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NÚM. 14/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2022.

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

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

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

Excusen la seva absència els regidors Sr. Jordi Pradell Obiols i Sr. Arnau Pedrol 
Vila.

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 14/2022 de data 28 d’octubre de 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes d’octubre  de 2022:
- 23/10/2022. Adoración G.G. 27 años. Alcoi (Alacant, País Valencià). Xifra oficial.
- 31/10/2022. Nombre i apellidos no conocidos. 30 años. Valencia d’Alcàntara (Càceres, 

Extremadura). Cas en investigació.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, regidors, regidores, molt bona tarda a tots i a totes. En aquest dijous 3 de 
novembre, que és el dia que vàrem acordar fer el Ple ordinari del mes d'octubre que, com 
saben, la normativa ens permet, sense perdre la característica d'ordinarietat del ple, doncs, 
traslladar-lo una setmana abans o després del dia pactat a l'inici de la constitució d'aquest 
plenari. 

Per tant, donem inici a aquest Ple. Primer de tot, senyora secretària, vull excusar 
l'assistència dels regidors Arnau Pedrol i Jordi Pradell i espero que s'incorpori el més aviat 
possible, com és ara mateix, el senyor Carles Corro també. I, per tant, des d'aquest punt 
de vista, ja estaríem la resta de regidors i regidores. 

Malauradament, és un nou Ple en què també hem de donar inici al Ple amb la lectura del 
manifest i de la declaració institucional de rebuig als atemptats masclistes. En aquest 
sentit, el torn és de la portaveu de Ciutadans, la senyora Laia Cassauba, per acord de 
portaveus. Endavant.

Sra. Cassauba:

Bona tarda a tothom. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i 
solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2022 presumptament a 
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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 actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, 
l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta primer, la condemna enèrgica d'aquests 
assassinats i de qualsevol forma de violència masclista; segon, expressar el nostre condol 
en nom de tota la ciutadania molinenca; tercer, reafirmar el rebuig a les violències 
masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la 
violència masclista. 

Les persones assassinades aquest mes d'octubre són l'Adoració a Alcoi, Alacant; i amb 
nom desconegut, i encara en cas d'investigació, a València d'Alcàntera, Càceres.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació del següent esborrany d’acta:.- 

- 12/2022 Ple ordinari de data 27 de setembre de 2022

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies, Laia. Passem ara els aspectes dictaminats per les diferents comissions 
informatives. En primer lloc, l'«Aprovació de l'esborrany de l'acta 12/2022», que és el Ple 
ordinari de data 27 de setembre del 2022. Alguna observació? Cap comentari? Per tant, 
s'aprovaria per unanimitat.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal Molins Camina-
Podem i aprovar-ne la seva difusió (Expedient núm. 4/2022/ORPOL).-

PROPOSICIÓ D’ALCALDIA

Proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple dels canvis en la composició del grup 
municipal Molins Camina-Podem i aprovar-ne la seva difusió. 

Donat que en el Grup Municipal Molins Camina-Podem ha entrat per registre d’entrada 
número 2022022613, de data 06.10.2022 la seva nova composició. 

Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple en la primera sessió que celebri, dels 
canvis en el Grup Municipal Molins Camina-Podem, a efectes informatius i proposar 
l’aprovació de la seva difusió.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents:
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ACORDS:

Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi 
de regidor en el Grup Municipal Molins Camina-Podem, en compliment del que disposa 
l’article 50.4 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, queda de la manera següent:

GRUP MUNICIPAL: MOLINS CAMINA-PODEM

Membres:

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

Segon.-  Els grups polítics municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa, 
representació i Estatut Jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal, 
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals 
continguda en la normativa vigent.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt 2, que és «Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal 
Molins Camina-Podem i aprovar-ne la seva difusió», així com, si els sembla, el punt 3, que 
és també «Donar compte dels canvis del grup municipal de Molins Camina-Podem en la 
composició de les corresponents comissions informatives». Això ve donat com a 
conseqüència del relleu de l'anterior portaveu del grup de Molins Camina i la benvinguda i 
la presa de possessió en l'anterior Ple del company Miguel Ángel Pozo. 

Per tant, un cop assabentats d'aquest donar comptes, no?, entenc què podem passar, 
no?... Senyora secretària, passem al coneixement de l'acció de govern?

Secretària:

S'ha d'aprovar la difusió.

Sr. Alcalde: 

Ah, perdó. Sí, ja deia jo que sempre... no és la primera que em passa quan comença per 
donar compte, però després s'ha aprovar. Per tant, hauríem de fer l'aprovació per separat, 
lògicament. El punt 2... 

VOTACIÓ:

El Ple de la Corporació en pren coneixement.
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3.- Donar compte dels canvis del grup municipal de Molins Camina-Podem en la 
composició de les corresponents Comissions Informatives (Expedient núm. 
3/2022/ORPOL).-

PROPOSICIÓ D’ALCALDIA

Proposició d’Alcaldia de donar compte del canvi del  grup municipal Molins Camina-
Podem  en la composició de les corresponents comissions informatives.

Donat que en el Grup Municipal Molins Camina-Podem ha entrat per registre d’entrada 
número 2022022613, de data 06.10.2022 la seva nova composició en les corresponents 
comissions informatives.

Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels 
canvis en el Grup Municipal Molins Camina-Podem.

Comissió Informativa de l’Ârea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV)

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

Comissió Especial de Comptes

Sr. Miguel Ángel Pozo Soto

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Aprovat per unanimitat fer-ne la difusió, no pas la composició, que és autoritat i dret del 
grup, lògicament. I passarem al punt 3.

VOTACIÓ:

El Ple de la Corporació en pren coneixement.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient 17/2022/DCADC).-
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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
SETEMBRE

Decret Data Concepte
1473 1/9/2022 Sancionador
1474 1/9/2022 Processos de selecció
1475 2/9/2022 Contractació menor de serveis
1476 2/9/2022 Modificacions de pressupost
1477 2/9/2022 Modificació llicència gual
1478 2/9/2022 Baixa llicència gual
1479 2/9/2022 Danys a béns municipals
1480 2/9/2022 Contractació laboral
1481 2/9/2022 Danys a béns municipals
1482 2/9/2022 Danys a béns municipals
1483 2/9/2022 Acord marc per subministrament
1484 6/9/2022 Contractació laboral
1485 6/9/2022 Llicència d'ús de béns
1486 6/9/2022 Nomenaments
1487 6/9/2022 Acord marc per subministrament
1488 6/9/2022 Plans i projectes
1489 6/9/2022 Situacions del personal
1490 6/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1491 6/9/2022 Processos de selecció
1492 6/9/2022 Sancionador
1493 9/9/2022 Sancionador
1494 9/9/2022 Sancionador
1495 9/9/2022 Sancionador
1496 9/9/2022 Sancionador
1497 9/9/2022 Modificacions de pressupost

1498 9/9/2022 Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
1499 9/9/2022 Processos de selecció
1500 9/9/2022 Ajuts socials
1501 9/9/2022 Modificacions de pressupost
1502 9/9/2022 Modificacions de pressupost
1503 9/9/2022 Modificacions de pressupost
1504 9/9/2022 Ajuts socials
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1505 9/9/2022 Contractació menor d'obres
1506 9/9/2022 Modificacions de pressupost
1507 9/9/2022 Modificacions de pressupost

1508 9/9/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració

1509 9/9/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1510 9/9/2022 Nomenaments
1511 9/9/2022 Ordre d'execució
1512 9/9/2022 Processos de selecció
1513 9/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1514 9/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1515 9/9/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1516 9/9/2022 Nomenaments
1517 9/9/2022 Nomenaments
1518 9/9/2022 Ordre d'execució
1519 9/9/2022 Nomenaments
1520 9/9/2022 Recurs de reposició
1521 9/9/2022 Recurs de reposició
1522 13/9/2022 Sancionador
1523 13/9/2022 Sancionador
1524 13/9/2022 Aprovació Despeses
1525 14/9/2022 Sancionador
1526 14/9/2022 Sancionador
1527 14/9/2022 Nomenaments
1528 14/9/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1529 14/9/2022 Llicència d'obra menor
1530 14/9/2022 Contractació menor d'obres
1531 14/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1532 14/9/2022 Contractes privats
1533 14/9/2022 Llicència d'obra menor
1534 14/9/2022 Llicència d'obra menor
1535 14/9/2022 Llicència d'obra menor
1536 14/9/2022 Contractació menor de serveis
1537 14/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1538 14/9/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
1539 14/9/2022 Nomenaments
1540 14/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1541 14/9/2022 Situacions del personal
1542 14/9/2022 Contractació laboral
1543 14/9/2022 Modificacions de pressupost
1544 14/9/2022 Modificacions de pressupost
1545 14/9/2022 Modificacions de pressupost
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1546 14/9/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1547 14/9/2022 Nomenaments
1548 14/9/2022 Nomenaments
1549 14/9/2022 Nomenaments
1550 14/9/2022 Situacions del personal
1551 14/9/2022 Nomenaments
1552 14/9/2022 Nomenaments
1553 14/9/2022 Nomenaments
1554 14/9/2022 Nomenaments
1555 14/9/2022 Nomenaments
1556 14/9/2022 Ordre d'execució
1557 14/9/2022 Ordre d'execució
1558 14/9/2022 Ordre d'execució
1559 14/9/2022 Contractació menor de serveis
1560 14/9/2022 Aprovació document cobratoris
1561 14/9/2022 Aprovació document cobratoris
1562 14/9/2022 Aprovació document cobratoris
1563 14/9/2022 Aprovació document cobratoris
1564 14/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1565 14/9/2022 Bonificacións Fiscals
1566 14/9/2022 Bonificacións Fiscals
1567 14/9/2022 Regularització fiscal
1568 14/9/2022 Regularització fiscal

1569 14/9/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, 
casetes i circs

1570 14/9/2022 Modificacions de pressupost
1571 14/9/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1572 14/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1573 14/9/2022 Nomenaments
1574 14/9/2022 Acord marc per subministrament
1575 14/9/2022 Nomenaments
1576 14/9/2022 Contractació laboral
1577 14/9/2022 Modificacions de pressupost
1578 14/9/2022 Processos de selecció
1579 15/9/2022 Aprovació Despeses
1580 15/9/2022 Situacions del personal
1581 15/9/2022 Processos de selecció
1582 15/9/2022 Contractació laboral
1583 15/9/2022 Nomenaments
1584 15/9/2022 Modificacions de pressupost
1585 15/9/2022 Ordre d'execució
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1586 15/9/2022 Ordre d'execució
1587 15/9/2022 Processos de selecció
1588 15/9/2022 Contractació menor de serveis
1589 15/9/2022 Aprovació document cobratoris
1590 15/9/2022 Aprovació document cobratoris
1591 15/9/2022 Aprovació document cobratoris
1592 15/9/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1593 15/9/2022 Recurs de reposició
1594 19/9/2022 Sancionador
1595 20/9/2022 Recurs de reposició
1596 20/9/2022 Recurs de reposició
1597 20/9/2022 Recurs de reposició
1598 22/9/2022 Autorització i delegacions
1599 22/9/2022 Nomenaments
1600 22/9/2022 Danys a béns municipals
1601 22/9/2022 Modificació de servei municipal
1602 22/9/2022 Relació Contractació Laboral
1603 22/9/2022 Ajuts socials
1604 22/9/2022 Ajuts socials
1605 22/9/2022 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
1606 22/9/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1607 22/9/2022 Convenis interadminisratius
1608 22/9/2022 Ordre d'execució
1609 22/9/2022 Ordre d'execució
1610 22/9/2022 Ordre d'execució
1611 22/9/2022 Convenis interadminisratius
1612 22/9/2022 Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
1613 22/9/2022 Ordre d'execució
1614 22/9/2022 Nomenaments
1615 22/9/2022 Ordre d'execució
1616 22/9/2022 Ordre d'execució
1617 22/9/2022 Ordre d'execució
1618 22/9/2022 Ordre d'execució
1619 22/9/2022 Llicència d'obra menor
1620 22/9/2022 Ordre d'execució
1621 22/9/2022 Ordre d'execució
1622 22/9/2022 Ordre d'execució
1623 22/9/2022 Ordre d'execució
1624 22/9/2022 Llicència d'obra menor
1625 22/9/2022 Bonificacións Fiscals
1626 22/9/2022 Recurs de reposició
1627 22/9/2022 Situacions del personal
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1628 22/9/2022 Ordre d'execució
1629 22/9/2022 Contractació oberts de serveis
1630 22/9/2022 Contractació menor d'obres
1631 22/9/2022 Sancionador
1632 22/9/2022 Llicència d'obra menor
1633 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1634 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1635 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1636 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1637 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1638 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1639 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1640 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1641 22/9/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1642 22/9/2022 Bases de concursos

1643 22/9/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1644 22/9/2022 Modificacions de pressupost
1645 22/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1646 23/9/2022 Devolució d'ingressos indeguts

1647 23/9/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

1648 23/9/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

1649 23/9/2022 Bonificacións Fiscals

1650 23/9/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

1651 23/9/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1652 23/9/2022 Llicència d'obra menor
1653 23/9/2022 Bonificacións Fiscals
1654 23/9/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1655 23/9/2022 Llicència d'obra menor
1656 23/9/2022 Sancionador
1657 23/9/2022 Sancionador
1658 23/9/2022 Aprovació Despeses
1659 23/9/2022 Aprovació Despeses
1660 26/9/2022 Modificacions de pressupost
1661 26/9/2022 Nomenaments
1662 26/9/2022 Contractació laboral
1663 26/9/2022 Contractació laboral
1664 26/9/2022 Contractació laboral
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1665 26/9/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1666 26/9/2022 Sancionador
1667 26/9/2022 Recurs de reposició
1668 26/9/2022 Recurs de reposició
1669 26/9/2022 Aprovació Despeses
1670 27/9/2022 Contractació laboral

1671 27/9/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1672 27/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1673 27/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1674 27/9/2022 Modificacions de pressupost
1675 27/9/2022 Modificacions de pressupost
1676 27/9/2022 Modificacions de pressupost
1677 27/9/2022 Contractes privats
1678 27/9/2022 Modificacions de pressupost

1679 27/9/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1680 27/9/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1681 27/9/2022 Contractes privats
1682 27/9/2022 Nomenaments
1683 27/9/2022 Nomenaments
1684 27/9/2022 Contractes privats
1685 27/9/2022 Règim disciplinari
1686 28/9/2022 Nomenaments
1687 28/9/2022 Llicència d'obra menor

1688 28/9/2022
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment 
perillosos

1689 28/9/2022 Distincions a la col.laboració ciutadana(GU)
1690 28/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1691 28/9/2022 Modificacions de pressupost
1692 28/9/2022 Modificacions de pressupost
1693 28/9/2022 Llicència d'obra menor
1694 28/9/2022 Llicència d'obra menor
1695 28/9/2022 Nomenaments
1696 28/9/2022 Nomenaments
1697 28/9/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1698 28/9/2022 Ajuts socials
1699 28/9/2022 Contractació menor d'obres
1700 30/9/2022 Regularització fiscal
1701 30/9/2022 Bonificacións Fiscals
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1702 30/9/2022 Aprovació document cobratoris
1703 30/9/2022 Aprovació document cobratoris
1704 30/9/2022 Provisió de llocs
1705 30/9/2022 Nomenaments
1706 30/9/2022 Contractes de Lloguer
1707 30/9/2022 Aprovació document cobratoris
1708 30/9/2022 Bonificacións Fiscals
1709 30/9/2022 Bonificacións Fiscals
1710 30/9/2022 Bonificacións Fiscals
1711 30/9/2022 Contractació menor de serveis

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem, ara sí, al coneixement de l'acció del govern municipal. El punt 4, que és «Donar 
compte dels decrets d'alcaldia, expedient 17/2022». Alguna qüestió?

