 € x 40 alumnes x 4 mesos) 29.406,40 € 2022

Total 2022 131.463,60 € 2022

Servei escolarització, gener a juliol 2023 (311,15 €  x 82 
alumnes x 7 mesos) 178.600,10 € 2023

Servei escolarització quota famílies, gener a juny 2023  
(183,79 € x 40 alumnes x 6 mesos) 44.109,60 € 2023

Total 2023 222.709,70 € 2023

TOTAL CURS 2022-2023 354.173,30 €

Vist l’anterior, el Negociat d’Educació proposa el següent:

Primer.- Aprovar el preu provisional del mòdul de participació de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, per al curs 2022-2023 i següents per un import de 3.422,65 € per alumne i curs de 
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l’Escola Bressol Municipal La Traca, que suposa una mensualitat de 311,15 € (de 
setembre a juliol), i fins a un màxim de 82 alumnes, mentre no es resolgui l’auditoria del 
curs 2022-2023.

Segon.- Aprovar la gratuïtat de l’escolarització de l’Infantil 2 de l’Escola Bressol Municipal 
La Traca, per al curs 2022-2023 i següents, i el pagament compensatori corresponent a 
l’aportació de les famílies per un import anual de 1.837,90 € anuals i una mensualitat de 
183,79 (de setembre a juny), i fins a un màxim de 40 alumnes.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa màxima corresponent pel curs 2022-2023, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 3040.323101.22794, Gestió EBM La Traca i per 
vinculació jurídica 3040.323101.22792 Gratuïtat P2 La Traca, per un màxim de 82 i 40 
alumnes respectivament, següents:

Aplicació 
pressupostària Import Exercici Concepte Observacions

3040/323101/22794 - 
Gestió "La Traca" 102.057,20 € 2022

Servei 
escolarització, 
setembre a 
desembre 2022 
(311,15 €  x 82 
alumnes x 4 
mesos)

3040/323101/22792 – 
Gratuïtat P2 "La Traca" 29.406,40 € 2022

Aportació 
corresponent a 
les famílies 
d’Infantil 2
(183,79 € x 40 
alumnes x 4 
mesos)

Per vinculació 
jurídica

3040/323101/22794 – 
Gestió EBM "La Traca" 178.600,10 € 2023

Servei 
escolarització, 
gener a juliol de 
2023 (311,15 €  
x 82 alumnes x 7 
mesos)

3040/323101/22792 – 
Gratuïtat P2 "La Traca" 44.109,60 € 2023

Aportació 
corresponent a 
les famílies 
d’Infantil 2
(183,79 € x 40 
alumnes x 6 
mesos)

Quart: Notificar aquest acord a El Cargol de Molins, SCCL, i traslladar-ho als Negociats, 
d’Educació, Tresoreria, Control de Gestió i Intervenció municipal.

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

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

Atès l’informe proposta de la Cap d’Educació, de data 13 de setembre de 2022.

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 14 de setembre de 2022, amb 
consideracions, i que “aquestes ja han estat tingudes en compte”.

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

Primer.- Aprovar el preu provisional del mòdul de participació de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, per al curs 2022-2023 i següents per un import de 3.422,65 € per alumne i curs de 
l’Escola Bressol Municipal La Traca, que suposa una mensualitat de 311,15 € (de 
setembre a juliol), i fins a un màxim de 82 alumnes, mentre no es resolgui l’auditoria del 
curs 2022-2023.

Segon.- Aprovar la gratuïtat de l’escolarització de l’Infantil 2 de l’Escola Bressol Municipal 
La Traca, per al curs 2022-2023 i següents, i el pagament compensatori corresponent a 
l’aportació de les famílies per un import anual de 1.837,90 € anuals i una mensualitat de 
183,79 (de setembre a juny), i fins a un màxim de 40 alumnes.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa màxima corresponent pel curs 2022-2023, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 3040.323101.22794, Gestió EBM La Traca i per 
vinculació jurídica 3040.323101.22792 Gratuïtat P2 La Traca, per un màxim de 82 i 40 
alumnes respectivament, següents:

Aplicació 
pressupostària Import Exercici Concepte Observacions

3040/323101/22794 - 
Gestió "La Traca" 102.057,20 € 2022

Servei 
escolarització, 
setembre a 
desembre 2022 
(311,15 €  x 82 
alumnes x 4 
mesos)

3040/323101/22792 – 
Gratuïtat P2 "La Traca" 29.406,40 € 2022

Aportació 
corresponent a 
les famílies 
d’Infantil 2
(183,79 € x 40 
alumnes x 4 
mesos)

Per vinculació 
jurídica

3040/323101/22794 – 
Gestió EBM "La Traca" 178.600,10 € 2023

Servei 
escolarització, 
gener a juliol de 
2023 (311,15 €  
x 82 alumnes x 7 
mesos)

3040/323101/22792 – 
Gratuïtat P2 "La Traca" 44.109,60 € 2023

Aportació 
corresponent a 
les famílies 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/09/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 58/85

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

d’Infantil 2
(183,79 € x 40 
alumnes x 6 
mesos)

Quart: Notificar aquest acord a El Cargol de Molins, SCCL, i traslladar-ho als Negociats, 
d’Educació, Tresoreria, Control de Gestió i Intervenció municipal.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem ara al punt quinzè. [Veu de fons] Perdó. Bé, entenc que la votació és la mateixa... 
Bueno, entenc que hauríem fet la votació del punt 13 i és la mateixa per al punt 14? 
Secretària, li serveix? D'acord

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 19 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 19 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3), i Molins Camina-Podem (1) i 1 
abstenció de MEC (1).

15.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Molins de Rei 2022-2025. (Expedient 
3/2022/APPAB).-

DICTAMEN

Atès l’informe-proposta del Cap de Negociat d’Infància i Joventut, de data 13 de setembre 
de 2022, que es transcriu íntegrament a continuació: 

“Per tal de poder accedir a les subvencions de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, és requisit 
indispensable tenir un Pla Local de Joventut, i que aquest estigui aprovat pel Ple Municipal.
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Els Plans Locals de Joventut de Molins de Rei  2004-2006, 2007-2009, 2010-2013, 2014-
2016, 2017-2020 han estat el motor de les polítiques de Joventut de la Vila de Molins de 
Rei, com a un instrument útil i en constant renovació respecte les polítiques afirmatives de 
joventut. 

La missió del Pla Local de Joventut de Molins de Rei és crear una eina de treball per 
ordenar i sistematitzar les polítiques de joventut, per tal de generar escenaris de 
participació juvenil i oferir uns serveis de proximitat que acompanyin els joves en el seu 
procés d’autogestió vital i emancipació.

Aquest serà el full de ruta necessari per continuar millorant les polítiques de joventut de 
l’Ajuntament i també per avançar en les condicions de vida, el desenvolupament personal i 
l’aprenentatge de les Persones Adolescents i Joves de la vila.

L’objectiu del Pla és establir prioritats i ho fa tot marcant els objectius de les polítiques 
municipals de Joventut i fent una previsió de 99 actuacions a desenvolupar durant els 
propers quatre anys. El Pla no és un document tancat i inamovible, ja que la realitat de la 
societat, ens obliga a donar-li flexibilitat, i caràcter de document obert i transformable,  que 
s’actualitzarà a partir de les avaluacions anuals

El Pla Local de Joventut conté la previsió de les actuacions que s’han d’executar des de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025, amb la col·laboració i 
participació del teixit associatiu, persones joves, i entitats públiques i privades

Per a l’elaboració d’aquest Pla s’han tingut en compte les recomanacions que apareixen a 
l’avaluació de l’anterior Pla de Joventut, el Pla local de Joventut 2017-2020 de Molins de 
Rei (MOU5). i la prorroga de 2021

També s’ha tingut en compte la recomanació del Comitè de Seguiment del Pla Local de 
Joventut, de fer un pla d’aquesta durada, que estigui més adaptat a la realitat de la vida 
juvenil, i d’acord amb el Pla Nacional de Joventut

Amb relació a les accions proposades, s’ha tingut present la necessitat de:
- Facilitar l’accés als recursos i infraestructures per tal de que els adolescents i joves 

se’n puguin beneficiar més i els s’aprofitin millors els recursos disponibles
- La participació com a element cabdal entre els adolescents i joves no vinculades a 

cap entitat, definint estratègies específiques d’apropament dels serveis i activitats 
juvenils cap als joves més allunyats de l’Administració, especialment els que ja han 
acabat l’etapa acadèmica, a partir de les eines habituals entre elles, com ara les 
Xarxes Socials.

En la metodologia de treball, s’ha treballat per:
- Sistematitzar el seguiment de les actuacions, de manera que permetin avaluar 

l’execució del Pla durant cada any i no solament al final dels 4 anys. 
- Integrar les accions proposades dins dels plans d’actuació de cada departament de 

l’Ajuntament i planificar mecanismes de seguiment interdepartamental
- Flexibilització del Pla Local de Joventut en relació a poder adaptar el pla d’acció a la 

disponibilitat real de recursos, si aquesta circumstància es modifica al llarg dels 
anys d’execució.