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 3r trimestre 
del 2022, i Morositat (Expedient. 8/2022/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 18 d’octubre 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

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 TERCER TRIMESTRE 2022

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

Trimestre de l’exercici 2022

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 18 d’octubre 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 TERCER Trimestre de l’exercici 2022
4. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del TERCER 

Trimestre de l’exercici 2022

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

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

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Ràtio de les operacions pagades en el TERCER Trimestre l’exercici 2022: 0,59 dies
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del TERCER Trimestre de 

l’exercici 2022: 29,50 dies
· Període mig de pagament del TERCER Trimestre de l’exercici 2022: 8,99 dies

Respecte a Molivers Societat Municipal SL

· Ràtio de les operacions pagades en el TERCER Trimestre de l’exercici 2022: 13,85 
dies

· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del TERCER Trimestre de 
l’exercici 2022: 9,82 dies

· Període mig de pagament del TERCER Trimestre de l’exercici 2022: 13,61 dies

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

TERCER trimestre de l’exercici 2022: 9,15 dies

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 18 d’octubre de 2022.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Doncs, si no n'hi ha cap, passem al punt cinquè, «Donar compte al Ple del període mig de 
pagament corresponent al tercer trimestre del 2022 i, per tant, de la seva morositat». I fa 
l'explicació d'aquest punt el regidor de Finances, senyor Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat: 
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Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. 

Presenta el punt 5

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Si els sembla i no hi ha cap comentari, passaríem ara als assumptes 
dictaminats per les comissions informatives.

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.- Prórroga del conveni de col•laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera – 
Màster en hisenda Autonómica i local: Economia i gestió- i l’Ajuntament de Molins 
de Rei (Expedient. 8/2022/CONVE).-

DICTAMEN

Ates l’informe-proposta signat per l’interventor accidental, en data 20 d’octubre de 2022, 
que es transcriu literalment:
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1755 de 6 de novembre de 2021 mitjançant el qual 
s’aprovava la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera, de 
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei, per acollir un estudiant del 
Màster en Hisenda Autonòmica i Local: economia i gestió avançada durant 6 mesos, des 
del 15 de novembre de 2021 al 14 de maig de 2022 i complint un horari de dedicació de 35 
hores setmanals, garantint la compatibilitat amb l’horari lectiu del Màster.

Atès el conveni signat en data 12 de novembre de 2021 per la Directora general de la 
Fundació Bosch i Gimpera i per l’Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei en data 9 de 
novembre de 2021 per acollir l’estudiant Marc Gálvez Bricullé, del Màster en Hisenda 
Autonòmica i Local: economia i gestió avançada.

Atès que per part de l’Ajuntament així com la Fundació Bosch i Gimpera, amb el vist i plau 
de l’alumne, es van aplicar les pràctiques de l’estudiant fins al 14 de novembre de 2022.

Atès que novament es vol acordar ampliar el termini per a la realització de les esmentades 
pràctiques objecte del Conveni, des del 15 de novembre de 2022 fins al 14 de maig de 
2023 i es vol deixar constància d’aquest acord.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei col·laborarà amb el programa de pràctiques del 
Màster en Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació Bosch i Gimpera la quantitat de 
set mil nou-cents vuitanta (7.980 €). D’aquest import la Fundació transferirà a l’estudiant la 
quantitat de 6.000 euros, la part restant de 1.980 euros (iva inclòs), serà facturada des de la 
Fundació Bosch i Gimpera. Aquesta despesa té caràcter plurianual i anirà a càrrec del 
pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen a continuació:
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Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 1.995 €
2023 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 5.985 €

Vist que, en relació al control pressupostari, per a pressupost 2022, exclusivament a 
efectes d’aprovació de la despesa, consta a les actuacions un document RC amb núm. 
12022000037067, per import total de 1.995 € (mil nou-cents noranta-cinc euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i 
Gimpera, per vinculació jurídica, corresponent a la quantia a abonar de l’exercici 2022 per 
l’Ajuntament de Molins de Rei.

Vist que el present conveni té naturalesa plurianual i les despeses de les anualitats 
superen els percentatges que marca l’art. 174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Ple 
és l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni.
 
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: APROVAR l’ampliació per 6 mesos la durada de les pràctiques de l’estudiant Marc 
Gálvez Bricullé, concretament del 15 de novembre de 2022 fins al 14 de maig de 2023, a la 
Regidoria d’Economia i Finances de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Segon: Autoritzar i disposar de la despesa corresponent a la col·laboració amb el 
programa de pràctiques del màster en Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació 
Bosch i Gimpera per la quantitat de set mil nou-cents vuitanta euros (7.980 €), amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 1.995 €
2023 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 5.985 €

Tercer: Renovar el NOMENAMENT com a supervisor de les pràctiques a l’Interventor 
accidental.

Quart: TRASLLADAR aquest acord a la Fundació Bosch i Gimpera.

Cinquè: NOTIFICAR aquest acord al negociat d’Intervenció i al Negociat de Transparència 
per la inclusió al web municipal (portal de transparència).

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
. En primer lloc, com és habitual, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i 
Economia i de l'Àrea d'Alcaldia, amb el punt sisè, que és la «Pròrroga del conveni de 
col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera, Màster en hisenda autonòmica i local 
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d'economia i gestió de l'Ajuntament de Molins de Rei». I fa aquesta explicació al senyor 
Miguel Zaragoza, en tant en quan regidor de Recursos Humans. Endavant.

Sr. Zaragoza: 

Gràcies, alcalde. I bona tarda a tots qui ens estan escoltant. 

Presenta el punt 6

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Alguna observació? No? Doncs, si els sembla, passem a la votació 
d'aquest punt.  

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 4

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

7.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
(Expedient. 4/2022/APPAB).-

DICTAMEN

1. Introducció

L’Ajuntament de Molins de Rei té un compromís institucional amb els més alts 
estàndards en compliment de les normes legals, ètiques i morals i els més estrictes 
principis d'integritat, objectivitat i honestedat. 

També reitera el seu compromís en la lluita contra el frau i la corrupció en l’exercici de 
les seves funcions i declara la seva intenció de gestionar primerament i adequadament 
els conflictes d’interessos. L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a aprovar una 
Política Antifrau amb la finalitat de promoure una cultura de compliment que exerceixi 
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un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta i que faci possible la 
seva prevenció, detecció, correcció i persecució de forma proporcionada, eficaç, 
adequada i ajustada en el temps. 

Addicionalment, l’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a adoptar els 
procediments de gestió i un model de control que asseguri una tramitació eficaç i 
ajustada amb els millors estàndards ètics dels expedients mitjançant els quals 
s’obtinguin i destinin els fons UE, de tal forma que compleixi les finalitats previstes en el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

D’altra banda, el personal de l'Ajuntament, en la seva condició d'empleat/da públic, 
assumeix i comparteix aquest compromís, tenint entre altres deures els de "vetllar pels 
interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de 
l'ordenament jurídic, i han d’actuar d'acord amb els següents principis: objectivitat, 
integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei 
públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honestedat, 
promoció de l'entorn cultural i ambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes" 
(Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el “Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público"). 

L'Ajuntament persegueix amb aquesta política promoure i consolidar dins de 
l'organització una cultura que desincentivi qualsevol activitat fraudulenta i que faciliti la 
seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per 
a la gestió d'aquests casos.

2. Fonaments legals i consideracions

En l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la 
Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de gestió i 
el model de control de les entitats participants.

A més, cal configurar i desenvolupar un Sistema de Gestió que faciliti la tramitació 
efectiva de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la Comissió Europea. 
Per a això, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/20212 , de 29 de setembre,  per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

L’esmentada Ordre, en l'article 6, estableix  que per complir amb les obligacions que 
l'article 22 del Reglament (UE) 2021/2413, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, imposa a 
Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a 
beneficiari dels fons MRR, Qualsevol entitat, decisora o executora, que participi en 
l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un "Pla de Mesures Antifrau" 
que li permeti assegurar i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons 
corresponents s'han utilitzat d'acord amb les normes aplicables, en particular pel que fa 
a la prevenció, detecció i correcció de fraus, corrupció i conflictes d'interessos. 

En previsió de que l’Ajuntament de Molins de Rei sigui beneficiari dels fons MRR, s’ha 
procedit a la redacció d’un Pla de Mesures Antifrau que serà desplegat de conformitat 
amb el que es determina en el propi document.
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Vist l’informe tècnic del cap de negociat de control de gestió signat en 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 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.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Molins de Rei, així com 
els documents annexos del mateix.

Segon.- Dur a terme totes les accions que siguin necessàries per fer efectiu aquest Pla 
de Mesures Antifrau i per garantir el seu compliment.

Tercer.- Publicar el present acord al BOPB amb l’enllaç al Pla de mesures antifrau del 
qual es donarà coneixement a tota l’organització mitjançant la seva publicació a la 
intranet corporativa, així com la seva publicació al Portal de transparència de 
l’Ajuntament.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt setè, que és l'«Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de 
Molins de Rei». I fa l'explicació d'aquest punt al regidor Àlex Herrero. Endavant.

Sr. Herrero:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i a tots. 

Presenta el punt 7 

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. No hi ha intervencions? Doncs, llavors, 
gràcies regidor. Passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 03/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 19/89

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

C‘s 1

Total 16 3

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

8.- Expedients de Modificació de Pressupost Suplement de Crèdit 4/2022 
(Expedient. 145/2022/MOPRE), Crèdit Extraordinari 7/2022 (Expedient. 
146/2022/MOPRE) i Crèdit Extraordinari 8/2022 (Expedient. 147/2022/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 necessitats de 
consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals i amb baixa d’aplicacions de despeses.

Vistos els informes tècnics obrants en l’expedient.

Vist l’informe del Cap de Negociat de Personal i Organització en funcions, de data 20 
d’octubre de 2022, en el qual es sol·licita que en el cas del suplement de crèdit que es 
consigna per fer front al pagament als treballadors municipals de l’increment de l’1,5% de 
les retribucions, amb efectes 1 de gener de 2022, sigui d’execució immediata, en aplicació 
de l’article 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a 
la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu 
energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del 
sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas 
por la sequía i tal com preveu l’article 177.6 del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 21 
d’octubre de 2022.

Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de 
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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
SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2022 593.565,98 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI 7/2022 109.925,66 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI 8/2022 133.898,60 €

Segon.- Publicar aquest acord, referent al Suplement de Crèdit 4/2022  i Crèdit 
Extraordinari 7/2022, 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.

Tercer.- Establir que la modificació de crèdit proposada referent al Crèdit Extraordinari 
8/2022 sigui immediatament executiva després del seu acord.

Quart.- Publicar aquest acord, referent al Crèdit Extraordinari 8/2022, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Taulell d’anuncis de la Corporació per un període de vuit dies, 
segons RD el què disposa l’article 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre . Es 
considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà 
de la seva publicació en el BOP, no es presenten reclamacions.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt vuitè, «Expedients de modificació del pressupost suplementari de 
crèdit 4/2022, crèdit extraordinari 7/2022 i crèdit extraordinari 8/2022». I fa l'explicació 
d'aquest punt el regidor de Finances, senyor Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat: 

També podríem fer el punt 10, que també és part de l'RLT.

Sr. Alcalde: 

És el que estava mirant, però com no els han posat seguits. Exacte. Sí. El punt 10 fem 
explicació conjunta i després farem, com és habitual, votació per separat. Endavant.

Sr. Enseñat: 

Gràcies, alcalde. 

Presenta els punts 8 i 10
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Sr. Alcalde: 

Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Enseñat. Obriríem el torn d'intervencions. Si no hi ha cap 
intervenció, passem a votació.. Sí, val. Endavant senyora Cristina Rodríguez. [Veu de fons] 
És una altra cosa el 9, hem dit el 8 i el 10.

Sra. Rodríguez: 

Hola a totes i tots. Bueno, des d'Esquerra Republicana de Catalunya trobem raonables els 
suplements de crèdit tant per assumir la pujada de la llum com per fer front als 
compromisos amb les entitats, amb els treballadors i treballadores municipals, 
evidentment, i l'increment d'educadores per a la Traca i El Molí, i, bueno, i alguns altres. 
Ara bé, el que veiem incoherent i innecessari a les alçades que ens trobem és que 
s'engeguin projectes que no estan contemplats en els pressupostos vigents com, per 
exemple, el de la creació d'un inventari de patrimoni, ja que poden esperar perfectament 
als pressupostos de l'any vinent. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

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

Sr. Corro: 

Gràcies. Bé, primer de tot, bona tarda a tothom qui està aquí a la sala de plens, a qui ens 
segueix telemàticament. Avui el Govern ens planteja quatre nous expedients de 
modificació del pressupost municipal per a l'any 2022. Avui, a 3 de novembre, quan 
queden menys de dos mesos per acabar l'any, la sociovergència ens posa sobre la taula 
aprovar les que serien la novena, la desena, l'onzena i la dotzena modificacions d'un 
pressupost que, en teoria, entre cometes, es va aprovar al febrer d'enguany. 

És ara quan sabem exactament quina és la proposta de pressupost per a l'any 2022 del 
govern municipal. Llàstima, només, que a hores d'ara potser hauríem d'estar debatent la 
proposta de pressupost per a l'any 2023. Una vegada més, i no ens cansem, denunciem 
les males formes amb què la sociovergència manega el pressupost municipal. Denunciem 
principalment el secretisme de les seves previsions pressupostàries quan l'oposició 
pràcticament a cada sessió ordinària d'aquest plenari ens trobem de morros amb una nova 
modificació del pressupost, algunes de quanties gens menyspreables, com la que avui ens 
ocupa de gairebé 850.000 euros per estudiar, debatre i, si escau, fer propostes a una 
setmana vista entre que se'ns entrega la informació tècnica i fins que es porta al Ple. 

I vagi per endavant, i ja entrant aquí una mica al fons de l'assumpte, quan podem entendre 
que hi ha situacions sobrevingudes que no es puguin preveure en aprovar-se el pressupost 
a principis d'any i, per tant, cal modificar-lo i adaptar-lo, no? En aquest cas, voldríem 
remarcar, per exemple, els recursos destinats a actualitzar les retribucions dels 
treballadors i les treballadores públiques de la casa per fer efectiu el darrer increment 
salarial aprovat el mes passat pel Govern espanyol. Seria un increment salarial que, no 
oblidem, resulta clarament insuficient per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu patida 
enguany, no només pel personal del sector públic, sinó pel conjunt de la classe 
treballadora del nostre país. 

També remarquem en aquesta modificació de pressupost la dotació amb més recursos de 
les escoles bressol de la Traca i el Molí per poder assumir la contractació d'una educadora 
de reforç cadascuna davant dels augments de ràtios d'infantil 1 i 2. 
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Ara bé, hi ha altres partides que la veritat no veiem gaire clares. Partides en què hi ha 
alguna cosa que ens grinyola, no? En aquest sentit, per exemple, volem destacar els 
increments en les partides de subministraments elèctrics dels diferents equipaments 
municipals i a la via pública, uns increments que ascendeixen a gairebé 300.000 euros. 
Amb aquests increments es justifiquen els propis increments del preu de l'electricitat 
comprensibles, doncs, atès el context actual i el sistema vigent que els regula. 