- Concreció dels resultats que es volen assolir en cada un dels projectes, quantificar-
los i garantir una avaluació més sistemàtica, per tal de facilitar l’avaluació
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- Establir de manera clara la diferència de el que son els marcs ideològics generals 
(l’ideari de fons, els valors inspiradors del Pla) i les accions concretes que cada any 
es poden realitzar i calendaritzar les actuacions durant els quatre anys de durada 
del Pla Local de Joventut.

També, s’ha tingut en compte la recomanació de la Comissió de Seguiment del Pla de fer 
un Pla Local de Joventut que estigui més adaptat a la realitat de la vida dels adolescents i 
joves.

L’elaboració del Pla Local de Joventut s’ha treballat des d’un procés participatiu, que s’ha 
vist marcat per a les necessitats continues d’adaptació a les situacions, restriccions de la 
pandèmia del COVID-19, i que va anar entre l’abril i novembre de 2021, al llarg del qual 
s’ha escoltat la veu de les persones adolescents i joves i la de les entitats juvenils. S’han 
obert diferents espais de debat i participació tant per conèixer les necessitats dels joves 
com perquè aquests poguessin fer propostes, tot tenint en compte els diferents perfils de 
joves existents al municipi. 

En aquest sentit, el compromís adoptat pel negociat de Joventut, passa per millorar durant 
l’actual Pla local de Joventut amb una participació anual i una avaluació continua 
participativa.  

El document que es presenta està format per:
- Diagnòstic del moment social i de les persones adolescents i joves de la vila, que ens 

ha permès obtenir una radiografia, de quines són les seves necessitats en diferents 
àmbits per tal d’extreure’n prioritats d’actuació per al Pla Local de Joventut

- Fases i metodologia, amb les quals s’explica el detall del procés participatiu que ha 
dut a l’elaboració de la diagnosi i del PLJ

- Estructura del Pla, que inclou el desplegament de 8 eixos, els 46 objectius 
estratègics, i les 99 actuacions previstes en què es basa el Pla Local de Joventut

- Seguiment i avaluació, que inclou l’explicació de les diferents variables que han de 
permetre fer un seguiment de l’execució del Pla, així com el procés previst per a 
l’avaluació

- Annexos, on es poden consultar els documents i la difusió utilitzades al llarg del 
procés.

L’estructura del Pla, que inclou el desplegament de 8 eixos (Educació, Feina, 
Habitatge/Emancipació, Salut i Benestar, Lluita contra les discriminacions, Participació 
Medi ambient i Comunicació), els 46 objectius estratègics, els 47 objectius generals, els 
101 objectius específics i les 99 actuacions previstes en què es basa el PLJ.

El Pla Local de Joventut de Molins de Rei 2022-2025 es reafirma en el compromís de 
l’Agenda 2030 i Incorporació al Pla dels ODS a totes les seves accions.

L’objectiu del Pla és establir prioritats i ho fa tot marcant els objectius de les polítiques 
municipals de Joventut i focalitzant una previsió de 99 actuacions a desenvolupar durant 
els propers quatre anys. Es tracta d’un pla que vol ser obert i flexible, i que ha de poder ser 
actualitzat a partir de les avaluacions anuals que estan previst.

Amb els resultats de la diagnosi participativa i les propostes d’acció aportades pels joves 
de la Vila s’ha elaborat el Pla Local de Joventut 2022-2025.
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S’adjunta el document Pla Local de Joventut 2022-2025.

Per tot això es proposa:

PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 

SEGON.- Resta assabentat del procediment de diagnosi i disseny del Pla Local de 
Joventut.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, a la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

QUART.- Donar difusió d’aquesta aprovació als mitjans de comunicació de la Vila i 
publicar-ho al web municipal.

CINQUÈ.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla.”

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

PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 

SEGON.- Resta assabentat del procediment de diagnosi i disseny del Pla Local de 
Joventut.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, a la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

QUART.- Donar difusió d’aquesta aprovació als mitjans de comunicació de la Vila i 
publicar-ho al web municipal.

CINQUÈ.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Doncs, passem al punt 15, «Aprovar el Pla Local de Joventut de Molins de Rei 2022-
2025». Regidora de Joventut, endavant.

Sra. García:

Bé, bona tarda a tots i totes. 

Presenta el punt 15

Sr. Alcalde:
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Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:

Bé, bona tarda. Nosaltres des d'Esquerra votarem a favor del Pla perquè, en la nostra 
mesura, hem pogut participar. I, per una part, estem contents que s'hagin pogut ampliar 
certes qüestions, certes demandes i necessitats que hem pogut identificar en aquest any 
una mica estrany en què hem prorrogat el pla, sobretot en tema de salut mental i de 
sexualitat. 

Però volem posar sobre la taula un parell de tocs d'atenció. El primer toc d'atenció seria 
que hi ha demandes i hi ha necessitats que aquest pla identifica, que en el pla no 
s'afronten, com per exemple el tema de l'oci. Hi ha una gran demanda i hi ha gent al poble, 
no som els únics que portem temps ja dient que hi ha una demanda d'oci per als joves, i 
això en aquest pla no s'afronta. 

I el segon toc d'atenció és que el pla té un marcat caràcter incrementalista en tant que les 
actuacions o moltes de les actuacions que es fan són actuacions que ja s'han fet des de 
sempre o porten molts anys fent-se. En alguns casos és positiu, per exemple, el tema de 
les xerrades de sexualitat que hem comentat alguna vegada. És a dir, escolta, doncs, són 
tallers que els joves valoren superpositivament. Hi ha unes demandes clares. Doncs, fem-
ne més, per què no podem posar més diners i fer-ne més? 

Però hi ha altres necessitats i hi ha altres demandes que això no és eficient, no és efectiu. 
Per exemple, històricament sabem que l'Ajuntament té problemes a l'hora de comunicar-se 
i d'arribar als joves, perquè un cop els joves deixen l'institut tenim problemes per arribar a 
aquests joves que ja han començat la universitat i etcètera. Per tant, no podem basar 
aquelles actuacions del pla, si volem que les coses canviïn, no podem fer el que sempre 
hem fet fins ara. Per tant, hauríem de plantejar-nos en alguns punts actualitzar aquestes 
actuacions. 

En resum, pensem que cal donar més importància a les polítiques de joventut, actualitzar, 
com he dit, algunes actuacions i afrontar totes les demandes i necessitats dels joves. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Arnau. Alguna intervenció més? És que estic com en un partit de tennis 
normalment per fer això... Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Sí, gràcies. A Molins tenim una gran part de la població que podem considerar jove i que fa 
vida als carrers i a les associacions de la nostra vila. Tenim una vila que disposa d'un 
moviment associatiu molt viu, però això no ens ha de fer abaixar la guàrdia, ja que la 
situació dels joves no és tan bona. Qui no coneix a un o a una jove que no ha hagut de 
marxar de Molins perquè volia emancipar-se i el cost del lloguer per viure és inassumible? 
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Nosaltres cada vegada més i malauradament anem veient com aquests joves marxen i 
arriben famílies al municipi que sí que poden pagar-ho. 

Avui duem al Ple el nou Pla Local de Joventut 2022-2025, sense haver vist el tancament 
de l'anterior, què ha fallat i què s'introdueix de nou per evitar els mateixos errors. Un 
document que, al nostre entendre, està bé i és correcte des del punt de vista tècnic, que 
entenem que està elaborat en un context pandèmic i que té uns objectius massa fàcilment 
assumibles al llarg d'aquests anys. Vaja, que no surt de la línia del que aquest Govern ja 
ens té acostumats, al seguir tirant. 

Per a nosaltres aquest pla de joventut manca totalment d'iniciativa i estratègia política, 
d'interès o motivació de millora. Hem pogut anar veient com cada nou pla interessava 
menys els joves, han participat menys i les accions que han proposat han acabat sent molt, 
molt semblants. Ens preocupa enormement la manca de participació dels joves de la vila, 
sobretot de les entitats de lleure, que fan una feina de manera voluntària amb els nostres 
joves i no estan ni anomenades –anomenades amb nom propi, eh?, ens referim. Què es 
planteja de diferent de l'anterior pla per aconseguir actuar de manera efectiva davant de 
les problemàtiques dels joves? 

A la pròrroga del pla anterior ja vam votar en contra, ja que crèiem que hi havia d'haver 
una resposta per a totes les joves que estaven vivint una situació de pandèmia i se li havia 
de donar mecanismes i recursos. En aquest nou pla valorem positivament com s'ha 
incorporat l'atenció psicològica a joves i adolescents. Si bé és trist que haguem necessitat 
d'una pandèmia per visibilitzar aquesta problemàtica de primer ordre. 

Però trobem a faltar l'abordatge de temes com què fer amb la carpa de Mariona? Per a 
nosaltres estaria molt bé que aquell espai fos un espai de joves. Promoure activitats d'oci, 
culturals i esportives que no es basin en el consumisme, sinó que tinguin com a objectiu 
fomentar la relació saludable entre el jovent. Reforçar i diversificar l'oferta d'oci saludable 
per prevenir i evitar conductes de risc. Crear un cicle de tallers als instituts per fomentar la 
participació, l'assemblearisme, la implicació a la vida cultural i presentar una alternativa al 
model d'oci actual o bé crear la figura de les educadores al carrer. 