Ara bé, ens sembla realment contradictori que ara es plantegi això, quan fa uns mesos, 
concretament a l'abril, el Govern va aprovar, en el marc d'una altra modificació del 
pressupost, una partida de 60.000 euros per a enllumenat de Nadal. Per ser més precisos, 
una partida per al lloguer, el muntatge i el desmuntatge de la infraestructura. Per tant, 
caldrà estar atents i veure a quant ascendeix la factura de la llum en aquest cas. De veritat, 
ens costa molt entendre el concepte de prudència al que sistemàticament apel·la el 
Govern. 

Dues partides més que no veiem del tot clares, les relatives a la futura residència. D'una 
banda, aquests 20.000 euros destinats a contractar el servei d'assessorament per redactar 
els plecs d'externalització de la residència. I, d'altra banda, els 70.000 euros de despeses 
preliminars per redactar el projecte bàsic i executiu de la residència. Per a nosaltres són 
despeses precipitades i no pas per la urgència de la necessitat d'un nou equipament, sinó 
pel fet que entenem que l'addenda signada recentment és més una declaració d'intencions 
que no un compromís jurídicament vinculant per a la Generalitat. 

Es parla en aquesta addenda d'una previsió de places que estudien les parts signants i fia 
la materialització de l'addenda a la disponibilitat pressupostària del Govern de torn i a la 
normativa vigent aplicable en un moment futur. Llenguatge, com deia, propi d'una 
declaració d'intencions. I, alhora, cal recordar, entenem, que el consistori ha fet també una 
inversió en temps i en recursos per intentar aconseguir una subvenció de fons europeus 
que podria finançar fins a un 50 per cent del cost de la construcció. Però no, no 
considerem encertat, parlant com a Govern, esperar a saber com es resol aquesta 
subvenció que segons informacions dels tècnics seria el mes de desembre, i veure, doncs, 
si hauríem pogut optar per finançar la resta del cost de la construcció, de tal manera que 
tinguem una nova residència i que aquesta sigui de titularitat i de gestió cent per cent 
pública. 

Queden clares les intencions del Govern sociovergent en aquesta matèria. Tirem endavant 
amb la construcció costi el que costi, inclús si és a costa de privatitzar la gestió de la 
residència durant dècades o a costa de la privatització de la majoria de les places que 
haurien de ser públiques. I tot, a ningú se li escapa, per penjar-se una medalla abans de 
les eleccions de l'any vinent. 

I una darrera partida sobre la que voldríem posar el focus, destinar 15.000 euros 
addicionals al manteniment de la senyalització horitzontal i vertical que per primer cop ha 
esmentat el regidor de Finances en parlar-nos d'aquesta proposta de modificació de 
pressupost. D'entrada, el concepte no es gaire precís, quan un veu el detall de l'informe 
tècnic que aquests 15.000 euros es volen destinar a arranjar un dels carrils de circulació 
del passeig del Terraplè per fer una bossa d'aparcament gratuïta en horari nocturn i caps 
de setmana. Sense, aparentment, una data de caducitat definida. 

Aquesta proposta, efectivament, ens va sobtar, ens va sobtar gratament, perquè entenem 
que una mesura com aquesta, en l'àmbit cabdal de l'ocupació de l'espai i la via pública, 
s'hauria d'haver plantejat d'una forma més amable a l'oposició i no intentar colar-la per la 
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porta del darrere en dos paràgrafs d'un informe tècnic i en el marc d'una modificació de 
pressupost gruixuda. Per això vam demanar a l'equip de govern en el seu moment que la 
deixés sobre la taula per poder debatre-la i treballar-la en el moment oportú, serenament. 
Però se'ns ha ignorat completament. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera: 

Bé, bona tarda a tots i a totes els que esteu a la sala de plens i els que ens escolten via 
ràdio i via televisió. A aquest Govern li agrada molt parlar d'eixos, eh? En lloc de parlar de 
conceptes i partides, parlem d'eixos. Nosaltres, en aquest sentit, doncs, també 
expressarem la nostra opinió a través dels eixos. I així seguim la línia encetada, eh? 
Nosaltres amb relació a l'eix 2, que és més temes culturals, temes esportius, temes de... 
Evidentment hi estem d'acord, no hi veiem cap inconvenient. En el que direm en l'eix 3, 
no?, de temes de primers contractes i Molinencs i molinenques i actes de Nadal i 
exposicions, doncs, també veiem coses positives. Sempre els hi hem recordat allò del 
primer contracte, no?, que hem de vigilar, realment, que realment sigui útil per a les 
persones que realitzen aquest primer contracte, que no sigui simplement un pagar per 
estar, eh?, sinó que realment serveixi per a alguna cosa. I amb això també els hi 
demanem, doncs, que posin els recursos humans adequats per poder desenvolupar 
aquesta proposta. 

Però em centraré bàsicament en l'eix 1, que és el més ampli i que toca, doncs, aspectes 
molt diversos, com parlava al Carles, no?, i que evidentment en alguns, doncs, hi estem a 
favor. Evidentment, l'actualització dels preus dels treballadors, doncs, és una obligatorietat 
i, per tant, s'ha de fer. I convindrem tots que l'augment aquest no generarà la necessitat 
que tenen els treballadors i treballadores d'aquest país per tirar endavant. 

Però després, doncs, tenim altres elements com ara el tema del subministrament 
d'electricitat. Nosaltres ja plantejàvem en el debat del pressupost que aquelles partides 
eren molt curtes. En aquell moment se'ns deia que el contracte de l'ACM, doncs, era un 
contracte bastant blindat i que no tindria els augments que estaven succeint a la resta del 
territori. I dos modificacions pressupostàries després, doncs, veiem que sí que té efecte i 
ara ens ha explicat que trimestralment, no?, actualitzen els preus i, per tant, doncs, anem 
cap aquí. 

Això ens generava molts dubtes i en generen dubtes, ja que ve al cas, no?, les despeses 
futures del Palau de Recasens, que, com ja explicàvem, doncs, també la partida d'energia 
contemplada en aquell supòsit de despesa ens semblava irrisòria amb el que ens costarà. 

Després el tema de la concessió municipal de la piscina. Jo ara no em queda clar si això 
és una transferència corrent en base al conveni o és una transferència per eixugar la 
possible desviació, diguem-ne, de les despeses de la piscina. I aquí tornem amb el debat 
habitual que tenim amb el tema de les concessions i amb la concessió de la piscina en 
concret, eh? Crec que a l'abril del 2020 ja teníem un debat en això, j els hi expressava la 
meva disconformitat en gestionar d'aquella manera la piscina, que tenien que realment fer 
una gestió de control de despesa i control del servei de la piscina més enllà del que 
estableixi el conveni. Vam tenir un debat per veure si modificàvem d'alguna manera el 
contracte o no, si es podia o no es podia. Bé, continuem, doncs, a través de recursos 
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municipals o públics, no?, injectant diners, evidentment, a un servei que és públic, eh?, 
però que crec que l'Ajuntament hauria de gestionar d'una altra manera. 

I finalment... Bé, em queden dos punts. L'altre punt és l'aparcament del Terraplè. 
Evidentment, en el context del Pla de mobilitat a què sempre fem referència i que hem 
d'actualitzar, doncs, no hagués estat de més que, com ens recorden sempre que és vigent, 
haguéssim pogut parlar d'aquest tema abans de portar-ho com a modificació 
pressupostària, no? No entenem a què respon més enllà d'un acte, diguem-ne, de 
propaganda. No volia dir propaganda, vull dir, de concessió de queixes veïnals en base a 
dos projectes que vostès van prometre que estudiarien un aparcament soterrat i que no 
s'ha portat a terme. Ara mateix està en exposició al parc Pont de la Cadena, que tampoc 
contempla l'aparcament soterrat. I entenc que el que fan és alguna acció per minimitzar les 
queixes i la possible afectació que tindrà tot això en el futur. I més encara quan es comenci 
a construir l'edificació que hi ha prevista a la plaça de la Llibertat. Almenys aquest no l'han 
relacionat amb el PLAC, eh?, perquè algunes partides del PLAC per fer passos de vianants 
també són sorprenents. 

I finalment, doncs, diguem, la despesa vinculada al tema de la residència. Clar, aquí també 
tenim dubtes. Per un costat són els 20.000 euros que esmentava el senyor Enseñat, que 
van, diguem, a la redacció dels documents necessaris per poder accedir a la subvenció. 
Evidentment, entenc que s'haurà fet amb un contracte menor i que estarà ben justificat. No 
ho poso en dubte, eh? Simplement, doncs, això ja estava clar, ja ho vam parlar, ho vam 
comentar i, per tant, està, diguem-ne, com a mínim informat i explicat. 

Ara bé, els 90.000 euros de l'arquitecte no sé ben bé a què responen, eh? El 70.000 perdó, 
els 70.000 euros. Perquè nosaltres enteníem que, diguem, en el concurs de selecció dels 
arquitectes el que es pretenia era tenir una proposta, perquè quan es fes la construcció de 
la... o quan s'adjudiqués a la constructora, no?, es redactaria conjuntament el plec o, 
diguem-ne, el projecte tècnic per poder-la construir. I no ens ha quedat massa clar o no 
ens ho han sabut explicar o no ens ho van explicar a la informativa a què són deguts 
aquests 70.000. I entenem que el que es pretén és fer un pressupost plurianual, no?, que 
tindrà una partida per a aquest any i una partida l'any que ve per absorbir tot el cost del 
projecte via directa de l'Ajuntament. En tot cas, si no és així, ja ens ho explicaran, però 
aquest ens genera una mica de dubtes. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Alguna intervenció més? Doncs, llavors, si els sembla, farem una resposta coral del 
Govern a l'hora de fer el tancament d'aquest primer torn. En primer lloc, el regidor Miguel 
Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza: 

Intentaré ser ràpid perquè... Per a mi hi ha dos temes, sobretot. I quan hi ha companys que 
els hi agrada donar lliçons... I ara li explicaré. El 2018, quan el Govern... Sí, sí, 2018, val la 
pena, perquè aquí només parlem del Govern. Vull dir, parlem del Govern i parlem de quan 
vostès governaven. El 2018, quan s'aprova el pressupost, que no s'aprova conjuntament 
amb les ordenances fiscals... És veritat que vostès encara no hi eren. Però quan s'aprova 
el pressupost, els companys de l'oposició ens vam assabentar del destí del romanent 
gràcies al butlletí que va publicar la CUP uns dies abans d'aprovar el pressupost al Ple 
municipal. 
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Miri, gestions per part del seu grup les justes. Perquè després aquí jo personalment li vaig 
preguntar al regidor de Finances si era veritat el que els ciutadans de Molins de Rei havien 
llegit i, bueno, es va mirar cap a una altra banda. Vostès ja havien pactat una cosa que no 
ens van explicar allí, eh?, al 2018. El 2019 tampoc vam fer el debat conjunt de les 
ordenances fiscals ni del pressupost. I vostès, una vegada se'n van a l'oposició, van al 
Govern i li donen lliçons de com s'han de fer les coses. I això és així. Jo no m'ho invento, 
eh? Està ben explicat. Perquè al final un ha de ser coherent. Miri, quan jo vaig fer 
l'explicació pressupostària d'aquest pressupost ja vam dir que faríem modificacions 
pressupostàries i, a més, nosaltres no ens hem amagat mai de res, mai. 

Amb el tema de l'aparcament, sobta el comentari. No em sobta... però, he de fer un cert 
esment, perquè sembla que és una novetat i això sí que em sorprèn, no? El Pla 
d'aparcaments aprovat i discutit a la Comissió de Mobilitat quan es va portar, eh?, parla 
concretament d'una actuació que és «carrer multiús al passeig del Terraplè». Crec que els 
grups que han fet menció l'haurien de tenir ben fresc, en concret, el company de Molins en 
Comú, perquè a més ha fet comentaris sobre l'aparcament soterrat. Doncs, hi ha un 
apartat en aquest, que és bastant clar, on parla d'això i explica quin és el motiu. El 2018, 
de fet, aquell Govern fa un encàrrec intern sobre això. O sigui, l'Àrea de Mobilitat i el 
Departament de Territori encarrega en aquell moment un estudi per fer la implementació 
d'allò que el Pla d'aparcaments diu. 

El grup socialista ho portava al seu programa electoral i, de fet... En tot cas, això és el que 
ens podrien retreure, el 2019 ho fiquem al pressupost d'una manera absolutament més 
àmplia i ho debatem. Mirin les actes, eh? I mirin tota la informació que està penjada a la 
banda, eh? És a dir... I vam posar una quantitat, si no recordo malament, de 70.000 euros 
per fer la reforma del passeig del Terraplè, que no vam executar perquè al final la proposta 
que nosaltres estàvem plantejant, que era més integral, xocava amb les obres que 
s'estaven preveient fer als voltants del passeig del Terraplè. És tan simple com això, eh? I 
aleshores, al final, nosaltres l'únic que fem és una cosa que està aprovada, que està en 
documents, que l'ha vist tothom, que està al nostre programa electoral, que no ens n'hem 
amagat mai, que hem fet discussions amb els moviments veïnals –no d'ara, senyor 
Corredera, de fa temps, eh?, fa temps d'aquesta discussió, perquè aquests documents no 
són d'ara, ja fa temps–, doncs, posar-la en marxa. Ja està, no té més.

Sr. Alcalde: 

Continuem amb les rèpliques. Jo faré una explicació molt ràpida i breu també respecte a 
les apreciacions que han fet en aquests dos conceptes pressupostaris, que el que porten 
és a avançar en la concreció de la nova residència de la gent gran. Són dos grups 
municipals que han fet observacions al respecte. Crec, senyor Corredera, que dir de forma 
molt subliminal, com ha dit, «espero que les coses es facin bé». Home, nosaltres sempre 
mirem de fer bé i de complir estrictament la legalitat. Lògicament, són 20.000 euros perquè 
aquí es fa un encàrrec, entre altres coses, al consorci del qual som mitjà propi, eh? I, per 
tant, sí, el que fem és el que vam explicar a la Comissió de la Residència de la gent gran, 
que és avançar significativament en el model que aquest Govern ha portat a la comissió, 
ha mirat d'acordar –és veritat que no ha estat de forma unànime, però que hi ha hagut més 
acords que no pas només els del Govern–, i el que pretenem és fer un concurs que 
permeti la construcció i la gestió de la futura residència de la gent gran. I per a això 
necessitem l'assessorament, en aquest cas, d'aquests plecs que són complexos i per això 
posem ara els diners per fer aquests plecs. 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 03/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 26/89

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

I segona qüestió, posem diners per avançar en el que és el projecte executiu de la 
residència. També vam explicar el perquè. I no és una visió electoralista. Perquè vostès, 
quan estan a l'oposició, també em remeto a lo que acaba de dir el company Zaragoza, es 
pensen que el Govern sempre està en fase electoralista. Després, els que es disputaven 
per inaugurar la biblioteca en l'anterior mandat tampoc érem nosaltres, era l'anterior regidor 
de Cultura. 

Però dit això, nosaltres el que hem explicat és que sí que certament inicialment en el 
concurs d'idees estava previst fer la redacció del projecte executiu un cop es resolgués el 
concurs de la construcció. Ara bé, els vam explicar el mes d'agost que, davant de la 
negativa de la Generalitat a construir la residència a Molins de Rei, però sí la possibilitat 
d'accedir a una convocatòria de fons europeus amb aquest objectiu, que es resoldrà ara, 
però a la qual si esperem la seva resolució, resultarà que no arribarem a temps per poder 
justificar després aquests fons, el que fem és avançar-nos. I el que fem és, en comptes 
d'esperar els plecs i fer una adjudicació, construcció i gestió i llavors començar a fer el 
projecte executiu, mirem d'avançar aquests sis mesos. Tan senzill com això. Mirem 
d'avançar aquests sis mesos. Vol dir que durant sis mesos avançarem en un front comú, 
en la redacció dels plecs i en el projecte executiu, de manera que quan tinguem, esperem, 
adjudicat el concurs de construcció i gestió, ja tindrem el projecte executiu, no haurem 
d'esperar sis mesos més en redactar aquest projecte executiu. 