Propostes que hem fet en reiterades ocasions al Govern i veiem molt necessàries, tot i no 
haver-nos-les acceptades en cap ocasió. La conclusió és que veiem que els joves han 
perdut molt d'interès en les polítiques de joventut. El problema d'aquest pla no és que no 
estigui ben elaborat des d'un punt de vista tècnic, sinó que, repetim, creiem que està 
totalment mancat d'iniciativa política. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap més intervenció, regidora, si vol 
respondre? Endavant.

Sra. García:
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Bé, començaré pel company d'Esquerra. Primer de tot, agrair-li també la participació en la 
jornada que vam fer amb els partits polítics. Va ser un dels companys, doncs, que va 
assistir a aquella reunió i, doncs, que també va dir la seva. Jo crec que va ser una xerrada 
molt productiva, on també van sortir temes que s'han inclòs dintre del pla. Comenteu el 
tema de l'oci. És cert, és cert que no hem abordat aquest punt en aquest pla de Joventut, 
però ha estat a causa d'aquest temps d'incertesa on tampoc sabíem com evolucionava l'oci 
nocturn. Per tant, com he comentat, és un pla que està obert. És un pla que al llarg 
d'aquests quatre anys que tenim per endavant es poden incloure d'altres propostes que 
segur que treballarem conjuntament. 

El tema de les xerrades, sobretot, que surten ja des de fa molt de temps. Hi ha determinats 
punts o eixos que incloem dintre del Pla de Joventut que estem obligats a incloure'ls per la 
justificació de diferents subvencions, com és el tema de les xerrades, no? Comentaves «Fa 
molt temps que fem xerrades». Sí, però si no les incloem dintre del Pla de Joventut, 
després, per a determinades justificacions de subvencions, doncs, no ho podem incloure, 
no? Aleshores, per això aquesta part més continuista. 

Després hi ha d'altres que ja sortien amb el Pla Local de Joventut anterior, com el tema de 
les aules d'estudi, que aquest Govern hem estat fent una ampliació i que continuarem 
ampliant o millorant aquestes aules d'estudi. Per això també és que continuen sortint dintre 
d'aquest Pla de Joventut. A nivell de comunicació, sí que és veritat que no hem de fer el 
que estem fent fins ara i ho estem abordant. Fa uns mesos vam obrir un canal d'Instagram 
de l'Ajuntament. Fa tot just dos mesos vam obrir un canal d'Instagram del Punt Jove, 
perquè creiem que és la via per la que podem accedir a aquests joves que ja no són als 
instituts on tenen la Montse al Punt Jove. I també intentem obrir aquestes vies a través de 
les xarxes socials per fer-los arribar tota la informació referent a polítiques de joventut, tant 
de l'Ajuntament com d'altres entitats. Avui mateix hem publicat el tema del bo de lloguer de 
la Generalitat. Per tant, intentem obrir noves vies per tal de deixar de fer el que fem 
sempre. 

Als companys de la CUP, concretament del tema dels pisos, sabeu que des de la 
Regidoria d'Habitatge s'estan preparant diferents polítiques per fomentar el lloguer social 
jove, el lloguer assequible per als joves. Per tant, està dintre del pla, però també ja sabeu 
que s'està treballant conjuntament des de la Regidoria de Joventut, també des de la 
Regidoria d'Habitatge. I em sorprèn el fet que diguin que han fet moltes propostes al llarg 
de molt de temps, quan no han participat en cap de les xerrades que hem fet, ni amb els 
polítics ni des del juliol que tenen el Pla de Joventut perquè se'l miressin, on jo em vaig 
posar a disposició durant tot el mes d'agost i tot el mes de setembre que ens fessin 
propostes. No hem rebut cap proposta. Per tarannà em sorprèn que diguin que no 
acceptem les seves propostes quan en cap moment, per part vostra, cap dels tres regidors 
s'ha posat en contacte amb mi personalment per fer-me alguna proposta per incloure en 
aquest Pla de Joventut. 

Dit això, com he dit, és un pla que és viu, per tant, si tenen alguna proposta quedem un 
dia, en parlem i mirem si es pot incloure. Gràcies.
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Sr. Alcalde:

Tindrien dret a un segon torn d'intervenció. Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Sí, gràcies. Hem fet, bueno, potser tu mateixa no ho has vist, però a cada proposta de 
pressupostos hem fet propostes sobre joventut, concretament, que no han estat 
acceptades. És veritat que potser no t'ho hem dit directament a tu, però sí que és veritat. 
Hem fet difusió entre la gent del nostre entorn, entre les entitats de lleure i d'altres entitats 
per participar-hi. I crec que és de reflexió que si no han vingut serà per alguna qüestió. I, 
en fi, vull dir... Crec que ja està.

Sr. Alcalde:

Molt bé, clarificat el tema, més intervencions? Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:

Un comentari superràpid. Abans l'Estefania es referia a l'espai Mariona, que us agradaria 
que fos un espai per a joves. L'espai Mariona és un espai per a joves. De la mateixa 
manera que el centre cívic que tenim és un espai per a joves, també. El que nosaltres, per 
exemple, com a força política, tenim un projecte i una proposta de cara a aquell espai. El 
Govern en té un altra i, per exemple, aquest és un dels punts on no acabem de posar-nos 
d'acord. Però sí que m'agradaria deixar clar que Molins de Rei té espais per a joves. El que 
passa és que el que nosaltres reclamem és que els aprofitem i que els aprofitem per cobrir 
aquelles demandes i necessitats que sabem quines són dels joves. Simplement això.

Sr. Alcalde:

Un matís, eh? L'Espai Mariona és obert a tota la ciutadania. Que els joves hi tinguin dret 
[Veu de fons] –jo he escoltat–, que els joves hi tinguin dret, només faltaria, però no és un 
espai única i exclusivament per als joves, és per a la ciutadania i per al món associatiu i 
per a l'Ajuntament. Si vol afegir alguna qüestió, regidora?

Sra. García:

Simplement, com ja he reiterat, a mi personalment com a regidora de Joventut per a 
aquest Pla de Joventut, que és el que ens ha de marcar les polítiques de joventut els 
propers quatre anys, el grup municipal de la CUP no m'ha fet cap proposta. Per tant, el que 
hagin parlat en altres ocasions en altres reunions amb altres companys no ho hem pogut 
incloure en aquest cas. Ho torno a dir, si teniu qualsevol proposta, oberta als vostres 
comentaris.

Sr. Alcalde:

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, passaríem a la votació. 

[Votació] 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 15 3 2

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

16.- Aprovar l’adhesió a l'estratègia de promoció de la salut i prevenció al Sistema 
nacional de salut (SNS) (Expedient 54/2022/MOCIO).-

MOCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de dos 
mil dinou va adoptar entre altres l’acord d’adherir-se a la Xarxa espanyola de Ciutats 
saludables.

Aquest 2022 dins del conveni entre el Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies per a la potenciació de al Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la 
implementació local de la Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema 
Nacional de Salut, ha sortit la convocatòria d’ajuts per actuacions realitzades per les 
entitats local entre el 20 de juliol i l’11 de novembre.
Un dels requisits pe rpoder potar a aquests ajuts és :

· Les entitats locals que amb anterioritat a 2022 van presentar el compromís d’adhesió 
a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut 
han d’haver completat el procés d’adhesió a la mateixa abans de l’11 de novembre 
de 2022

En data de 9 de novembre de 2021 l’Alcalde  va signar la carta de compromís  de realitzar 
l’adhesió a  l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de 
Salut en el termini màxim d’un any.

Per tot l’exposat:
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Se sotmet al Ple de l'Ajuntament  de Molins de Rei .la proposta d'adhesió a l’ESTRATÈGIA 
DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT 
(SNS) realitzada per la Regidor/a de Salut pública.

L'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL  SISTEMA 
NACIONAL DE SALUT (SNS) persegueix la promoció de la salut i la prevenció amb 
l'objectiu de guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat.

Aquesta Estratègia proposa el desenvolupament progressiu d'intervencions identificades 
com a bones pràctiques i basades en l'evidència científica, dirigides a promocionar la salut, 
prevenir les malalties, les lesions i discapacitat, actuant de manera integral durant tot el 
curs de la vida sobre factors com la activitat física, l'alimentació, el tabac, l'alcohol i el 
benestar emocional, tenint en compte els entorns on viu la població i amb una vocació 
d'universalitat de les intervencions.

Les actuacions que es posaran en marxa en una primera fase se centren en:

- Facilitar informació de qualitat perquè tothom pugui desenvolupar estils de vida 
saludables. És a dir, recomanacions i suport a la ciutadania sobre com fer que els 
seus estils de vida siguin més saludables. D'això se'n diu a l'Estratègia “consell 
integral en estils de vida saludables”.

- Es facilitarà informació i col·laboració dels recursos (sanitaris o no) disponibles a la 
zona per promoure estils de vida més saludables; això és el que s'anomena 
“vincular el consell en estils de vida als recursos comunitaris”. D'aquesta manera, 
es coordinaran els recursos oferts a l'entorn sanitari, amb els disponibles a la 
comunitat i a l'entorn educatiu.

- Es focalitzaran aquestes accions en població infantil, durant l'embaràs i la lactància i 
en la població adulta.

- Per a la població major de 70 anys, es desenvoluparan plans de seguiment 
individualitzat per a la millora de la salut i de prevenció de la fragilitat, entesa com 
una situació de més vulnerabilitat i de risc per a la discapacitat i dependència en la 
gent gran. La finalitat és que la població més gran mantingui el nivell d'autonomia 
més alt el màxim de temps possible.

L'àmbit local es considera un entorn essencial per a l'Estratègia i per guanyar salut al 
municipi.

Els governs locals tenim una influència directa en la salut de la població treballant 
conjuntament entre sectors i comptant amb la participació dels ciutadans.

Atès l’informe proposta de la Cap de Salut Pública i Sanitat, de data 15 de setembre de 
2022.

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

Primer: APROVAR l’adhesió a l'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I 
PREVENCIÓ AL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS), segons figura a la Guia per a la 
implementació local de l'Estratègia de promoció de la Salut i Prevenció a l'SNS 
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(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia
_implementacion_local.pdf).

Segon: COMPROMETRE’S a realitzar una declaració institucional adreçada a la ciutadania 
on s’expliqui el compromís municipal d'adhesió a l'Estratègia de Promoció de la Salut i 
Prevenció a l'SNS.

Tercer: DESIGNAR com a persona coordinadora la Cap del Negociat de Salut Pública per 
a la implementació local de l'Estratègia.

Quart: DESIGNAR el Consell de Salut de Molins de Rei com a la taula intersectorial al 
municipi com a instrument de col·laboració entre sectors per guanyar salut en un marc de 
salut en totes les polítiques.
Cinquè: FACILITAR a la població informació dels recursos comunitaris disponibles per 
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que formen part de la comunitat 
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Sisè: REALITZAR els tràmits oportuns per a l'adhesió formal a l'ESTRATÈGIA DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ AL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (SNS), 
donant trasllat d'aquest acord al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I passem al darrer punt de l'ordre del dia, que és el punt setzè, que és «Aprovar l'adhesió a 
l'estratègia de promoció de la salut i prevenció al Sistema Nacional de Salut». I fa 
l'exposició la regidora de Salut. Senyora Carme Madorell, endavant.

Sra. Madorell:

Hola, bona nit a tothom! 

Presenta el punt 16

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies, regidora. Passaríem al torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha 
intervencions, passaríem a la votació. 

[Votació]  

VOTACIÓ:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

17.- Qüestions sobrevingudes.-

17.- a) Qüestió Sobrevinguda. Manifest dia Internacional de la Gent Gran (expedient 
55/2022/MOCIO).-

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

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió d’aquest punt.  
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MOCIÓ

1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans

MANIFEST

“L’1 d’octubre, és el Dia Internacional de les Persones Grans, i enguany el lema escollit per 
l’ONU és “La resiliència i les contribucions de les dones grans”, destacant la capacitat de 
les dones grans d’afrontar amb èxit situacions desfavorables, adaptar-se i recuperar-se.

La majoria de les persones grans a tot el món són dones, que contribueixen 
significativament a la vida política, civil, econòmica, social i cultural, però les seves 
aportacions i experiències continuen sent invisibles i desateses, limitades per les 
discriminacions de gènere que pateixen al llarg de tota la seva vida. La suma de les 
desigualtats per raó d’edat i per raó de gènere, agreugen aquestes desigualtats, per aquest 
motiu aquest 1 d’octubre volem reivindicar les dones grans, la seva resiliència i fortalesa i 
la seva contribució a la societat.

Des del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat fem nostres els objectius de 
Nacions Unides per a aquest 2022:

1.Destacar la resiliència de les dones grans front les desigualtats ambientals, socials, 
econòmiques i de per vida.

2.Sensibilitzar sobre la importància de disposar de dades desagregades per sexe i 
edat.

3.Fer una crida per a que s’inclogui a les dones grans al centre de totes les polítiques, 
assegurant la igualtat de gènere.

4.Estudiar la funció de les polítiques i els marcs jurídics per garantir la privacitat i la 
seguretat de les persones grans en el món digital.

5.Posar en relleu la necessitat d’un instrument jurídicament vinculant sobre els drets de 
les persones grans i d’un enfoc intersectorial de drets humans centrat en la persona 
per una societat per a totes les edats. Des del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat estem reclamant des de l’any 2016, l’aprovació d’una Llei de 
Gent Gran a Catalunya.

Les persones grans volem continuar decidint sobre les nostres vides i ser escoltades. 
Volem que es preservin i prioritzin els nostres drets, seguretat i benestar i també que es 
reconegui i posi en valor la nostra contribució a la societat.

Moltes gràcies i visca la gent gran! 

Baix Llobregat, octubre 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Ara sí que passem al punt dissetè, que és el de qüestions sobrevingudes. I abans he dit 
que era el darrer punt, però el darrer és el que ve ara que, com a qüestió sobrevinguda, sí 
que en aquest Ple hi hauria l'«Aprovació de l'adhesió al manifest de l'1 d'octubre, Dia 
Internacional de les Persones Grans». En primer lloc, hauríem, lògicament, de votar la 
incorporació del punt a l'ordre del dia. Per tant, crec que això ja es va explicar en 
informativa i es va explicar a la Junta de Portaveus. Per tant, si els sembla... 

[Votació] 

I ara sí que donaria la veu a la regidora de Gent Gran. Senyora Jessica Revestido, 
endavant.

Sra. Revestido:

Hola a tothom. Bon vespre. 

Presenta el punt 17 

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidora. Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Marta Espona, 
endavant.

Sra. Espona:

Gràcies. Disculpeu. Bé, en tot cas, el que nosaltres posaríem de relleu en aquest manifest 
que ens acaba de llegir la regidora és el fet de posar, en aquest cas, des del col·lectiu de la 
gent gran, la dona en el centre de la reivindicació. Estem cada vegada més, doncs, lluitant 
tots plegats, però no solament per una qüestió d'igualtat, sinó per una qüestió d'equitat. És 
a dir, per una qüestió de justícia, per una qüestió d'eliminar les diferències que no són 
justificables de cap tipus entre homes i dones. Són més nombroses les dones que els 
homes en el col·lectiu de la gent gran i la feina que sovint fem o feu les dones més grans 
és molt desgastadora, com és la feina de les cures, i gens tinguda en compte. 

Creiem, doncs, que realment cal compensar tota aquesta dedicació que s'hi ha fet i 
compensar-ho des de molts aspectes. Esquerra Republicana formem part del Fòrum 
d'Envelliment Actiu i, per tant, aportarem tant com puguem en aquesta línia que es marca 
per a les dones, però també en la resta de reivindicacions que fa el col·lectiu de la gent 
gran més enllà de la residència, perquè entenem que, en tot cas, és l'últim recurs per a una 
persona, però que mentrestant tenim moltes altres coses també a aportar i a beneficiar per 
al col·lectiu de la gent gran:

activitats, formació, socialització, ajudes per a les cures, habitatges dignes. Queda molt de 
camí per fer i esperem, doncs, que un manifest com aquest, doncs, contribueixi a que 
realment es pugui fer. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidora. Més intervencions? Senyor Miguel Angel Pozo, endavant.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 27/09/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 72/85

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

Sr. Pozo:

Tots sabem de la importància que tenen les nostres grans dins de la societat, dels sacrificis 
que van fer en el seu dia i, evidentment, en els últims anys, amb la crisi econòmica, la 
sanitària i actualment la climàtica. Però sobretot és un reconeixement a les dones, tal com 
diu aquest manifest, ja siguin filles, mares o àvies que han hagut de fer esforços increïbles 
per tirar endavant les seves famílies. I, evidentment, el més difícil, la seva vida personal i 
professional, que moltes vegades està, diguem, com... Que s'obliden aquests aspectes. 

Però si em permeteu una crítica al lema que planteja l'ONU, ara que està tan de moda la 
paraula resiliència, aquesta paraula només oculta una cosa, la desigualtat que han patit 
durant tots aquests temps i que l'han substituït per la paraula lluita. Perquè de situacions 
difícils se'n surt amb resiliència, entre cometes, sinó lluitant perquè et siguin reconeguts els 
teus drets. Drets que han de garantir els que governen tant aquí com a Europa. I traient 
d'aquest manifest aquests punts, bueno, de coses que s'ha de lluitar per aquests punts del 
manifest... Clar, evidentment, això ha d'anar acompanyat, com dic, pues, de partides, ja 
sigui partides pressupostàries tant de governs estatals com a nivell europeu, per garantir 
aquests drets.

I és per això que els hi diem gràcies per la vostra lluita. Ja està.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Gerard, no intervé? No? Doncs, regidora, si volgués tancar?