I això ho fem perquè el concurs d'idees ens permet adjudicar-li a l'estudi d'arquitectura, la 
UTE que es va fer i que va guanyar el concurs d'idees. Això és el que fem ara, perquè 
d'aquesta manera guanyem sis mesos, de manera que si aconseguíssim subvenció per a 
la construcció de la residència tindríem més garanties de complir-la, perquè els tràmits són 
exigents. Això és el que fem, avançar de forma significativa en poder tenir el més aviat 
possible aquest projecte de residència de la gent gran. No en termes electoralistes, en 
termes d'eficiència econòmica, de majors garanties perquè l'Ajuntament pugui justificar si 
és subsidiari d'una subvenció per a aquesta construcció. Això és el que vam explicar i això 
és el que concretem amb un objectiu ara, evidentment, perquè es necessita tenir uns 
diners que, certament, no teníem i que ja anticipo, en tot cas, estem preveient sempre que 
retornaran a l'Ajuntament de Molins de Rei. El que estem fent és avançar aquests diners 
per aconseguir el projecte executiu el més aviat possible.

Sr. Sánchez: 

Bé. Bona tarda a tothom, totes les persones que ens escolten. Jo em referiré bàsicament al 
que té a veure amb la piscina i amb aquests 150.000 euros que portem com a avançament 
del que ha de ser un tancament que se xifra possiblement al voltant dels tres-cents i pico 
mil euros, val? Ho vam dir i ho he explicat en diferents espais, precisament, el perquè 
d'aquest augment significatiu. Bàsicament el que està passant aquest any, que és un any 
possiblement anòmal però que malauradament continuarà així en els propers anys, és que 
l'augment significatiu del cost de l'energia està disparant d'una manera exponencial la 
despesa de la piscina municipal. Aquest any, inclús havent pressupostat 60.000 euros més 
del que ells ja preveien que podíem tenir en despesa inicial del pressupost 2022, tot i així, 
encara hi ha una major despesa del voltant de 220.000 euros en energia. 

És evident que jo crec que la piscina està fent passes que crec que van en la línia 
d'intentar reduir al màxim la despesa energètica. Han optat a poder demanar un préstec 
per poder ficar plaques fotovoltaiques per aconseguir un major estalvi des del punt de vista 
energètic. Però és evident que encara no hem tingut temps de que aquestes plaques donin 
els resultats... Salut! Donin el resultat previst. Per tant, en aquest sentit crec que s'estan 
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fent les coses com toca. Sent conscients que haurem d'estudiar altres fórmules per veure 
també com podem continuar escalfant l'aigua en hores que no siguin les pròpiament del 
dia, per tant, després de les plaques solars. Així haurem de veure com realment ho podem 
gestionar. Hi ha diferents elements. L'altre dia parlàvem amb algú que també tenia alguna 
proposta en aquest tema per poder-los dur a terme. I, per tant, continuem estant atents pel 
que fa a la piscina, ho fem nosaltres també amb l'empresa que tenim contractada per fer el 
seguiment de la gestió de la piscina, que crec que és una gestió que estem fent de manera 
exemplar i molt eficient a l'hora de reduir els costos, que crec que sense aquesta persona 
possiblement a dia d'avui els números de piscina serien uns altres. 

I bé, Gerard, quan dius gestionar d'una altra manera la piscina no sé quina és aquesta altra 
manera de la piscina per trobar una gestió tan eficient com la que tenim avui en dia. Crec 
que no ens estem posant en el punt de vista de poder donar-ho a una empresa privada. 
Crec que aquest no és el marc en què ens movem. Per tant, descartaríem aquesta 
variable. Fer-ho amb una entitat sense ànim de lucre, experta amb la gestió de l'aigua o 
experta amb tot el que té a veure amb la gestió d'una piscina, crec que és el millor exemple 
que podem fer o la millor empresa o la millor entitat que podem tenir per gestionar una 
empresa o una activitat com és la piscina municipal. 

Possiblement, també, suposo que també aniríem a que poguéssim fer una gestió municipal 
de la piscina municipal des d'un punt de vista dels recursos propis amb, per exemple, 
l'empresa Molivers. Això, de moment no està sobre la taula. Aquí és evident que també 
comencem, com molt bé ha dit el regidor Jordi Enseñat, un període de treball per veure 
com fem front al nou contracte o a la nova manera de gestió de la piscina municipal a partir 
de l'abril del 27, però, en tot cas, encara ens queda una miqueta lluny, encara... Crec que 
no és el moment de parlar-ne, però sí que és cert que des de la casa ja comencem una 
miqueta a posar, doncs, elements sobre la taula per poder veure quina serà la millor 
manera de poder gestionar la piscina en el futur. 

Però és evident, i ho parlo a títol personal com a regidor d'esports, crec que la gestió que 
s'està fent actualment i durant tots aquests anys crec que és excel·lent. I sense aquesta 
entitat que ha fet aquesta gestió a la piscina amb una pandèmia difícil de gestionar i... A 
vegades ho recordo, però és que cal recordar-ho, eh?, és que el 2020 havia de ser l'any de 
la consolidació de la piscina. Recordeu que estàvem parlant de nous projectes i, en aquest 
sentit, ve la pandèmia, això se'n va en orris, passem a una disminució del 40 % dels socis 
de la piscina. I, per tant, recuperar aquests socis està costant. Però sí que és cert que ja hi 
ha una bona feina que s'està duent a terme de comunicació també a través d'aquesta 
empresa que tenim nosaltres contractada per fer el seguiment. I, per tant, estem assolint 
poquet a poquet, doncs, els números que anàvem tenint. Per tant, estem encara lluny d'on 
volem, d'aconseguir aquests 2800 socis, però, en tot cas, les xifres van augmentant, 
doncs, paulatinament. 

Esperem que el proper any, doncs, hi hagi notícies millors en aquest tema. Sent conscients 
que, i a ningú se li escapa, la despesa energètica ens preocupa a tots perquè, en definitiva, 
a tots ens rasca la butxaca. Per tant, haurem de veure com podem solucionar-ho de la 
millor manera possible.

Sr. Alcalde: 

Doncs, si no hi ha cap intervenció, obriríem el segon torn d'intervencions. Senyor Carles 
Corro, endavant.

Sr. Corro: 
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Sí. Bé, només uns apunts per les múltiples al·lusions al nostre grup municipal. En primer 
lloc, bueno, sembla que en alguns membres del govern hi ha una gran sorpresa, no?, quan 
nosaltres parlem del Govern actual i no d'anteriors. Home, només parlem del Govern 
actual perquè és el que actualment està al govern, vull dir, és el que hem de fiscalitzar. Per 
això parlem només el Govern actual. I no pretenem donar lliçons, sinó que fem la crítica 
quan entenem que toca, perquè entenem que les coses no s'estan fent com toquen i 
proposant una alternativa que considerem que s'hauria de seguir. 

I sobre un punt en concret, sobre l'aparcament del Terraplè. Nosaltres no hem criticat, o 
sigui, crec que no se'ns ha entès, no hem criticat el fons de la proposta, no l'hem criticat, 
hem criticat les formes. Hem criticat que si tot això estava tan previst i hi havia tants 
informes i tants estudis i hi ha un Pla d'aparcaments inclús, no hagués costat res una breu 
menció en algun punt «Ei, en la propera modificació de pressupost portarem aquest punt». 
No, ha entrat per la porta del darrera, amb un informe tècnic, dos paràgrafs. Bé, això és el 
que ens ha sobtat.

Sr. Alcalde: 

Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera: 

Bé, gràcies. A mi el que em sap greu, en tot cas, és el to i que les coses s'hagin de dir 
enfadats i pujant el nivell sonor per argumentar algunes coses. El senyor Zaragoza ens 
recorda que hi ha un Pla d'aparcaments que quan li interessa és vigent, quan no li 
interessa no és vigent i quan ens va bé el mencionem i quan no, no. En el Pla 
d'aparcaments hi havia altres aparcaments que aquest Govern no portarà a terme, per les 
raons que sigui, evidentment. I que, en tot cas, doncs, l'únic que preteníem era «Escolta, 
quan fem un estudi d'alguna acció, no?, mirem el conjunt de tot plegat i mirem si realment 
respon al que hi havia en el Pla d'aparcaments», que, si no recordo malament, és del 
2016, però no em faci cas que segurament no deu ser d'aquesta data. I quan nosaltres li 
recordem el Pla d'aparcaments, llavors ens diu que és del 2016 i que, bé, que s'ha 
d'estudiar, que la cosa ha canviat molt. Dit això, crec que es poden dir les coses ben dites 
sense tenir que enfadar-se, o almenys és aquesta la impressió que em dona, eh? 

Amb relació al comentari, és veritat que no està ben dit, eh? Vull dir, evidentment, les 
coses que es fan i es porten estan ben fetes i, per tant, en tot cas, si vostè creu que jo 
anava cap aquí, no anava cap aquí, eh? Simplement és que com que no he vist el 
contracte, doncs, he fet aquest comentari que, evidentment, pot ser una mica, diguem-ne, 
malinterpretat i no era aquesta la intenció, eh? 

I amb relació a la concessió de la piscina, doncs, evidentment, ja entenc que l'entitat està 
fent tots els esforços que fa, tot el que pot, simplement és que, bé, estem en aquest punt, 
no?, i que constantment el que estem fent és posant recursos públics en aquesta 
instal·lació i, per tant, doncs, d'alguna manera, diguem-ne, el meu grup municipal el que 
demana és una mica més de control des de lo públic cap a una entitat que és, diguem-ne, 
bueno, privada o sense ànim de lucre, eh? Sense ànim de lucre. I, per tant, doncs, res, 
simplement és, escolti'm, estiguem a sobre, diguem-ne, assessorem-los, posem els 
recursos que faci falta des del punt de vista municipal, no?, per, diguem-ne, determinar què 
és despesa pública i què és despesa de la entitat mateixa, eh? I amb aquestes discussions 
sempre hem tingut allí un punt, no?, que hi ha alguna cosa que potser està en aquella 
frontera i simplement és que hi estiguessin a sobre i que intentem, doncs, en la mesura 
que sigui possible, doncs, minimitzar l'impacte en el pressupost públic. Gràcies.
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Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Zaragoza.

Sr. Zaragoza: 

Bé, ràpidament, dos temes. És evident que vostès no recordaran quan estaven al govern, 
però val la pena que nosaltres els hi expliquem què feien quan estaven al govern, no? Li 
podem explicar o... perquè feien coses diferents a les que diuen ara? És que les feien. És 
que el que passa és que quan vostès han governat no han fet ni proposaven res a les 
ordenances fiscals, com fan quan estan a l'oposició... No? Perquè, no? Perquè les 
ordenances fiscals són les mateixes que hi havia abans. Vull dir, ni feien canvis de 
discussió del... llavors... Per això és evident que vostès no ho diuen. Ja els hi recordo jo, 
no passa res. Vostès tenen l'obligació d'explicar-ho, jo els dic 

«Vostès lliçons no poden donar perquè quan han governat no han fet allò que ara diuen 
que hem de fer». I ja està. 

Miri, nosaltres no amaguen res, perquè si amaguéssim res, no explicaríem les coses. No 
amaguen res, eh? Aquest és el document que vostès haurien de... ho tenen, eh? Sembla 
que el senyor Corredera... Jo no... És que al final parlem del to. Miri, jo el to, jo no ho sé, 
perquè al final també ens donen lliçons de com tinc que parlar o explicar-me. Jo no estic 
enfadat, no m'enfado. Vull dir, el que trobo és que, a veure, les coses cadascú té la seva 
manera d'explicar-les, no? Un té la manera de riure i explicar les coses rient, i un altre a lo 
millor un to més seriós. I no passa res. I li agrairia que deixés de sempre replicar, eh?, que 
sembla que estigui enfadat. Pues jo sempre li podria dir que vostè sempre està rient quan 
fa les intervencions. I entenc que no li fa gràcia el que estem parlant, simplement que és la 
seva manera de parlar. 

Però, miri, nosaltres no hem negat mai que el Pla d'aparcaments estigui vigent. 
Simplement el que diem, i és un document que no és d'obligació, i això li hem explicat vint 
vegades, no és d'obligació, perquè no hi ha enlloc que digui que l'Ajuntament ha de tenir 
un Pla d'aparcament. Però es va fer, igual que el Pla de bicicleta, eh? És un document que 
nosaltres mai hem dit que no estiguem d'acord, perquè el vam presentar, i que, en tot cas, 
el que vam dir i ho vam dir fa pocs mesos aquí a la sala de plens, a lo millor altres sí que 
deien que era un document caduc i va ser un debat. Nosaltres no. El que diem és que a lo 
millor el que s'ha de fer és actualitzar alguna cosa en concret. És veritat, perquè la realitat 
ha canviat. Però en aquest cas en concret, que vostè ha dit que és per una pressió i tal, no, 
és que ho diu el document. I ho diu el document, és una proposta del grup socialista que 
anava al seu programa electoral. I, home, jo crec que és una mica legítim que nosaltres 
intentem fer allò que el nostre programa electoral diu, no? Aleshores, doncs, és a dir, si ho 
diu a més un document tècnic discutit a la Comissió de Mobilitat, si a més a més ho diu un 
document que el va treballar l'anterior govern, l'anterior govern, no aquest govern, sinó 
l'anterior govern sobre la mobilitat al centre, que, entre d'altres coses, es ratificava en 
aquesta decisió, en el que nosaltres el 2019, quan vam aprovar el primer pressupost, el del 
2020, ja vam dir que aniríem en aquesta línia. Pues, perdoni, que els hi digui, no amaguen 
res. Res de res, eh?

Sr. Sánchez: 

Sí. Gerard, escolta'm, jo crec que coincidim absolutament en que hi ha haver-hi més 
controls sobre la piscina, i tant. I tant, que això és el que fem. Vull dir, al final crec que 
ningú podrà acusar que des del 2012 que es planifica aquest seguiment més exigent amb 
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la piscina des del punt de vista del control de la gestió pressupostària, els avenços que ha 
anat fent l'Ajuntament en conèixer millor com era la gestió de la piscina municipal crec que 
és evident. Estem a un nivell en què estem ja arribant a entendre perfectament quina és la 
gestió del pressupost de la piscina municipal amb les seves dues branques. I, per tant, 
estem entenent que en aquest sentit anem fent tots els controls que pertoquen des de la 
regidoria d'Esports amb els tècnics juntament amb l'empresa que tenim contractada per fer 
aquest seguiment i acompanyament de la piscina municipal. I, per tant, posem tots els 
recursos que estan a les nostres mans per tal que aquests números evidentment siguin 
cada dia menors. 

I gràcies a aquest control, gràcies a aquesta eficiència també que hem fet des de 
l'Ajuntament en aquest control de la gestió, hem aconseguit que anéssim reduint any rere 
any, doncs, la despesa que tenia que anar aportant l'Ajuntament a la piscina en un període 
que vam acordar posar 52.000 euros i que acabàvem de tancar el 2020 i que, per tant, 
deixàvem que l'endeutament de l'Ajuntament o l'aportació que feia l'Ajuntament a la piscina 
municipal se situava a zero euros. Per tant, estem dient que, en tot cas, tota la gestió 
econòmica que hi ha al darrere de seguiment i de control creiem que és absolutament 
eficient, però no podíem controlar que hi hagués una pandèmia. I això, com que no ho 
podíem controlar, estem en un escenari absolutament diferent. Ho deia jo i ho comentava 
l'altre dia, hi ha algunes piscines del país que estan tancant les seves portes. Aquesta no 
és la voluntat d'aquest Govern ni, entenc, tampoc de l'entitat. 