Sra. Revestido:

Sí, be, donaria les gràcies als grups municipals pel suport a aquest manifest. Recordar, 
com bé deia la portaveu d'Esquerra, que tenim el Fòrum d'Envelliment funcionant, que 
estan tots els grups polítics també representats, entitats i membres de la ciutadania i s'està 
fent un treball no només per a l'adhesió a diferents manifests, sinó també treballar el que 
és la Comissió de Soledat i en l'elaboració i implementació del Pla d'Acció de la Gent Gran. 

Un exemple que el manifest o el lema de l'ONU és molt real és el que tenim avui a la sala 
de plens. Que, per a qui no ho vegi, estan les persones membres de la PARM, de la 
plataforma a favor de la residència de Molins de Rei, i totes són dones. 

I aprofito per convidar també les persones que ens estiguin escoltant i a la ciutadania que 
la lectura del manifest de les persones grans es farà el proper 5 d'octubre a les 7 de la 
tarda, aquí a la plaça de l'Ajuntament. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passaríem ara així a la votació d'aquest punt.

[Votació] 

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

18.- Precs i preguntes.-

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

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

Pregunta:

Quan s’acostava la primera onada de calor vam preguntar quines mesures tenia previstes 
l’equip de Govern. Se’ns va contestar que “ja s’aniria informant” i, efectivament, doncs, bé, 
hi ha hagut tota una sèrie d’equipaments municipals i sales diverses on poder-se acollir i 
estar-hi una estona per passar aquesta calor.

Però jo esperava potser una altra solució també o una altra mesura veient que altres 
poblacions la feien. I ahir, precisament, ens van demanar que plantegéssim aquesta 
pregunta, no sé si podeu endevinar per on vaig, però és si en cap moment no s’ha plantejat 
o l’obertura o una mesura de la Piscina Municipal en determinats moments o com sigui de 
la millor manera possible per pal·liar, doncs, aquesta situació.

Perquè, tot i que ara sembla que anem una mica de baixa, però ja anuncien que en ve una 
altra. Ja sé que al mes d’agost sempre fa calor, però és cert que les temperatures que 
estem patint no són habituals. Hi ha poblacions que sí que han pres mesures també amb 
relació a les seves piscines municipals.

Per tant, la pregunta és si això està previst o si no ho està, si podria estar previst i fer-hi 
alguna mena de mesura en aquesta línia.

Resposta:
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Les mesures adoptades per l’Ajuntament de Molins de Rei referents a les onades de 
calor aquest estiu, han estat:

· Difondre les recomanacions per a la població des del web municipal, Ràdio 
Molins de Rei i xarxes socials amb els consells bàsics establerts per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

· Activar el Servei de Protecció Civil Municipal.
· Obertura d’equipaments climatitzats: malgrat que quan hi ha una situació 

d’onada de calor una de les recomanacions és evitar els desplaçaments, a les 
hores de calor més intensa la situació als domicilis es pot arribar a fer 
insostenible. Es van obrir equipaments perquè els ciutadans i ciutadanes que 
ho van necessitar poguessin anar de forma puntual (associacions de veïns, 
biblioteca municipal, Federació Obrera, Casal d’Avis Primer de maig i sala al 
Mercat Municipal).

Per a les persones més vulnerables també es van activar una sèrie de mesures 
específiques:

· Trucades telefòniques a les persones que tenen instal·lat el servei de 
teleassistència (TLA) començant pels usuaris de Nivell 3 (sense xarxa de 
suport i salut fràgil).

· El Servei d’Atenció Domiciliària va facilitar als seus usuaris la informació 
específica relacionada amb el risc meteorològic, acompanyada del seu 
seguiment i control.

· Activació del Servei d’Atenció Domiciliària per onada de calor, per atendre 
situacions de risc de persones grans no usuàries, com per exemple anar a fer 
la compra en moments que la temperatura era molt extrema.

· Atenció a l’espai Josep maria Salas - Creu Roja: detecció per part de Guàrdia 
Urbana, Serveis Socials i Creu Roja de persones sense sostre que es van 
derivar al servei per a realitzar la higiene personal i canvi de roba i després 
se’ls va adreçar a espais climatitzats. Se li ofereix la possibilitat de pernoctar. 
Si aquest servei està complert, es fa derivació al CUESB.

Respecte de l’ús de la Piscina municipal, aquesta resta oberta de manera habitual 
però donat que la recomanació de l’Agència de Salut Pública és de no sortir al carrer 
sempre que es pugui evitar, des de l’Ajuntament donem suport a aquesta 
recomanació, d’aquesta manera s’eviten cops de calor al carrer, massificació de la 
piscina i riscos per als ciutadans.

Dir, finalment, que s’està treballant en l’aprovació formal un protocol d’actuació per 
a les onades de fred i de calor que reculli i ampliï les mesures que actualment 
s’estan duent a la pràctica.
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Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP): 

Pregunta:

Una mica de context, primer: des del Ple de febrer, el regidor Àlex Herrero és representant 
de Molins de Rei a l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública. Aquesta associació, 
composada per ajuntaments i col·lectius que treballen per la gestió pública de l’aigua, 
treballa per tres objectius: el primer seria accions de difusió, impuls i incidència en relació 
amb la gestió pública de l’aigua; el segon seria el suport als ajuntaments que vulguin 
encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua; i el tercer seria incidir en polítiques 
públiques relatives a la gestió pública de l’aigua.

L’actual Govern de Molins de Rei ha expressat que no creu que la gestió pública de l’aigua 
sigui la millor possible. Això ho va dir en votar en contra d’aquest acord a la moció per a la 
gestió pública de l’aigua que vam presentar el juliol del 2021. Per tant, aquesta realitat 
objectiva. La pregunta és molt senzilla: per quin motiu segueix aquest Govern a l’AMAP 
quan són contraris a la gestió pública de l’aigua? I des de la CUP Molins, per tant, 
demanem que com a Govern es reflexioni i es comenci a treballar en la línia dels objectius 
de l’AMAP o bé que s’abandoni la mateixa.

En cas contrari, existeixen mecanismes per forçar la sortida d’un ajuntament que no età 
alineat amb els objectius de l’associació i que podrien ser aplicat en un futur proper.

Resposta:

Discrepem de l’afirmació de que el govern municipal és contrari a la gestió pública 
de l’aigua. Recordem que al Ple del 25 d’octubre de 2018 els grups municipals que 
avui formen el govern municipal van votar a favor d’aquesta adhesió a l’AMAP i que 
tal i com es va expressar al Ple de febrer de 2022, el govern municipal en cap cas 
s’ha mostrat contrari a la internalització de la prestació del servei de l’aigua. 
Recordar, tanmateix, que en el Ple esmentat, el grup municipal de la CUP va votar en 
contra del nomenament del representant del l’Ajuntament a la AMAP, una 
representació a la que el grup de la CUP havia renunciat.

Finalment,  com bé saben votés,  hi ha una sentencia que estableix que la 
competència no és municipal i que aquesta decisió s’ha de prendre en el si de l’AMB 
que té oberta un comissió d’estudi sobre aquesta qüestió i a la qual participa aquest 
Ajuntament.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE S’HI S’HAN PREVIST LES 
PARTIDES ECONÒMIQUES NECESSARIES  PER INSTAL·LAR LES PANTALLES 
ACÚSTIQUES DE LA B-23, A-7 I C-1413.

Sr. Alcalde:
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I ara sí que, havent acabat els punts sobrevinguts, que no n'hi ha cap més, passaríem a 
l'apartat divuitè de l'ordre del dia, que és el de «Precs i preguntes». Les respostes ja han 
estat, si no m'equivoco, donades o es donen ara actualment a les preguntes fetes el juliol 
del 2022. Seria el moment de... Si tenen alguna pregunta o prec els regidors de l'oposició? 
Primer regidors, regidores, després farem el torn obert de paraules. Regidors, regidores, és 
el moment d'alguna pregunta o prec. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Jo en tinc dues, són una mica llargues de llegir, però és que m'agradaria contextualitzar-
ho, eh? Una pregunta és sobre les pantalles acústiques de la B-23, de l'A-7 i de la C-1413, 
que ja va haver-hi un Ple que, per unanimitat, es va aprovar una moció respecte a 
aquestes pantalles. Ens consta que s'ha arribat a un acord Generalitat-Estat per al traspàs 
de l'autopista B-23 a la Gene amb el seu corresponent finançament de manteniment i 
construcció del carril bus a la B-23. Una mica la pregunta és si té coneixement el Govern 
municipal si en aquest traspàs hi han previst les partides econòmiques necessàries per 
instal·lar aquestes pantalles acústiques davant dels barris de la Granja, del Canal i del 
Centre Vila. I si té previst, després de rebre el traspàs per part de l'Estat d'aquesta 
infraestructura, executar les obres acústiques aquestes al barri del Canal i del Centre Vila. 

Després, quines accions des de l'Ajuntament o des del Govern municipal s'estan fent per 
assolir aquests objectius? I després, doncs, també, no?, que si s'està treballant per reposar 
l'arbrat i la pantalla vegetal acústica que hi havia antigament, eh?, que ens protegia una 
mica i que, arrel d'algunes tempestes i algunes plagues, doncs, ha quedat desapareixent. 
Una mica aquest seria el sentit de la primera pregunta. 