I, en aquest sentit, doncs, nosaltres continuarem treballant perquè la piscina municipal 
continuï ben oberta. Perquè, en definitiva, el que estem fent és un servei social, sobretot 
d'atenció, no només a la part esportiva, sinó també a la gent gran que va a la piscina a fer 
esport i, per tant, a mantenir-se activa, que és bàsic i creiem que és fonamental per a la 
gent de Molins de Rei. I, en aquest sentit, estem convençuts que el millor que podem fer és 
fer aquest acompanyament, aquest seguiment, aquesta exigència, cal dir-ho, aquesta 
exigència per tal que realment els números cada vegada siguin menors. Però, 
malauradament, fins que no recuperem aquesta xifra dels 2800 socis, doncs, és evident 
que haurem d'anar fent aportacions. 

Jo només un petit incís en el que s'ha dit abans, també, de la residència, eh? En tot cas, jo 
recordo quan el Joan Ramon Casals tenia que signar el preacord amb la Generalitat, en 
aquell moment al Govern hi havien discrepàncies per la signatura d'aquest preacord. Jo 
vull recordar-ho. Quan jo hi era i jo sé els moments tensos que vam viure per aquell 
preacord. Per tant, home, que ens diguin ara que ens podríem esperar en un servei, en 
una necessitat que tenim al nostre municipi d'una ampliació o d'una nova residència per tal 
de poder tenir un servei per a la nostra gent gran, doncs, crec que fa mal. Crec que no 
toca. 

I aquí hi ha un component, i ho ha explicat l'alcalde, que és que, en definitiva, la residència 
hauria d'estar construïda a finals del 25. Aquest és l'objectiu que ens hem de marcar. Per 
tant, no podem perdre ni un sol dia, ja anem tard. I possiblement hem perdut massa temps 
decidint com havia de ser la gestió i no ficant-nos en el fons de la qüestió. Per tant, ara ja 
no podem perdre ni un sol dia, hem de continuar avançant perquè la residència sigui una 
realitat. I si aquests 4 milions d'euros, com a molt, que estem intentant aconseguir... Que 
recordeu que ja vam fer una modificació per poder fer un projecte, un avantprojecte, per 
poder optar a aquesta subvenció, és evident que nosaltres hem de continuar treballant en 
aquesta línia. És una reivindicació històrica del municipi, hi ha molta gent al darrere que 
està pendent d'aquesta solució. I, per tant, creiem que aquests 90.000 euros en conjunt 
que portem en aquesta modificació de pressupost són absolutament necessaris i crec que 
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aquí vostès, tots, haurien de ser conscients de la importància d'aquesta modificació en 
aquest aspecte. 

I només per això, possiblement, hauríem ja d'inclús votar a favor. És un element que jo 
crec que és de municipi, que és de ciutat i que, per tant, aquí tots hi hem d'estar al darrere.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Entenc que s'acabaria el segon torn d'intervenció. Per tant, s'acaba el 
debat d'aquests dos punts de l'ordre del dia. I, per tant, passaríem a les votacions. Ara 
farem la votació del punt 8, que recordo és «La modificació de pressupost amb suplement 
de crèdit 4/2022 i els crèdits extraordinaris 7/2022 i 8/2022«. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 3 6

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

10.- Expedient de Modificació de Pressupost Suplement de Crèdit 5/2022 (Expedient 
148/2022/MOPRE).-

DICTAMEN

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

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

Vistes les instruccions del Regidor d’Hisenda i Finances per tal d’incoar un expedient de 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 03/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 32/89

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

modificació del Pressupost General de l’exercici 2022 per donar resposta a necessitats de 
consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

Vistos els informes tècnics obrants en l’expedient.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 24 
d’octubre de 2022.

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

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

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

TIPUS NÚMERO IMPORT
SUPLEMENT DE CRÈDIT 5/2022 10.000 €

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem a la votació del punt 10, que és l'«Expedient de modificació de pressupost i 
suplement de crèdit 5/2022». 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1
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C‘s 1

Total 15 4

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

9.- Modificació de l’article 15 de les Bases d’execució del Pressupost 2022. 
(Expedient. 144/2022/MOPRE).-

En aquest moment consten absents de la sessió la regidora Sra. Esther Espinosa 
García i la regidora Sra. Estefania Castillo Márquez.

DICTAMEN

Atès l’article 15 de les bases d’execució del pressupost 2022 en el que es detallen totes les 
aplicacions pressupostàries de despesa vinculades a conceptes d’ingrés que es 
consideren ampliables.

Atès l’informe signat per cap de negociat de medi ambient en data 3 d’octubre de 2022 que 
sol·licita que s’inclogui l’aplicació pressupostària 4210/172201/21022, Manteniment horts 
urbans i el concepte d’ingrés vinculat de la taxa dels horts urbans 2130/931101/33900.

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:

Únic: incloure a l’article 15 d’ampliació de crèdits, el concepte d’ingrés i l’aplicació 
pressupostària de despesa següent:

D 4210 172201 21002 Manteniment horts urbans
I 2130 931101 33900 Taxa ocupació i ús temporal horts urbans

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem a la «Modificació de l'article 15 de les bases d'execució del pressupost 
2022, expedient 144/2022». També fa l'explicació d'aquest punt el senyor Jordi Enseñat. 
Endavant.

Sr. Enseñat: 

Gràcies, alcalde. 

Presenta el punt 9
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Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Passaríem al debat. Si no hi ha debat, passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 17

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

11.- Designació del Ple de les entitats ciutadanes i/o persones interessades d’acord 
amb l’art. 13 normativa PEPHA. (Expedient 1/2022/PLAES).-

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Esther Espinosa García i 
la regidora Sra. Estefania Castillo Márquez.

DICTAMEN

Vist l’informe emès per l’Assessora Jurídica en data 26 de setembre de 2022, la 
transcripció del qual és la següent: 

“INFORME 

Assumpte: Designació pel Ple de les entitats ciutadanes i/o persones 
interessades d’acord amb l’art. 13 Normativa PEPHA.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 6 de febrer de 2020, va aprovar provisionalment 
el Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei (PEPHA), Text refós 
que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona en sessió de 20 de desembre de 2019 i acordada la seva 
publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 18 de febrer de 2020.



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 03/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 35/89

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

El PEPHA va entrar en vigor el 16 de març de 2020, data de la seva publicació en el 
DOGC.

L’art. 13 de la Normativa del PEPHA estableix el següent:

“Totes les actuacions públiques o privades que s’hagin de realitzar en els edificis de Nivells 
1, 2 i 3 que tinguin la consideració d’Obres Majors, s’exposaran, prèvia la seva aprovació, 
concessió o execució, en la pàgina web municipal, en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
s’anunciaran en un Diari Local i s’advertirà de la seva exposició a aquelles entitats 
ciutadanes i persones interessades que el Ple de l’Ajuntament acordi prèviament, a fi de 
que, durant el termini de 15 dies, els ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.”

Aquesta designació no consta encara efectuada i, essent que està en tràmit de resolució la 
llicència OM2019-30, sol·licitada per executar les obres de rehabilitació i ampliació de la 
masia de Can Bofill, amb nivell de protecció 2: conservació (fitxa 181 catàleg del PEPHA), 
resulta necessari procedir a tal designació per poder donar compliment a l’art. 13 de la 
Normativa del PEPHA i poder continuar amb la tramitació de la llicència OM2019-30.

Aquest és el meu informe, que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en dret. “

Vist l’informe proposta emès en data 11 d’octubre de 2022 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica. 

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en 
data 11 d’octubre 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:

DESIGNAR a l’Associació d’Amics del Museu de Molins de Rei com a entitat ciutadana 
interessada, d’acord amb l’article 13 de la Normativa del PEPHA.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb això hauríem dictaminat i debatut i aprovat tots els punts de la Comissió Informativa 
d'Economia i Serveis Centrals. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Sostenibilitat 
i Territori amb el punt 11 de l'ordre del dia, que és «Designació del Ple de les entitats 
ciutadanes i/o persones interessades d'acord amb l'article 13 de la normativa PEPHA». I 
entenc que fa aquesta explicació el regidor de Patrimoni. Senyor Miguel Zaragoza, 
endavant.

Sr. Zaragoza: 

Gràcies. 

Presenta el punt 11

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Obriríem el debat. Senyor Joaquim Llort, endavant. 
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Sr. Llort: 

Bona tarda. Moltes gràcies. El Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins 
de Rei, PEPHA, va entrar en vigor el 16 de març del 2020. Ara estem a finals de 2022 i no 
sabem per quin motiu no es va fer la designació a continuació de l'aprovació del pla. El que 
sí podem observar és que per poder executar obres de rehabilitació i ampliació a la masia 
de Can Bofill s'ha resolt aquest punt de la normativa i, com a conseqüència, ara toca córrer 
en aprovar una designació per poder donar compliment a l'article 13 abans esmentat. Hem 
sabut que la participació de l'Associació d'Amics del Museu en el PEPHA és a petició de 
l'Ajuntament i aquest motiu reforça que la proposta s'hauria pogut fer molt abans. Agraïm 
des d'aquí als Amics del Museu per l'acceptació de la proposta. 

Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, valorem positivament les mesures que actuïn en 
favor de la transparència i que les entitats i les persones puguin donar la seva opinió. Per 
aquest motiu, votarem a favor, però creiem que el Govern necessàriament ha de millorar 
en aquests procediments. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, no...

Sr. Zaragoza: 

Bé, sí, sí, és que... O sigui, no té més. Jo insisteixo que pot semblar que tenim algun ànim 
d'ocultar res i no és res d'ocultar, eh? Ningú. En tot cas, ningú que estem a la comissió, 
cap dels membres que estem a la comissió, que estem totes les forces polítiques, totes, a 
la comissió especial del PEPHA, ha dit mai res. Ho fem i donem compliment a allò que diu 
l'article, eh?, que, per una altra banda, és un article que es va incorporar en el seu moment 
quan vam fer l'aprovació del reglament.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Passarem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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12.- Aprovació de la licitació del servei de neteja viària, recollida i transport de 
residus del municipi de molins de rei. (Expedient 3/2022/COHSE).-

Es procedeix primerament, en base a l’article 82.3 ROF, a la votació sobre la 
ratificació de la inclusió de l’esmena de subsanació d’error material respecte del 
Dictamen de la Comissió Informativa  de Sostenibilitat i Territori (SIT), de data 25 
d’octubre de 2022, mitjançant informe d’esmena memòria justificativa del servei de 
neteja viària, recollida i transport de residus signat pel Cap de V.P. i Manteniment  en 
data 28 d’octubre de 2022, expedient 3/2022/COHSE en concret en:

“S’ha detectat una errada material en el punt 5 de la memòria justificativa, en la sumatòria 
dels imports, afectant a la columna “Total IVA exclòs” i en conseqüència a la columna del 20% 
de modificació de contracte i al VEC.

Per tant, on diu:

5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 17.048.837,39 euros, IVA exclòs, tal com 
s’observa en el següent quadre:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRAC TE

2023 2024 2025 2026 2027
Pròrroga 
2027 Pròrroga 2028 Total IVA exclòs 20% modificat VEC

NETEJA 
VIÀRIA 943.009,79 1.510.576,51 1.536.178,77 1.562.293,06 529.643,21 1.059.286,43 538.699,65 8.245.155,86

RECOLLIDA 
RESIDUS 737.656,62 1.123.673,13 1.141.205,09 1.159.087,68 392.442,64 784.885,29 398.644,33 5.962.208,63

14.207.364,49 2.841.472,90 17.048.837,39

Ha de dir:

5 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 16.100.738,64 euros, IVA exclòs, tal com 
s’observa en el següent quadre:

Es procedeix a modificar els imports de les taules a la memòria justificativa i PCAP.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRAC TE

2023 2024 2025 2026 2027
Pròrroga20
2 7

Pròrroga20
2 8

Total IVA 
exclòs 20% modificat VEC

NETAJA 
VIÀRIA 943.009,79 1.510.576,51 1.536.178,77 1.562.293,06 529.643,21 1.059.286,43 538.699,65 7.679.687,42

RECOLLIDA 737.656,62 1.123.673,13 1.141.205,09 1.159.087,68 392.442,64 784.885,29 398.644,33 5.737.594,78

13.417.282,20 2.683.456,44 16.100.738,64
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Passem al punt 12 «Aprovació de la licitació del servei de neteja viària, recollida i transport 
de residus del municipi de Molins de Rei». I fa l'explicació d'aquest punt la senyora 
regidora Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa: 

Gràcies, alcalde. Bona tarda als presents a la sala plens i als que ens escolten a través 
dels diferents mitjans de comunicació. 

Presenta el punt 12 

No sé si els dos punts perquè hi ha el 12, que és l'«Aprovació de la licitació»... No, ja està, 
ja està, ja està. D'acord. Doncs, ja estaria.

Sr. Alcalde: 

És veritat, secretària, que em sembla que aquí havíem de fer una esmena al dictamen de 
la informativa prèviament. [Veu de fons] No, no, que se m'ha passat, ha fet l'explicació 
conjunta. Ara, si els sembla, fem per això l'explicació de l'esmena al dictamen, fem la 
votació a l'esmena. I després obrim el debat a partir de l'explicació de la regidora si els 
sembla.

Sra. Espinosa: 

Jo, més que res era perquè és... Respecte al tema de l'esmena. A nivell tècnic se'ns 
informa que s'ha detectat una errada material en el punt 5 de la memòria justificativa en la 
sumatòria dels imports, afectant a la columna total d'IVA exclòs i, en conseqüència, a la 
columna del 20 % de modificació del contracte i el valor estimat del contracte. Així, on diu 
que el valor estimat del contracte és de 17.048.837,39 euros, més IVA exclòs, ha de dir 
16.100.738,64 euros IVA exclòs. És difícil, Són difícils aquestes quantitats, eh?

Sr. Alcalde: 

Molt bé, doncs, ara obriríem el torn d'intervenció de l'esmena, si és que hi ha alguna 
intervenció. Si no n'hi ha, perquè no és de contingut polític, és més aviat, com s'ha dit, una 
rectificació d'un error material, passaríem a la votació de l'esmena. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1
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C‘s 1

Total 19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió de la modificació efectuada en el informe de 
l’Àrea  de Sostenibilitat i Territori.

TEXT REFÓS

Atès l’informe del Cap de Via Pública i Manteniment en assignació de funcions, de data 22 
d’abril de 2022, en el què es justifica la necessitat de contractar el contracte de Serveis per 
a la Neteja viària, recollida i transport de residus del municipi de Molins de Rei, d’acord 
amb l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Vist que en data 14 de juny de 2022, la Regidora de Serveis Jurídics i Contractació ( per 
delegació de l’Alcalde, decret núm. 548 de 04/04/2022), va acordar la incoació de 
l’expedient administratiu que ha de regir la contractació dels treballs esmentats, d’acord 
amb l’art. 116.1 de la LCSP , declarant la urgència del mateix.

Atès que en data 22 de setembre de 2022, es va redactar el Plec de Clàusules Tècniques 
Particulars que regirà la contractació de referència.

Atesa la Memòria justificativa, de 3 d’octubre de 2022 emesa pel Cap de Via Pública i 
Manteniment en assignació de funcions, justificativa per l’inici del procediment de 
contractació esmentat, amb un pressupost base de licitació d’ 11.699.343,17 € ( IVA inclòs, 
al 10%) , un termini d’execució de 4 anys i tramitació urgent per raons d’interès públic.

Atès que en data 3 d’octubre de 2022 s’ha redactat per la TAG de serveis jurídics el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que s’adjunta a l’expedient, per la 
contractació dels treballs de Serveis per a la Neteja viària, recollida i transport de residus 
del municipi de Molins de Rei, mitjançant procediment Obert, tramitació urgent i subjecta a 
regulació harmonitzada.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació del referit servei.
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació té carácter plurianual, i es farà 
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal i dels 
exercicis que s’indiquen a continuació:

(i) Prestació del servei de neteja viària:
Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 163201 22700 4200 1.037.310,77 €
2024 4320 163201 22700 4200 1.661.634,16 €
2025 4320 163201 22700 4200 1.689.796,65 €
2026 4320 163201 22700 4200 1.718.522,37 €
2027 4310 163201 22700 4200 582.607,53 €
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(i) Recollida i transport de residus:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 162101 22700 4320 811.422,28 €
2024 4320 162101 22700 4320 1.236.040,44 €
2025 4320 162101 22700 4320 1.255.325,60 €
2026 4320 162101 22700 4320 1.274.996,45 €
2027 4320 162101 22700 4320 431.686,91 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental de data 4 d’octubre de 2022, emès en virtut de la 
DA 3a LCSP.

Atès l’informe de la Secretària de data 10 d’octubre de 2022, emès en virtut de la 
disposició addicional 3a apartat 8.

Vist l’art. 131.2 LCSP, que disposa que l’adjudicació del contracte s’ha d’efectuar 
ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor 
relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert.

Atesos els articles 19 i 22 LCSP que estableixen la subjecció a la regulació harmonitzada 
dels contractes de serveis, quan el seu valor estimat sigui igual o superior a la quantia de 
215.000€ i tenint en compte que el valor estimat del contracte que es projecta és de 
17.048.837,39 €.

Vist els arts. 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), que estableixen que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs 
de prescripcions tècniques s’aprovaran amb anterioritat a l’autorització de la despesa o 
conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, 
abans de la seva adjudicació.

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta la del plec de clàusules 
administratives particulars i la del plec de prescripcions tècniques que han de regir el 
contracte, en virtut d’allò establert en l’art. 116 del LCSP.

Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient, l’òrgan de 
contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del 
procediment d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa.

Atès que d’acord amb l’art. 119 LCSP, poden ser objecte de tramitació urgent els 
expedients corresponents als contractes amb una necessitat inajornable o si la seva 
adjudicació sigui precís accelerar per raons d’interès públic.

Vista la disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, on s’exigeix informe de secretaria en 
l’aprovació dels expedients de contractació.

Vista la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, on s’exigeix una valoració de l’interventor 
sobre les repercussions de cada nou contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art.23.2.b) de les bases 
d’execució del pressupost, i tenint en compte que el valor estimat del contracte supera el 
10% dels recursos ordinaris , serà òrgan de contractació en el present contracte el PLE de 
la Corporació , essent el competent per aprovar l’expedient de contractació i acordar 
l’obertura del procediment de licitació conforme l’art. 117 d’aquesta mateixa llei.

Atès el dictamen a la comissió informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori signat en 
data 28 d’octubre de 2022.

Vist l’informe del responsable del contracte de data 28 d’octubre de 2022 on s’explica 
l’error material que afecta al sumatori dels imports de la columna del total IVA exclòs, 20% 
modificat i VEC del quadre de la clàusula 10 del PCAP , que definitivament es concreten 
en les quantitats següents:

VEC: 16.100.738,64 €, IVA exclòs
Modificació del contracte: 2.683.456,44 €, IVA exclòs

Atès que l’esmentada correcció de l’error material no afecta el sentit dels informes 
d’intervenció i secretaria de dates 4 i 10 d’octubre respectivament.

Atesa la nova Memòria justificativa, de 28 d’octubre de 2022 emesa pel Cap de Via Pública 
i Manteniment en assignació de funcions, justificativa per l’inici del procediment de 
contractació esmentat, amb un pressupost base de licitació d’ 11.699.343,17 € ( IVA inclòs, 
al 10%) , un termini d’execució de 4 anys i tramitació urgent per raons d’interès públic; 
incorporant la correcció de l’error esmentat.

Atès que en data 28 d’octubre de 2022 s’ha signat per la TAG de serveis jurídics el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP), incorporant la correcció de l’error detectat i 
que s’adjunta a l’expedient, per la contractació dels treballs de Serveis per a la Neteja 
viària, recollida i transport de residus del municipi de Molins de Rei, mitjançant procediment 
Obert, tramitació urgent i subjecta a regulació harmonitzada.

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

Primer.- DECLARAR LA URGÈNCIA en la tramitació de l’expedient de contractació del 
“Servei de Neteja viària, recollida i transport de residus del municipi de Molins de Rei”, i 
reduir a la meitat els terminis per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte, d’acord amb 
l’article 119 de la LCSP.

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació de Servei de Neteja viària, recollida i 
transport de residus del municipi de Molins de Rei, amb un valor estimat del contracte de 
16.100.738,64 €, IVA exclòs.

Tercer.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de tècniques 
Particulars, que hauran de regir la contractació, mitjançant procediment Obert, regulació 
harmonitzada i tramitació urgent, del contracte de serveis esmentat.

Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquest servei per import de 
11.699.343,17 € (IVA inclòs), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
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(i) Prestació del servei de neteja viària:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 163201 22700 4200 1.037.310,77 €
2024 4320 163201 22700 4200 1.661.634,16 €
2025 4320 163201 22700 4200 1.689.796,65 €
2026 4320 163201 22700 4200 1.718.522,37 €
2027 4310 163201 22700 4200 582.607,53 €

(i) Recollida i transport de residus:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 162101 22700 4320 811.422,28 €
2024 4320 162101 22700 4320 1.236.040,44 €
2025 4320 162101 22700 4320 1.255.325,60 €
2026 4320 162101 22700 4320 1.274.996,45 €
2027 4320 162101 22700 4320 431.686,91 €

Cinquè.- CONVOCAR la licitació del contracte de referència.

Sisè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del contractant de 
la corporació, i en el DOUE, als efectes de presentació de proposicions per a les 
empreses interessades, durant el termini de 33 (trenta-tres ) dies naturals, comptats, des 
de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea.

Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Via Pública i Manteniment i al Departament de Serveis Jurídics.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, si els sembla, un cop feta l'explicació de la regidora d'aquest punt, passaríem a obrir 
el torn d'intervencions. Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort: 

Moltes gràcies. Avui porten al ple l'aprovació de licitació del servei de neteja viària, 
recollida i transport de residus. I ho fan demanant que es declari la urgència en la 
tramitació de l'expedient de la contractació. Ens costa molt entendre com no s'ha pogut 
gestionar de cap altra manera, i encara més si tenim en compte tot el serial que ens ha 
ofert l'empresa que actualment realitza aquests serveis. Aprofitarem per tornar a explicar 
de nou que des del 2020 venim preguntant sempre que tenim l'ocasió quina previsió 
teníem per fer un nou plec per a la contractació d'aquests serveis. Nosaltres teníem la 
voluntat d'aportar idees i col·laborar en la proposta, però ja s'ha presentat totalment 
definida, sense marge real de participació efectiva. 

De la proposta podem extreure la intenció de millorar el servei implementant la recollida 
porta a porta a més de 800 habitatges, millores en els contenidors, realització de 
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campanyes informatives i reforçant l'equip humà els caps de setmana i festius a partir del 
2024. Aquestes propostes inicialment semblen positives i esperem que realment puguin 
implementar-se correctament. 

El que no tenim tan clar és que el pressupost sigui l'adequat perquè les empreses vulguin 
competir en aquesta licitació. Actualment, si parlem de grans números, els serveis es 
realitzen amb un pressupost aproximat de 2.400.000 i el que s'està proposant per a la nova 
contractació és de 3 milions. Si tenim en compte que el cost previst porta a porta suposa 
uns 250.000 euros, podríem deduir que s'espera que la nova empresa haurà d'oferir un 
servei millor que l'actual per 350.000 euros l'any de més. Serà suficient per oferir un servei 
millor que l'actual? 

Doncs, bé, si el servei de neteja viària i recollida de residus és fonamental per a qualsevol 
municipi, creiem que el Govern actual hauria d'haver facilitat la col·laboració de tots els 
grups polítics en l'elaboració d'aquests nous plecs. Quan diem col·laboració ens referim 
amb el temps suficient per generar sinergies positives, possibilitant aportacions de qualitat i 
buscant un consens majoritari abans de portar-ho al Ple. Siguem clars, estem a finals de 
mandat i avui el Govern aprovarà una licitació que hipotecarà el govern de la següent 
legislatura. Per responsabilitat, haurien d'haver tingut en compte tota l'oposició. Moltes 
gràcies.

Sr. Alcalde: 

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

Sr. Vives: 

Bé, anar tard o d'hora és relatiu per a aquest Govern, no?, perquè en aquest cas anem un 
any tard i sembla que no passa res, eh? Però, bé, en fi... Des de la CUP ens agradaria fer 
una valoració de diferents aspectes d'aquest nou contracte. Com sabeu, el contracte de 
recollida de residus i neteja viària ha sigut i és un dels nostres principals eixos de treball 
dins la institució, tenint en compte que implica una despesa molt gran de diners. 
Primerament, volem esmentar diversos aspectes que no ens agraden d'aquest contracte i 
del procés polític de preparació del mateix. En cap moment s'ha valorat l'opció de 
municipalitzar el servei o bé una part d'ell. Som conscients que es tracta d'un contracte 
molt gran i que probablement Molivers ara mateix encara no està preparat per assumir un 
volum tan gran, però es podria haver valorat treure d'aquesta externalització alguns serveis 
i fer-los via Molivers com, per exemple, la neteja viària. Tenint en compte que, d'acord amb 
els plecs de la licitació que ha d'acabar ara a finals d'any, l'Ajuntament en finalitzar aquest 
contracte passarà a ser propietària de diversos actius en forma de maquinària per prestar 
el servei en qüestió. 

També així podríem preparar el servei perquè sigui cent per cent municipal en un futur. 
Sigui com sigui, cinc anys més de servei totalment externalitzat amb tot el que comporta. 
No voldríem tornar a viure un cas com el que hem viscut amb l'empresa actual. 

Malgrat que ho hem demanat en reiterades ocasions i des de fa mesos, no s'ha comptat 
amb la CUP ni amb cap partit de l'oposició que sapiguem per participar de la redacció 
d'aquest nou contracte malgrat l'expertesa i interès acumulat dins del nostre grup municipal 
en liderar aquesta transició cap a un model de recollida individualitzada del 2017 al 2019, 
quan estàvem al Govern, perquè alguna cosa també fèiem. 
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No ens convencen els arguments donats per a la no aplicació del sistema de porta a porta i 
contenidor amb xip des del gener del 2023 igual que la resta del contracte. S'al·leguen 
motius tècnics de material i la voluntat que l'empresa tingui un any de rodatge. Sabem fa 
temps que cal preparar un nou plec de condicions i creiem que els motius per no aplicar-ho 
ja el 2023 són polítics i directament relacionats amb una possible pèrdua d'interès, no?, 
respecte les eleccions del maig. Per tant, veiem una manca de valentia del Govern en 
aquest aspecte. 

Tot i aquestes raons, volem destacar aspectes positius que es veuen reflectits. Celebrem 
que es faci una aposta per avançar cap a un model diferent en la recollida de residus. 
Veiem reflectit als plecs del nou contracte el nostre posicionament i la feina política que 
vam fer al capdavant de la regidoria, preparant un informe tècnic per aplicar aquest canvi 
de model. És a dir, una transició cap a un model de recollida basat en el porta a porta i 
sistemes de contenidor tancat que acompanyin i facilitin al vilatà i vilatana i al comerç en la 
correcta separació de residus, superant el model que tenim actualment ja caduc i que ha 
demostrat no ser eficaç per augmentar la recollida selectiva de les fraccions, especialment 
de la fracció orgànica. 

Tot i això, el porta a porta només s'aplicarà en tres zones concretes de Molins de Rei, 
afectant una població petita respecte al global, parlem d'uns 800 a 1.000 habitatges, fent el 
càlcul mal fet de 3.000 o 4.000 persones com a molt. Si ens remetem a l'estudi que vam 
encarregar per a l'aplicació del porta a porta quan estàvem al capdavant de la regidoria de 
Medi Ambient i que es va presentar el juliol de 2019, aquest estudi preveia que a les zones 
on no es podia aplicar un porta a porta degut al model de tipologia residencial s'apliqués un 
sistema de contenidor tancat amb xip que permeti també individualitzar la recollida 
selectiva domiciliària. Malauradament, això no ha passat. 

Ara bé, és molt important que treballem els propers anys perquè aquesta recollida 
individualitzada reverteixi en un pagament per generació de la taxa de residus tant a 
vilatans com a comerciants. És a dir, que qui millor recicli pagui menys en la taxa de 
recollida i qui pitjor ho faci pagui més. Ens hem de dotar d'elements tècnics que ens 
permetin fer aquesta implementació de la taxa de recollida. 

En conclusió, la implementació del porta a porta requerirà d'un gran esforç i una bona 
campanya d'explicació i segur que necessitarem un temps d'adaptació a la vila perquè 
s'entengui el model i els seus beneficis. Però estem segurs que és una gran millora i una 
passa endavant més necessària per assolir el nivell de recollida selectiva adequats. Tot i 
que, com comentava abans, ens quedem curts en la seva aplicació. No ens oblidem, però, 
que el millor residu que es recicla és aquell que no es produeix. Per tant, un missatge que 
hem de tenir tots i totes molt clar i totes les polítiques en les diverses regidories han d'anar 
cap a aquest camí. Hem de reduir el consum per reduir també la quantitat de residus. De 
poc servirà implantar un model de recollida de residus si no avancem cap a una societat 
molt menys consumista i deslligada de les lleis de compravenda, màrqueting i publicitat del 
sistema capitalista. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies, Marc. Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera: 

Bé, gràcies. En la línia del que comentaven els companys de la CUP, nosaltres també 
considerem que també arrel d'aquella explicació que se'ns va fer per aquest govern el juliol 
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del 2019 de les possibles opcions que hi havia en el plec de neteja, doncs, que n'hi ha 
algunes que s'han deixat de banda i, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, haguéssim 
pogut innovar una mica més. Tot i que, evidentment, l'elaboració d'un plec d'aquestes 
característiques i d'aquest servei, doncs, és complex, és dificultós i, evidentment, 
expressar tot el que, diguem-ne, és necessari per portar una gestió d'aquest tipus en un 
document, no?, que al final és un document escrit, doncs, genera, bueno, una certa 
dificultat per poder, diguem-ne, elaborar i fer un concurs que després quan els licitadors es 
presentin, doncs, compleixin tot allò que se'ls requerirà i se'ls demandarà. 

En aquest sentit, més enllà del plec, que és una part molt tècnica, el que sí que després 
demanarem és la voluntat de dotar d'infraestructura i mecanismes interns de l'Ajuntament 
per poder-ne fer el corresponent, diguem-ne, seguiment i fiscalització del contracte. 