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE L’AFECTACIÓ DE LA 
MOBILITAT I LA SEGURETAT VIÀRIA PRODUÏDA PER L’ARRIBADA DEL NOU VIAL DE 
CIRCUMVAL·LACIÓ A LES GUARDIOLES.

Sr. Corredera:

La segona pregunta...

Sr. Alcalde:

Senyor Gerard, un segon. Entenc que, com les té escrites, més enllà de llegir...

Sr. Corredera:

Us les enviaré, us les enviaré.

Sr. Alcalde:

D'acord, d'acord.

Sr. Corredera:
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Us les enviaré, com fem quasi sempre. Després, l'altra pregunta seria sobre l'afectació de 
la mobilitat i la seguretat viària produïda per l'arribada del nou vial de circumval·lació a Les 
Guardioles, al barri de l'Àngel, eh? Que, com ja sabeu, doncs, s'està executant per sobre 
un talús, no?, està arribant... Diguem, connectarà el barri de Riera Bonet amb l'Àngel, no? I 
mirar a veure si estan treballant en aquest sentit, no? Bàsicament perquè aquesta actuació 
provoca afectacions al carrer Nostra Senyora de Lourdes, a la cruïlla de la plaça la Pau i el 
carrer Ferrer i Guàrdia amb la cruïlla amb el carrer Lluís Companys, no? Afectació d'unes 
vint places d'aparcament, unes voreres, una afectació a una illa, afectació a uns altres 
aparcaments, no? 

I les preguntes, no?, de tot aquest impacte de mobilitat i d'infraestructures, no?, és si s'han 
previst aquestes afectacions en el nou vial –que em consta que alguna cosa sí que està 
prevista–, però, en tot cas, ens agradaria tenir-ho més detallat, si s'han estudiat les 
solucions necessàries per garantir la pacificació del trànsit i la seguretat viària en una zona 
escolar tan important, i si s'ha estudiat el canvi de sentit de circulació, la modificació dels 
estacionaments afectats i la instal·lació d'elements de pacificació del trànsit per garantir la 
seguretat viària. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més preguntes? Doncs, segur que farem arribar les respostes... Ah, 
d'acord. Endavant, endavant.

Sr. Zaragoza:

Perdoneu, jo soc de l'opinió que si podem... I val la pena respondre al moment, perquè si 
no moltes vegades ens passa que contestem aquí i no podem donar la resposta, perquè 
tothom... Si la tenim, evidentment, no?, i la podem fer. I, en tot cas, parlar del vial de Les 
Guardioles, la seva previsió de finalització –crec que ho vam explicar a la darrera 
informativa– està al voltant del mes de novembre. Demà, en tot cas, tenim una visita 
d'obres per veure exactament quina és la situació en què estem. 

I en la línia del que estem treballant, no és una proposta tancada, jo l'explico perquè crec 
que val la pena que l'expliquem i en algun cas ja hem parlat amb representants veïnals. La 
nostra proposta, tot i que... El vial, com sabeu, és un vial de doble sentit de circulació que a 
la seva part final, en el tram que arriba més a prop del barri de l'Àngel, sí que té una línia 
d'aparcament que supleix, bé, implementa l'aparcament que ja existeix al barri. De fet, 
també s'adequarà l'aparcament que hi havia a la part de sota que s'estava utilitzant, amb la 
qual cosa quedarà aquesta zona que dic de la part final del vial més aquesta de sota. 

Ara mateix, la nostra proposta de sentit de circulació és mantenir el del carrer Nostra 
Senyora de Lourdes només en sentit baixada, val? És a dir, que la circulació que nosaltres 
preveiem en aquests moments és una circulació amb punts de sortida, sobretot del matí, 
amb els punts d'entrada tant a la zona de l'institut com a la zona del col·legi. Mantindrem 
això i l'accés d'entrada es farà arribant al carrer Nostra Senyora de Lourdes, baixar Sant 
Antoni Abat i tornar a fer el recorregut de Nostra Senyora de Lourdes des del carrer Sant 
Joan. 
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A més a més, proposem que el carrer Forn del Vidre sigui un carrer només d'un sentit fins 
a la zona d'aparcaments de l'últim bloc. I el que farem és que en aquesta cruïlla tan 
complicada que tenim entre Santa Llúcia, Sant Antoni Abat i carrer Sant Joan –que és una 
cruïlla molt complicada de sortida–, només tindrà un sentit de circulació, que la nostra 
proposta seria només de sortida. 

Nosaltres creiem que amb aquesta proposta, que sembla que és la més acceptada a la 
zona, pacifiquem, tranquil·litzem, fem una modificació important del trànsit. Anirem 
estudiant com evoluciona. Creiem que això pot funcionar. No veiem clar el tema del doble 
sentit de circulació, tot i que segurament hi cap a la Nostra Senyora de Lourdes. Creiem 
que no és bo en aquests moments. I si en un futur s'ha de fer algun tipus d'actuació, 
aleshores sí que afectaria a la cruïlla que vostè comentava. En aquests moments, creiem 
que amb aquesta proposta que nosaltres fe en funció de l'evolució del trànsit de la zona, 
creiem que és força acceptable tant per als veïns com per a la circulació de la zona per 
afavorir aquesta mobilitat. 

I això és una mica el que estem treballant, que creiem que pot funcionar.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Endavant.

Sr. Sánchez:

Bona tarda a tothom. Jo una miqueta explicar el tema de les pantalles acústiques, que 
entenc que aquest és un debat que ja hem tingut moltes vegades, inclús en alguna moció 
en què vam dir que inclús el nostre grup parlamentari a Madrid havia portat també unes 
esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat i que va ser tombat pel Govern. Però, en tot 
cas, és veritat que ens toca posar-nos en contacte una vegada ja se signi aquest conveni 
entre Generalitat i Estat per tal de poder fer front a aquestes pantalles acústiques, no 
només del barri del Canal i del Centre Vila, sinó també del barri de la Granja i jo diria que, 
per extensió, del municipi. En definitiva, el que es produeix a la part baixa, també a la part 
alta en som receptors. 

En aquest sentit, vostè plantejava també el tema de l'arbustiva que ja ha desaparegut en 
aquell tram, que aquí ja vam... Va succeir una cosa curiosa fa uns mesos, en què la 
Generalitat va venir i ens va dir «Escolta, hi ha una subvenció que data de fa molt de 
temps que us la vam preconcedir, però que mai l'hem acabat executant.» I, per tant aquí 
és on vàrem començar a treballar. 

De fet, aquella subvenció venia per arreglar el Centre Vila, el casc històric, i estava posat 
en un inici per poder arreglar el carrer de baix, el carrer Rafael de Casanova. Per tant, 
quan ens vam plantejar aquesta possibilitat de poder continuar encara amb aquesta 
subvenció, un dels elements que vàrem posar és, precisament, poder arreglar la façana 
d'arbustiva que toca a la C-1413. Aquestes són les propostes que nosaltres vam treballar, 
que també s'ha aprovat i, per tant, en un tram, en el que va des de Rubió i Ors fins a Molí, 
aquest seria el tram escollit per poder... Doctor Barraquer, perdó, fins a Rubió i Ors, per 
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poder executar aquesta primera fase. Al voltant dels 50.000 euros era la proposta que 
s'havia plantejat. 

I és evident que aquí també ens faltarà acabar executant des del carrer Molí fins a Pere 
Calders, eh? Per tant, aquesta és la proposta en la qual hem treballat, que s'ha pogut 
desenvolupar amb una subvenció que datava ja de feia molts i molts anys i que un bon dia 
va aparèixer un senyor de la Generalitat dient «Escolta'm, tenim això, reactivem-ho». 
Doncs, benvinguda sigui uns anys més tard aquesta subvenció.

19.-Torn obert de paraules.-

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara sí que donaríem per finalitzat l'apartat de Precs i preguntes. Seria el 
moment del Torn obert de paraules, que sí que tenen ocasió la gent que ha assistit 
estoicament a tota l'evolució del Ple... Judith, endavant. Esperem un moment el micro si 
pot ser i...

Sra. Judith (públic):

Bé, bona nit a tothom. Primer de tot, agrair a la Jessica Revestido aquest manifest de la 
gent gran perquè en tot el debat no s'ha mencionat la gent gran per cap moment i ha sigut 
una cloenda molt bonica aquest manifest. I recollint les paraules del regidor Miguel Angel 
Pozo, que ha dit que la gent gran ha de lluitar pels seus drets, nosaltres compartim això i 
per aquest motiu estem aquí. Perquè sabeu que reivindiquem la construcció d'una nova 
residència des de ja no sé quants anys fa, però nosaltres aquí estem. La gent gran estem 
aquí lluitant. I molta gent s'ha quedat pel camí. Inclús en temps de la pandèmia es va morir 
molta gent esperant aquesta residència. 