Amb relació al plec en concret, més enllà de la part que ja ha explicat la regidora, eh?, de 
les millores o de les tendències noves i de la necessitat d'augmentar el reciclatge amb un 5 
o un 10 %, és evident, doncs, que s'incorporen equips nous, però no entenem perquè fem, 
diguem-ne, un concurs a tan llarg termini, 4+2, diguem-ne, amb poca possibilitat de revisió 
de preus. És a dir, ara incrementem... 4+1, perdó, gràcies. Diguem, amb poc increment del 
preu anual, em sembla que està sobre l'1,8 %, 1,9 %, i més en el context actual d'inflació, 
no? Jo crec que aquí podem tenir la dificultat després, doncs, què ens ha passat amb 
l'actual empresa. Que si no recordo malament per algun regidor de l'actual Govern, que en 
aquell moment també governava, va dir que seria el millor contracte de servei de neteja i 
de gestió de residus i que, evidentment, no ha passat. I esperem, doncs, que tampoc, no?, 
amb aquest poc increment de dotació pressupostària, doncs, que també al cap dels anys, 
no?, ens acabi passant el mateix que ens ha passat amb aquesta UTE. 

Sobretot i esperem, doncs, que no ens quedi desert o que tinguem dificultats o que només 
hi hagi una sola empresa, diguem-ne, que es presenti a la licitació, fet que condicionarà, 
evidentment, doncs, la gestió de qualsevol tipus d'acció, reacció o, diguem, de debat o 
discussió sobre quina proposta és la millor, si només n'hi ha una. 

Per tant, no em centraré gaire amb el plec, no em centraré bàsicament a explicar el que 
nosaltres haguéssim fet, això ja els hi vam dir a la comissió informativa. Nosaltres crec que 
ens hem ofert el darrer any, si no mes a mes, cada dos mesos hem dit 

Com està el plec? L'esteu treballant? Com el porteu?, Qui l'està fent? Com s'està fent? Ens 
el passeu, Que nosaltres volem col·laborar? No ha sigut així. Dues setmanes abans o una 
setmana abans de portar-lo a la comissió informativa se'ns presenta un plec. En aquell 
moment els ho vaig expressar, tant Al president de la comissió informativa com a la 
regidora, de quina era la possibilitat de poder posposar un mes, no?, poder fer propostes, 
ja que durant un any se'ns ha tingut al marge, doncs, com a mínim deixar-nos un mes i 
se'ns va afirmar que era impossible, que s'havia de portar en aquest Ple. I una mica 
seguint amb la línia del meu company Marc, no?, entenem que bàsicament és un tema 
més electoralista que no pas de principi de voler consensuar. 

I el concepte de buscar consensos, bé, l'alcalde sempre diu de fer front comú, de voler 
anar tots a una, però tots a una no es fer seguidisme, eh? Vull dir, fer front comú i anar tots 
a una vol dir fer participació i fer, diguem, aportacions de tots els grups municipals, que en 
aquest cas no ha passat. Encara no sé com s'han fet els plecs, encara no sé qui ha fet els 
plecs, perquè també això ho he preguntat, no sé quin model s'ha fet servir, que tampoc 
se'ns ha explicat. I, per tant, doncs, la part del plec, doncs, ja està feta. Segurament 
s'aprovarà perquè tenen majoria absoluta i, per tant, doncs, poca cosa més podem dir. 
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I quant, diguem-ne, a la voluntat del nostre grup municipal i que espero i entenc que és la 
voluntat de tots els presents aquí, és que el que volem és millorar Molins de Rei. I millorar 
Molins de Rei i, diguem-ne, tot allò que es pot fer des de l'Ajuntament i que el contracte de 
neteja viària i el de recollida de residus és un contracte on realment l'Ajuntament de Molins 
de Rei pot fer moltes coses per millorar Molins de Rei. I jo crec que en aquest plec i en 
aquest contracte ens falta valentia. Ens fa falta valentia, ens fa falta dir-li a la gent, com 
deia el Marc, que el que és important no és recollir, el que és important és no generar. El 
que és important és conscienciar la societat que hem d'anar cap a un altre model i, 
evidentment, no?, penalitzar aquelles persones que no gestionen bé aquest model. Perquè 
en un context de crisi climàtica, amb un context, diguem-ne, de manca de recursos del 
planeta i de realment un model caduc capitalista, el que no podem seguir és, diguem-ne, 
fomentant la recollida sense, diguem-ne, un control de la gestió del que més generi, més 
pagui. I crec que aquest plec, aquesta filosofia no la compleix. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, passaríem al tancament d'aquest primer torn 
d'intervencions. Senyora Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa: 

Començo pel Gerard. Un parell de coses, eh? Només comentar-te, parles del seguiment i 
la fiscalització del contracte. Ja ho vam comentar a la comissió informativa que treballaríem 
en aquest sentit, però jo no crec que sigui només el seguiment i la fiscalització del 
contracte, sinó que hem de fer un control a nivell... s'ha de fer un control a nivell tècnic molt 
important, tant del nivell de reciclatge com de la qualitat del reciclatge. I els serveis de 
l'Ajuntament estaran treballant en tot moment perquè això es compleixi. Ha de ser en tot, 
però jo crec que amb una de les coses que hem de donar un pas molt més enllà és amb la 
recollida a nivell comercial. Jo crec que aquí és on, a part del porta a porta que es pugui fer 
els barris, jo crec que a nivell de recollida comercial aquí és on haurem de fer un pas molt 
important de seguiment de tot aquest procés. 

I una cosa que em sobta, em comentes que no es preveu la revisió de preus. És que ja ho 
diu el contracte, «No es preveu la revisió de preus ateses les característiques i la durada 
del present contracte, d'acord amb l'article 103 de la llei de contractes del sector públic». 
Aquest article estableix 

«Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objecto de revisión 
períodica y predeterminada en los términos establecidos en este capítulo, salvo en los 
contratos no sujetos a regulació harmonitzada». I també s'informa en el mateix contracte 

«Aquest contracte està subjecte a la regulació harmonitzada». Per tant, no es preveu la 
revisió de preus perquè no hi pot haver aquesta revisió de preus. 

Passaria a contestar a Esquerra. Aquí una apreciació només, els 2.400.000 que parlem del 
cost de contracte deriven d'una modificació que es va fer el mes de juliol, agost, no me'n 
recordo... No, el mes de juliol em sembla que va ser, que actualitzava els costos a nivell de 
personal i a nivell de maquinària, etcètera. Més que res perquè no és el preu de l'antic 
contracte, és el preu de l'actualització, ja tenint en compte les pujades del preu del gasoil, 
etcètera, etcètera, etcètera. 

I a la CUP, Carles, en tot cas, no anem tard. Marc, sempre et dic Carles. Marc, no anem 
tard. A veure, anem tard, no anem tard. El contracte aquest hauria d'haver finalitzat el juny 
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de l'any 2023. Vull dir que hem accelerat el procés. Vull dir que no anem tard. Vull dir, en 
tot cas, anem uns mesos endavant. D'acord? Només comentar-te, però faré referència 
només al tema que és recurrent amb vosaltres, el tema de la municipalització dels serveis. 
En el mateix plec de condicions tècniques hi ha un paràgraf molt tècnic en què es diu que 
no es recomana en cap sentit el fet de separar els serveis. Principalment.... I ara us ho dic 
com a persona que està portant aquests temes, una de les coses que es planteja quan ens 
diu que es volen separar els serveis de recollida i els de neteja viària és la problemàtica 
que genera en moltes ocasions, i més en el moment en què estem plantejant un porta a 
porta, és el tema dels abocaments que genera la recollida de residus. Si tu separes la 
recollida de la neteja viària, és molt difícil encaixar aquestes dues propostes. 

A part d'això, bé, ja hem comentat que com a cada servei que es presenta, demaneu la 
municipalització, doncs, bueno, us diem que no és el nostre model en aquest cas, eh? 
Però... Ja estaria. I en principi res més.

Sr. Alcalde: 

S'obriria el segon torn d'intervencions. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera: 

Sí. En tot cas agafo la paraula. Em referia no a l'increment, diguem... Em referia a 
l'increment del preu anual, no? Vostès pressuposen un increment del preu anual d'un 1,8 
%, un 1,9 %. I, evidentment, nosaltres creiem que potser ens quedem curts amb aquest 
increment del preu anual. I quant a la dotació de recursos humans, si ja ho hem parlat 
moltes vegades, que evidentment l'Ajuntament ha de fer un control de qualitat. El tema és 
difícil, no?, quan tota la gestió te la porta l'empresa, si no tens recursos propis poder fer 
això. I amb això coincidirem tots que ara mateix, doncs, que la situació dels recursos 
humans de l'Ajuntament no permeten fer aquest seguiment i aquest control. I res, els hi 
demanàvem això. Ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Senyor Vives, sí? Endavant.

Sr. Vives: 

Val, res, molt breu, dos apunts. Bueno, el contracte acabava el 31 de desembre del 2021. 
El que passa és que hem activat una pròrroga, no?, d'una empresa que... Sí, sí, una 
pròrroga estava contemplada, evidentment. Però explicar que el contracte acabava el 23 
és fer trampes, el contracte acabava el 21 més 2 anys de pròrroga. Perquè s'ha fet una 
pròrroga a una empresa des del primer any de funcionament amb incompliments i 
expedients oberts. En tot cas, ha sigut una decisió que es va prendre en aquest Ple i això, 
però el contracte no acabava el 2023, acabava el 2021. 

I quan parlem de municipalitzacions, evidentment ja ho he dit, no demanem municipalitzar 
el servei sencer, sabem que ara mateix això no és viable, no? I si tècnicament no és 
possible separar els dos... Al final ho deia com un exemple, no? Però creiem que és un 
contracte prou ampli, amb prou coses que passen, perquè si hi hagués una voluntat 
política d'avançar cap aquí, doncs, certa part del mateix contracte de recollida, no?, la 
neteja de contenidors pròpiament dits de recollida de residus, es pogués fer. Però, bueno, 
és un tema polític de diferència de models i ja està. No crec que calgui anar més enllà en 
aquest sentit. Gràcies.
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Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Doncs, senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez: 

Bé, explicaré una cosa perquè jo crec que també puc aportar. Si ja no ens posem d'acord 
ni quan finalitza el contracte, ja apaga y vámonos. Però, bueno, escolta'm, en tot cas, jo 
crec que el contracte ho diu ben clarament en el moment de la licitació és 4 anys més 1. I 
en el seu moment vam dir 4 anys + 1 + 1. Per tant, està contemplat en el plec del contracte 
que pots fer dues pròrrogues. Per tant, és evident que el contracte acaba quan s'acaben 
les dues pròrrogues. Però, en tot cas, si volem discutir sobre aquest matís, discutim també 
sobre aquest matís. En tot cas, coincideixo amb algunes coses que s'han anat dient, eh? 
Possiblement, i demano disculpes, haguéssim pogut fer les coses millor, segur, sempre, 
sempre. En això n'hem d'aprendre i, per tant, autocrítica màxima sempre. 

Clar, falta valentia pel porta a porta. Home, com a mínim comencem a aplicar-lo. Però 
nosaltres som del parer que entenem i creiem que les coses les hem de fer a consciència i 
hem de veure com anem evolucionant i a través de l'anar-ho implementant, veure com 
podem en el futur continuar amb aquest camí. I creiem que, per tant, ser curosos a l'hora 
d'implementar una solució demandada, crec que per tots els grups de l'oposició, doncs, 
crec que també hauria de ser digne de posar-ho en valor per part de l'oposició en un dels 
aspectes que, en aquest sentit, potser no arribem a tota la ciutadania, sent conscients que 
ja es deia que a tota la ciutadania és extremadament complicat que hi puguem arribar amb 
un porta a porta, però que, en tot cas, aquí comencem a tenir aquesta valentia política de 
poder posar el porta a porta en certs barris del municipi. 

Evidentment, i ho ha explicat la regidora, estem en aquesta voluntat de poder canviar els 
contenidors i aquests contenidors ja podran incorporar també que si en el futur volem 
incorporar xips, doncs, puguem tenir un control més gran sobre la gestió dels nostres 
residus. Perquè és evident, i a ningú se li escapa, ho hem explicat molt bé, que o som més 
conscients o absolutament conscients que o reciclem millor o realment tenim un problema 
molt greu, doncs, si no ho hem entès, tenim un problema greu. I és evident, i ho hem 
explicat des de fa ja bastant de temps, que les bufetades ja no ens vindran de 
l'Ajuntament, ens vindran d'Europa. O reciclem molt millor o les penalitzacions que ens 
vindran des d'Europa seran molt grans. Per tant, és evident que o continuem gestionant 
millor els residus o aquesta taxa que tenim actualment no només es duplicarà, sinó que 
possiblement es triplicarà. I, per tant, possiblement haurem de veure com podem gestionar 
el que diu el senyor Corredera, que qui millor gestiona els residus, doncs, tingui més 
bonificació. És evident que aquí haurem de veure també en el futur com podem treballar 
aquesta línia. 

I sí, hem de fer un major seguiment del contracte, no només amb els recursos propis de la 
casa que ja ho fem, que fan una feina excel·lent, excel·lent. Per això, precisament, hem 
sancionat l'empresa, perquè hi ha hagut una feina al darrere, doncs, crec que excel·lent a 
l'hora de veure com ho estaven fent. Però és evident que encara hem d'anar un pas més 
enllà. Per què? Doncs, hem d'anar un pas més enllà perquè vingui l'empresa que vingui, al 
final també els treballadors que continuen treballant seran els mateixos. I, per tant, haurem 
de veure també com entre tots veiem que la gestió que s'està fent és la més eficient. I, per 
tant, el que ja hem parlat és com implementem algun tipus de servei extern, algun tipus 
d'auditoria externa que faci aquest seguiment, que no tensioni encara més el personal de 
la casa, perquè d'alguna manera o altra aquests controls siguin periòdics. 
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I això ho estem treballant i ho treballarem perquè la voluntat d'aquest Govern, com ha dit 
molt bé el senyor Corredera, és que amb un contracte en què és molt visible i té una 
importància cabdal per a aquest ajuntament, amb un import més elevat de tots els 
contractes que tenim, és evident que hem de fer i hem de ficar tots els elements perquè la 
gestió d'aquest contracte sigui el màxim d'eficient possible i la ciutadania tingui aquesta 
sensació també que la feina s'està fent bé. Aquesta és una sensació que és molt difícil de 
poder garantir, però que, en tot cas, jo crec que hem de perseguir aquesta fita. 

I, home, dir que és electoralisme treure-ho ara més ràpid i... Home, doncs, no. Ho traiem 
perquè ja ho dèiem que s'acabava el contracte, aquest acord de continuïtat el desembre 
del 22. I, per tant hem de començar sí o sí aquesta licitació per tal de contra més ràpid 
possible millor poder tenir la nova empresa licitadora i adjudicada. Per tant, en aquest 
sentit, esperem que vagi el més ràpid possible, esperem que seguim amb la tendència que 
hem anat tenint amb les últimes licitacions que no s'ha produït en tots els municipis, que és 
que a licitació que hem tret s'ha presentat una empresa com a mínim. Per tant, aquí jo crec 
que també hem de ser conscients que s'ha fet una feina molt bona en altres contractes i en 
aquesta crec que també per part dels serveis tècnics. I esperem i tinguem l'esperança que 
realment es presenti més d'una empresa perquè hi hagi debat, perquè hi hagi, doncs, 
voluntat de poder debatre quina és la millor empresa per fer la gestió dels residus i de la 
neteja viària.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa en aquest segon torn? Endavant, Esther.

Sra. Espinosa: 

Bueno, jo, en tot cas, donar una part positiva de tot el que s'ha parlat. En tot cas, jo entenc 
que el model no és tan diferent entre tots nosaltres, vale? Que se'ns pot... El que diu el 
Gerard, que som poc valents. Jo ho qualificaria més per un tema de prudència. Vistes totes 
les experiències que hem tingut temps de visitar en el moment, aquells municipis que han 
implantat ja el porta a porta i altres sistemes, jo crec que és un tema de prudència, perquè 
en molts casos està generant molta problemàtica i inclús una obligació, no l'obligació, la 
necessitat de crear altres serveis al voltant d'aquestes recollides perquè hi ha un augment 
de l'incivisme i hi ha un augment de la brutícia en una part important dels municipis. Però jo 
crec que al final l'objectiu és el mateix per a tots. Vull dir, és un objectiu comú. I és, 
evidentment, intentar treballar per arribar a aquest màxim que se'ns estableix. Jo res més, 
jo ho deixaria aquí. Vull dir, que no... Bueno, res més.