Aprofitant que esteu tots aquí els representants dels partits polítics, que és molt difícil 
parlar amb vosaltres, nosaltres estem molt interessats per preguntar com esteu treballant 
el tema de la residència. Nosaltres les notícies les tenim per l'equip de Govern, que hi hem 
parlat, també per la ràdio, el senyor alcalde ha dit ja les últimes notícies, que us vau reunir 
amb la Comissió de seguiment, us va dir com estava el tema. I vull que cada un dels 
representants dels partits polítics ens digui quina postura té enfront d'aquesta construcció 
d'aquesta nova llar d'avis, si esteu a favor o en contra, si és un equipament necessari, si 
passeu del tema o si creieu que hi ha altres prioritats ara actualment. 

Jo vull que ho digueu aquí, perquè com que s'acosten les eleccions, llavors tindrem en 
compte també el que porteu al programa electoral. Res més. Moltes gràcies per la vostra 
atenció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No sé si algú vol donar resposta o diferir aquesta resposta al moment que 
sigui. Recordo que tots els regidors tenen ocasió de respondre. Per tant, endavant, senyor 
Marc Vives.
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Sr. Vives:

Sí, bé, no sé, entomem... Vull dir, des de la CUP no és cap secret el posicionament que 
tenim, vull dir, crec que l'hem dit reiterades vegades. De fet, a la darrera... fa una setmana i 
mitja... Vull dir, perquè ara jo vaig allà, vaig parlar deu minuts a la ràdio i, segurament, la 
meva resposta és molt més elaborada que la que pugui fer ara en dos minuts. Ens van 
preguntar sobre l'estat de la qüestió i la nostra posició és clara. Estem ben oberts a parlar-
ne. Vull dir, al final, hem dit sempre que cal lluitar perquè la residència sigui pública, cal 
augmentar també el pressupost en el servei d'atenció domiciliària i desprecaritzar-lo. I és 
evident la necessitat de la gent gran de tenir una residència pública, però la necessitat és 
de la residència i és de la cura i l'acompanyament de la gent gran. 

Per tant, nosaltres englobem totes les polítiques de la gent gran sota aquest paraigües de 
residència més servei d'atenció domiciliària i l'obligació que té la Generalitat en fer aquesta 
residència i accelerar tots els terminis, que també entenc que això és... Vull dir, la 
resposta... Això ho sabrà més el Govern com està exactament l'estat de la qüestió i de les 
últimes notícies que van aparèixer darrerament. 

En tot cas, el posicionament de la CUP és públic, el tenim més ben explicat en ràdio i en 
altres espais, i en qualsevol moment ens podem reunir i parlar del que sigui, només 
faltaria. Així que gràcies per llençar el guant.

Sra. Judith (públic):

I aquesta resposta ja ens la vau donar fa un parell d'anys i en aquest mateix Ple jo vaig 
preguntar si vosaltres voleu una residència que la pagui la Generalitat, heu anat a parlar 
amb algú de la Generalitat? O espereu que vingui la Generalitat a oferir aquest 
equipament?

Sr. Alcalde:

Judith, un segon. Jo sí que necessito endreçar el debat. El torn obert de paraules no és un 
debat entre posicionament de públic i els grups polítics. Jo crec que hi ha ocasió de fer-ne 
una pregunta, qui respongui respon, però no entrar en un diàleg, que entenc que és un 
altre format i no és el torn obert de paraules d'un Ple municipal, eh? 

Si hi ha alguna altra persona...

Sra. Fina (públic):

Sí.

Sr. Alcalde:

...com la Fina, que vulgui intervenir, té el seu dret, eh? Endavant.

Diversos regidors:

[Conversa de fons]. S'ha dit que contestéssim.
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Sr. Alcalde:

Un segon, un segon. Un segon. Jo demano. Quants demanen la paraula? Perquè si no és 
que... No? D'acord, doncs, si són... Vale, doncs, endavant. Aneu endreçant les paraules. O 
de menor a major o com vulgueu.

Sra. Espona:

De menor a major, de major edat, em toca a mi. Ja està. Bé, nosaltres ens hem reunit amb 
vosaltres. Vam fer arribar la vostra queixa, la vostra demanda, la urgència que plantejàveu 
totalment defensable, òbviament. Ens vam trobar amb el diputat que ens representa com a 
comarca al Parlament, vam exposar-li. Es va comprometre a parlar-ne amb la consellera. 
Ens consta que ho va fer. Però, a partir d'aquí, nosaltres no tenim més enllà. Quin és el 
nostre posicionament? Creiem que la residència és necessària. El que no volem nosaltres 
és una residència privada. Per tant, el que nosaltres hem demanat en tot moment quan 
s'ha plantejat, doncs, una altra sortida per poder tirar endavant amb la construcció, és tenir 
en compte que això no suposi una privatització de la residència. I amb això sí que, bé, ho 
tenim present.

A banda d'això, tal com deia el Marc, òbviament hi ha altres camins també a fer, a banda 
de la residència. Però aquí ens ocupa aquest tema, per tant, et responc directament això. 
Si n'hem de tornar a parlar, espero, doncs, no sé complicada de trobar o cap dels nostres 
companys. I ens hi posem.

Sr. Corredera:

Bé, jo també. Bé, nosaltres, també, la nostra posició crec que, diguem, que és coneguda, 
és pública. Nosaltres sempre us hem comentat, no?, que la residència al final és una 
competència de la Generalitat i, per tant, és a la Generalitat a qui li pertoca. Si la pregunta 
és si Molins de Rei necessita una residència, és evident que sí. Si Molins de Rei necessita 
modificar l'actual residència que té, doncs, és evident, no? Perquè ja fa molts anys que 
està deteriorada. Però una mica en la línia que han comentat els companys d'Esquerra i de 
la CUP, no?, nosaltres també apostem per una residència pública i aquí hi ha d'haver el 
compromís de la Generalitat a dotar les places, com a mínim, per fer-ho viable, eh?, que 
ara mateix no és viable amb la dotació de places que hi ha aquí.

L'equip de Govern està treballant amb les fórmules que té o que disposa per gestionar-ho 
de la manera que creu convenient, però nosaltres hem de treballar perquè la Generalitat 
això ho entomi. I a nivell, diguem, de grup, no?, això sí que ho hem parlat amb el diputat. 
Nosaltres tenim un diputat i, per tant, ho treballarà a la Generalitat en el moment que toqui i 
en la comissió que toqui.

Sr. Pozo:

Bé, nosaltres igual, eh? Si ja coneixíeu l'Ana, que l'Ana ha sigut també una ferma 
defensora de la instal·lació, no?, de l'edifici de la residència. Que, evidentment, nosaltres la 
teníem inclosa al nostre programa electoral en les últimes eleccions i que defensàvem, a 
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l'igual que han dit els nostres companys, la resta de companys de l'oposició, defensàvem 
un sistema de gestió que fos públic.

Ara mateix el Govern ens ha plantejat –em sembla que l'última reunió va ser al juliol o a 
principis d'agost–, ens ha plantejat una sèrie d'opcions que ens han comunicat que haurem 
de tornar a reunir-nos per veure què podem decidir i què decidirem. Però, evidentment, 
nosaltres el que intentarem defensar el màxim possible és que aquestes places, tal hi com 
ha comentat el Gerard, la majoria d'elles o les màximes possibles, puguin ser 
subvencionades per la Generalitat de Catalunya. Que, a l'igual que nosaltres...Bé, els 
nostres representants a dins del Parlament de Catalunya també estan treballant en això. 
De moment, jo, personalment, no he rebut resposta. Però, bé, intentarem demanar a veure 
si han rebut alguna intercomunicació amb els parlamentaris del Govern. I, evidentment, 
doncs, això, o sigui, nosaltres defensarem sempre que es construeixi aquesta instal·lació 
perquè és absolutament necessària, tal i com he dit abans. Gràcies.

Sr. Sánchez:

Bé, bona tarda a totes! Des de Junts per Molins jo crec que coneixeu perfectament quin és 
el nostre posicionament des de fa molts anys. Sempre hem cregut que aquesta nova 
residència, fos quin fos el sistema de gestió, havia de tirar endavant. És evident que 
nosaltres sempre vam apostar perquè la gestió fos pública, fos a través d'un mitjà propi 
com era el Consorci, que ens podia garantir el fet que poguéssim tenir una gestió 
controlada per l'Ajuntament. I, per tant, aquest era un punt que nosaltres sempre volíem 
posar sobre la taula i no perdre. Perquè, precisament, si té de bo la nostra llar d'avis actual 
és, precisament, el servei que es presta. I, per tant, amb una ràtio molt superior a moltes 
llars d'avis. És evident que nosaltres volíem continuar mantenint aquest control per ser 
també partícips d'aquesta gestió. Aquest era un punt que sempre vam posar sobre la taula 
i que per a nosaltres era fonamental. Altres tindran altres sistemes. Nosaltres aquest era el 
nostre. 

Una vegada vam poder dur a terme el projecte per poder fer el dibuix de com tenia que ser 
la nova residència, hem pogut, doncs, desenvolupar altres fórmules una vegada el 
Consorci, doncs, que ara és un ens depenent de la Generalitat, doncs, va veure o va tenir 
la negativa de poder endeutar-se per poder dur a terme aquesta construcció de la 
residència.

Per tant, una vegada ens vam situar en aquest escenari, és evident que vam tenir que fer 
mans i mànigues per intentar buscar una solució, perquè per a nosaltres aquest projecte és 
fonamental. Fonamental. No hi ha ni peròs ni altres coses. És fonamental que Molins de 
Rei tingui una residència com Déu mana. I, per tant, nosaltres estem treballant, lluitant, 
com es deia, perquè aquesta residència sigui una realitat. A vegades la realitat també és 
tossuda i no va tan ràpida com possiblement nosaltres desitjaríem. I com molt bé has dit, 
massa gent s'ha quedat pel camí. I, per tant, hem de buscar que aquesta construcció en 
aquesta nova etapa que hem de tirar endavant, perquè a ningú se li escapa que hi ha un 
dèficit de places públiques per a la gent gran. I, per tant, nosaltres hem de treballar en 
aquesta construcció d'aquesta residència i començar a caminar.
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Només els valents prenen jo crec que decisions que les veuen clares i que després veurem 
com ho anem executant. Però, certament, per a nosaltres, hem de començar a caminar ara 
sí o sí. Una vegada ja tenim aquest projecte executiu, una vegada ja vàrem fer la reunió 
amb la consellera, no amb diputats, amb la consellera pròpiament, i vàrem assumir i li 
vàrem explicar quina era la realitat, que era aquest greuge comparatiu que tenia Molins de 
Rei envers altres municipis de l'entorn en temps en què s'havia demanat aquesta addenda. 
I, per tant, una vegada van poder entendre, van revisar, van veure que realment era de 
justícia que aquesta addenda es pogués dur a terme. Era l'únic municipi, Molins de Rei, i 
no vull pensar que hi havia connotacions polítiques, que no tenia aquesta addenda. I altres 
municipis d'altres forces polítiques sí que la tenien i es produïa en el mateix entorn del 
mateix conseller. Doncs, és evident que nosaltres, i així em va trucar també la directora 
general, procedien a dur a terme aquesta addenda, que ja ha estat signada per l'alcalde i 
que ara està en procés ja de signatura per part de la consellera.

Per tant, estem en un moment en que aquest compromís per part de la Generalitat és 
evident, és ferm. I, per tant, ara que podem començar ja a posar sobre la taula el que ha 
de ser aquest projecte executiu de la residència per poder assumir també el que també ens 
han presentat. I aquí hem anat treballant possiblement de manera sorda, però, en tot cas, 
eficient, que és poder fer un projecte bàsic per poder optar a uns fons europeus per poder 
tenir una subvenció per a aquesta construcció. Això ens permetrà alliberar, possiblement, 
doncs, efectiu quant a la futura gestió de la residència. Però aquest és el camí. El camí ja 
ha començat a caminar, el camí ja s'està començant a desenvolupar, a cercar. I, per tant, 
ara ja és qüestió que puguem tenir el projecte executiu, que puguem fer aquesta licitació, 
que també estem treballant amb el Consorci perquè ens pugui donar un cop de mà per 
poder treballar en aquest aspecte. 

Però per a nosaltres és un dret, com he dit abans, fonamental i bàsic per al futur d'aquest 
municipi. No s'entendria que aquesta legislatura no acabés amb un compromís ferm ja 
d'haver desenvolupat, com a mínim, tot el projecte executiu i, possiblement, haver 
començat la licitació. Aquest és un... Jo crec que és l'objectiu que tenim d'aquí fins al final 
per començar a caminar, de manera que puguem veure tots plegats la llum. La llum d'una 
nova residència fonamentada en una residència dels països nòrdics que tracten molt bé la 
gent, les persones grans que hi formen part. 

I, per tant, és evident que si la pandèmia també ens ha ensenyat algo, és que 
possiblement aquesta residència ja està plantejada, precisament, en generar, doncs, 
espais de zones brutes i no zones netes, com ho defineixen en l'àmbit sanitari, per tal de 
garantir que quan hi hagi, si hi ha d'haver-hi, que tothom comenta que possiblement en els 
futurs anys hi haurà d'haver alguna altra pandèmia, no tinguem les mancances que hem 
tingut amb la nostra residència actual. 

Per tant, aquest és un objectiu que ens hem de marcar tots més enllà del que és la gestió. 
Podem començar amb una gestió... Però la gestió haurà d'acabar sent pública en la seva 
majoria de les seves places. I aquest és el compromís que nosaltres ens hem marcat com 
un objectiu prioritari. Per tant, sabeu que sempre, sempre estarem al darrere de la 
residència. Ens ho vam creure des del primer dia amb l'alcalde Joan Ramon Casals, que 
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va ser dels primers que també va atendre el... Ja. De les persones que ja falten entre 
nosaltres, el Joan Clos. I, per tant... El Joan Closa. I, per tant, és evident que aquest 
compromís continua sent ferm. I nosaltres en aquest sentit, no baixarem del vaixell. 
Continuarem ferms perquè aquesta nova residència, doncs, sigui el més ràpid possible una 
realitat.

Sr. Alcalde:

Fina, si em permets un moment. Crec que la posició de qui represento i que ostento ja és 
més coneguda. Sí que vull fer un matís a partir de les darreres explicacions que vam fer al 
Miguel Angel Pozo, en el sentit que... La Comissió d'estudi de com s'havia d'avançar en la 
residència va fer dues reunions la tercera setmana de juliol i una altra la primera d'agost. I, 
en aquest sentit, no hi ha pendent cap reunió per decidir res més del que ja es va decidir. 
És a dir, el 2 d'agost... Sí, sí, hem de parlar tot el que vulguem, però el camí que va 
proposar aquest Govern al conjunt de grups municipals ja es va acordar que és, i ho fem 
públic de nou, iniciar els treballs per fer una redacció de plecs que ens permeti en un breu 
temps, en un període de temps curt, iniciar la licitació per a la construcció i la gestió de la 
futura residència de Molins de Rei.

Això és el que ja vam decidir i, certament, el que vam quedar és que ens aniríem reunint 
en el moment que tinguéssim treballs, però no per qüestionar aquesta decisió, que és la 
que ja va prendre la Comissió d'estudi de la futura llar d'avis. I on, certament, els diferents 
grups municipals, doncs, van expressar, en la línia del que han expressat avui, el seu 
diferent posicionament, eh? Jo voldria fer aquest matís per si s'ha donat a entendre alguna 
altra qüestió.

I ara sí que Fina, si has de dir alguna cosa, endavant.

Sra. Fina (públic):

Tots vosaltres ens representeu a Molins de Rei. Llavors, jo el que demano és que ja no 
tantes paraules, que teniu el deure moral, després d'una pandèmia, que sabem tots que la 
residència que tenim està obsoleta completament i que necessitem una nova residència i 
que té que ser l'abans possible. I que tant l'equip de Govern com l'oposició es té que posar 
d'acord. Es té que posar, però ja. No ara parlarem, ara ho veurem, ara veurem. No, no. Jo 
crec que teniu l'obligació moral de posar-vos d'acord i que aquesta residència es faci 
l'abans possible, perquè és una prioritat. I això, vull dir, és el que us puc dir, us podria dir 
moltes altres coses, però penseu en els avis, que ho necessiten. I, com han dit aquí, bé, la 
residència és l'última opció, però és que arriba un moment que aquesta opció la tens que 
tindre, perquè és que es té que tenir. I si no es té, per a les famílies que la necessiten i no 
la tenen, és molt dur. I jo crec que tots vosaltres això ho tindríeu que pensar i tindríeu que 
solucionar-ho ja.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Fina. Així és i és un recurs que sempre hem dit que es necessita en les 
diverses etapes evolutives i, malauradament, hi ha gent i famílies que necessiten 
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urgentment aquest recurs que ara sí que sabem que a Catalunya és insuficient el número 
de places públiques que hi ha per atendre totes les famílies i persones que ho requereixen.

Més intervencions en aquest torn obert de paraules? Doncs, si no n'hi ha cap més, 
donaríem per acabat aquí el Ple ordinari del mes de setembre. Permetin-me, eh?, 
prèviament, permetin-me, prèviament... Un segon, si us plau. Al públic li demano un segon 
per acabar al Ple. Gràcies a l'atenció de tots vosaltres. Gràcies a tothom que ens ha 
escoltat.

I avui, permetin-me, que és un d'aquells plens que acabes amb un desig, doncs, d'alegria i 
compartit per tothom. També estem a portes de la Festa Major, dijous és el patró del nostre 
municipi. Estem convidats a quatre dies profunds de festa, per tant, desitjar a tothom que 
ens veu i ens escolta, a tots els regidors i regidores, evidentment, i a tot el públic, molt 
bona Festa Major de Sant Miquel. I ens veiem al proper Ple. Moltes gràcies.

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



L'Alcalde

09/11/2022  14:45:13

Xavi Paz Penche

La Secretària

10/11/2022   10:40:21

Sandra Castelltort Claramunt
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