Sr. Alcalde: 

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, llavors, si els sembla, passem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 6 3

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

13.- Aprovació de la relació de preus contradictoris i la modificació del contracte de 
les obres del projecte per a la rehabilitació i recuperació del Palau Requesens. 
(Expedient 4/2022/COOOB).-

DICTAMEN

Atès que mitjançant acord únic del Ple en sessió extraordinària de 5 de novembre de 2020, es 
va aprovar inicialment el “Projecte executiu de Rehabilitació i Recuperació del Palau de 
Requesens” de Molins de Rei, acordant, així mateix, la tramitació d’urgència de l’expedient. 

Atès que el projecte va quedar aprovat definitivament en no presentar-se al·legacions, d’acord 
amb el certificat emès per la Secretària de la Corporació en data 4 de desembre de 2020.

Atès que mitjançant acord del Ple Municipal celebrat en data 27 de maig de 2021 es va 
adjudicar el contracte de l’obra de Rehabilitació i Recuperació del Palau de Requesens, de 
Molins de Rei, a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, per import de 2.823.871,56 €, 
IVA inclòs i un termini d’execució de 14 mesos, d’acord amb la resta de condicions 
derivades del Plec de clàusules administratives i del Plec de prescripcions tècniques i de 
l’oferta presentada per l’adjudicatari.

Atès que en data 21 de juny de 2021 es va formalitzar el contracte de referència amb 
l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, amb CIF B08948267, per import de 
2.823.871,56 €, IVA inclòs, signant-se l’acta de comprovació de replanteig en data 23 
d’agost de 2021.

Atès que s’ha presentat, en data 29 d’agost de 2022 amb número de registre 202219231 
l’Acta de preus contradictoris núm.1 de les obres del Projecte per a la rehabilitació i 
recuperació del Palau Requesens, signada pel Sr. Josep Maria Sala, en representació de 
l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, adjudicatària de les obres; així com per la 
Direcció facultativa, manifestant l’acord amb el preus contradictoris recollits en aquesta 
Acta.

Atès que s’ha presentat, en data 29 d’agost de 2022 amb número de registre 202219231 
l’informe tècnic de justificació de l’Acta de preus contradictoris núm.1 signats per la direcció 
facultativa, on es justifiquen de manera detallada aquests preus per les diferents situacions 
imprevistes que han generat la necessitat de dur a terme canvis i treballs addicionals 
respecte al projecte adjudicat.
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Atès que la direcció facultativa de les obres ha acordat amb el contractista els 9 preus 
contradictoris que figuren a l’Acta de Preus contradictoris núm.1 i que suposen un 
increment econòmic de 140.084,97 Euros, abans IVA (169.502,81 Euros, IVA inclòs); 
import equivalent a un 6,00% sobre el pressupost d’adjudicació (el percentatge definit a 
l’informe tècnic de justificació de l’acta de preus contradictoris és d’un 6,00249717285%). 
Tanmateix l’informe tècnic determina que per realizar els treballs descrits en el mateix és 
necessària l’ampliació del termini del contracte en 2 mesos, passant a tenir un període 
d’execució total de 16 mesos.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Respecte a la modificació contractual proposada, caldrà estar al que disposi:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions publiques (RGLCAP).

- Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte de l’Obra de 
reurbanització del passeig de Pi i Margall entre la plaça. de la Creu i l’avinguda 
València (PCAP).

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article 190 LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar els 
contractes administratius per raons d’interès públic en els casos i en la forma que 
preveuen l’art. 102 del RGLCAP i els arts. 203 i ss. LCSP , seguint el procediment que 
regula l’art. 191  i amb les particularitats que deriven de l’art. 207, 346.3 i disposició 
addicional 3a de la mateixa llei.

Vist l’art. 242 de la LCSP que estableix que les modificacions dels contractes d’obres que 
suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les característiques de 
les quals difereixin de les que aquesta fixa, i no sigui necessari efectuar una nova licitació, 
els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del 
contractista, fet que es dona per acreditat amb la signatura per part del contractista de la 
justificació de preus contradictoris existents a l’expedient que ens ocupa.

Atès l’article 203.2 LCSP que regula els supòsits en què es permeten modificacions 
contractuals, segons si aquestes han estat o no previstes al PCAP.

MODIFICACIONS PREVISTES AL PCAP

Atès l’article 204 que regula la possibilitat de modificacions previstes en el PCAP, fins a un 
màxim del 20% del preu inicial del contracte.
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Atesa la clàusula 41.1 del PCAP que recull un seguit de treballs que poden ser 
susceptibles de modificacions no previstes al projecte original, especialment durant les 
feines de buidat i desmuntatge d’elements patrimonials.

Atès l’informe tècnic emès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona ( en endavant, AMB), de 
justificació i motivació de  l’aplicació de 9 nous preus contradictoris, com a resposta a 
situacions imprevistes que han generat la necessitat de portar a terme diferents canvis i 
treballs addicionals respecte el projecte adjudicat.

A l’informe tècnic de data 6 d’octubre de 2022, que qualifica com a modificacions previstes 
en el PCAP els següents  els preus contradictoris, per un import de 125.005,23 €, el que 
suposa un increment del 5,35% sobre el preu inicial del contracte:

1.Tratamiento de repicado fachada lateral
2.Tratamiento de chorreado fachada lateral
3.Trabajos de arqueología
4. Tratamiento viga y pilar de madera
6. Plenum toberas Sala Gòtica
7. Filtros de carbón activo

MODIFICACIONS NO PREVISTES AL PCAP

Atès l’article 205 LCSP en quant a la regulació dels supòsits que permeten una modificació 
contractual no prevista al PCAP, sempre que aquesta es limiti a introduir variacions 
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

En relació amb el contracte d'obra, l'article 242.1 LCSP regula el règim de modificació, 
establint que són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres no 
previstes al PCAP,  quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva 
quantia que no excedeixi el 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atès l’informe tècnic de data 6 d’octubre de 2022, que classifica com a modificacions no 
substancials i no previstes al PCAP, els següents  els preus contradictoris, per un import 
de 15.079,74 €, el que suposa un increment del 0,65% sobre el preu inicial del contracte:

1. Cambio bombas de calor
2. Armario prefabricado acometida
3. Tasa acometida

Atès que aquesta modificació proposada té caràcter obligatori per al contractista ja que 
implica una alteració en la seva quantia inferior al 20% del preu inicial del contracte  i pel 
seu import  no es pot considerar una modificació substancial trobant la seva justificació en 
l’article 205.2 c) de la LCSP, tal i com indica l’informe tècnic de data 6 d’octubre de 2022.

Atès que el mateix article 205 LCSP regula al seu apartat 2.c) les modificacions no 
substancials del contracte, amb l’obligació de justificar la seva necessitat i indicant les 
raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial.

A l’informe esmentat de l’AMB, es justifica aquest extrem,  fent  una descripció detallada 
dels motius que generen la necessitat d’execució d’aquests nous treballs.
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Atès que el text legal esmentat indica que per a què una modificació no es consideri  
substancial i no tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del 
subscrit inicialment , s’ha de complir : 

- que l’obra resultant del projecte original o del plec, respectivament, més la 
modificació que es pretengui, NO requereixin una classificació del contractista 
diferent de la que, si s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original.

A l’informe tècnic de data 6 d’octubre de 2022, es deixa constància que no es dona 
aquesta circumstància.

- que la modificació NO alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del 
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial, per 
suposar la modificació més del 50% del pressupost inicial del contracte.

En l’expedient d’aquesta modificació es deixa constància que l’import corresponent a 
l’esmentada modificació representa el 0,65 % del preu inicial del contracte ( 15.079,74 €, 
IVA exclòs).

- que la modificació NO ampliï de manera important l’àmbit del contracte, en el sentit, 
per una banda,  que el seu import no excedeixi el 15% del seu preu inicial ( en 
aquest cas , el 0,65 %) o, bé que superi el llindar que en funció del tipus de 
contracte sigui aplicable per a considerar-lo subjecte a regulació harmonitzada ( en 
aquest cas, el contracte , després de la modificació per aquest concepte  no 
arribaria a tenir un valor estimat igual o superior a 5.225.000 €, IVA exclòs); per 
altra banda, que l’obra objecte de modificació no estigui dins l’àmbit d’un altre 
contracte actual o futur, del qual s’hagi iniciat la tramitació de l’expedient de 
contractació ( no es constata aquesta circumstància).

A la vista de l’exposat, la modificació que es proposa , en les dos seves vessants, ( per 
causes previstes i imprevistes en el PCAP), queda justificada d’acord amb l’Informe  tècnic 
de justificació de l’Acta de preus contradictoris núm.1 signats per la Direcció facultativa i de 
l’Informe tècnic de l’Arquitecte de l’Oficina administrativa de SIT, i deriva de la necessitat 
d’afegir obres a les inicialment contractades, per tal de donar una solució òptima per a 
l’interès públic.

Vistos els arts. 204, 205, 206 i 242 de la LCSP en concordança amb la clàusula 41.1 del 
PCAP que estableix el procediment per tramitar modificacions previstes i no previstes en la 
documentació que regeix la licitació.

Atès que l’article 158 del RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per 
l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus 
del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquest tipus de modificacions.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’art. 203.3 LCSP en concordança amb la 
clàusula 41.3 del PCAP, les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat 
amb el que disposa l’article 153, i s’han de publicar al Perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació i al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 63, 207  i 335 LCSP.
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Atès l’article195.2 LCSP en quant a l’ampliació del termini d’execució d’un contracte , si els 
motius del retard no son imputables al contractista, tal i com consta a l’informe tècnic de 
l’AMB.

Atès que per fer front a la despesa de la modificació del contracte i dels preus 
contradictoris existeix crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries 4020/336101/62200 
“Museu Palau Requesens execució obra", i 4020/336101/62201 “Museu Palau Requesens 
execució museogràfic” del pressupost 2022, d’acord amb la reserves de crèdit 
1202200033866 i 1202200033867 respectivament.

Atès que l’article 109.3 LCSP estableix que, quan el preu del contracte experimenti una 
variació com a conseqüència d’una modificació de contracte, s’haurà de reajustar l’import 
de la garantia perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat. D’aquesta 
manera es requerirà a l’empresa adjudicatària a que en el termini de 15 dies naturals 
comptats des de la notificació de l’acord de modificació, dipositi un nou import en concepte 
de fiança de 7.004,25 €, que correspondran al 5% del nou preu incrementat del contracte. 

Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus contradictoris és l'òrgan de 
contractació,el Ple, d'acord amb  la disposició addicional 2a LCSP, i la clàusula cinquena 
del PCAP que regeix aquest contracte.

Vist 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 6 d’octubre de 2022, 
supervisada amb l’informe de la TAG de serveis jurídics  en data 6 d’octubre de 2022; i per 
l’informe econòmic de l’interventor accidental en data 10 d’octubre de 2022. 

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en 
data 20 d’octubre 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 de conformitat amb el que disposa l’art. 242.2 de la LCSP, la relació 
de Preus Contradictoris subscrits entre la Direcció facultativa de l’obra i el representant de 
l’empresa adjudicatària, generats en l’execució de les obres del Projecte per a la 
Rehabilitació i recuperació del Palau Requesens amb un import de 140.084,97 €, IVA 
exclòs, que comporta un increment en l’import adjudicat, entenent que queda incorporat a 
tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent 
a aquest tipus de modificacions.

Segon.-.APROVAR  la modificació del contracte de les obres del Projecte per a la 
rehabilitació i recuperació del Palau Requesens adjudicat a l’empresa URCOTEX 
INMOBILIARIA, SLU, amb CIF B08948267, per import de 140.084,97€, IVA exclòs, 
suposant un increment del 6.002497 % sobre el total de l’import adjudicat.

Tercer.- REQUERIR a l’empresa  URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, amb CIF B08948267, a 
què presenti dins el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord, 
l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 7.004,25 €, que 
correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de 
fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 108 de la LCSP.
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Quart.- AUTORITZAR i disposar la despesa per l’import total 169.502,81 € (IVA inclòs), 
que es farà efectiva amb càrrec del pressupost 2022 d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Import Document 
comptable

(N) 4020/336101/62200 106.465,40 € RC33866
(S) 4020/336101/62201   63.037,41 € RC33867

Cinquè.- APROVAR l’ampliació del termini d’execució del contracte de les obres del 
Projecte per a la Rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, demanada per la 
Direcció facultativa de les obres, en un màxim de 2 mesos, essent el 24 de desembre de 
2022, la data límit per a la seva finalització.

Sisè.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu, una vegada 
dipositada la nova fiança.

Setè.- PUBLICAR aquesta modificació al Perfil del contractant de l’Ajuntament i al Registre 
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

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

· NOTIFICACIONS: a  l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU.
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 

Jurídics i a l’Oficina Tècnica i Obres Públiques.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, si em permeten, recupero l'ordre del dia i anem al punt 13 de l'ordre del dia, que és 
l'«Aprovació de la relació de preus contradictoris i la modificació del contracte de les obres 
del projecte per a la rehabilitació i recuperació del Palau Requesens. Expedient 4/2022». I 
fa l'explicació d'aquest punt el regidor d'Obres. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez: 

Bé.

Presenta el punt 13

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Gerard Corredera, després senyor 
Joaquim Llort. Endavant.

Sr. Corredera: 

Jo mateix. Bé, les modificacions de contractes en l'àmbit de les obres són habituals, 
conegudes i, per tant, i a més a més, estan contemplades en la llei. Vull dir que, 
evidentment, en aquest sentit nosaltres no hi posarem cap comentari al respecte. 
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Òbviament, doncs, si quan s'està executant l'obra, doncs, apareixen coses sobrevingudes 
o no contemplades en projecte, doncs, s'han d'atendre. I per tant, doncs, endavant. 

Amb relació als comentaris de l'empresa, jo també, en tot cas, agrair a l'encarregat que 
tenim que és veritat que és una persona molt interessada en temes arqueològics o de 
recuperació. I, per tant, doncs, el que constata és que lo important no són les empreses, 
sinó les persones, eh? I en aquest cas, bé, hem tingut sort que en una empresa, doncs, hi 
ha aquesta persona que, evidentment, té una sensibilitat especial, no gaire comuna en el 
sector de la construcció. I, per tant, doncs, hem sigut afortunats, no?, de tenir una bona 
empresa i un bon encarregat. 

Em preocupen una mica les modificacions de la part de climatització i d'instal·lacions. Ja 
ho comentàvem en la fase de projecte i en la fase de concurs, no?, que no estem 
rehabilitant un palau, sinó que estem fent un museu. I el museu, doncs, té una complexitat 
d'instal·lacions que, evidentment, generen, doncs, bueno, dificultats d'execució. Entenc 
que a mesura que s'està executant estan trobant, doncs, que potser, diguem-ne, les 
característiques de la sala pel tipus d'obres que, diguem-ne, han de posar-s'hi, no?, doncs, 
requereixen filtres de carbó. Unes bombes de calor entenc que el que faran és ajustar 
millor la climatització a la temperatura i la humitat de la sala. I, per tant, doncs, com ja vaig 
expressar en el seu moment, aquí l'important després serà l'explotació, a veure com 
gestionem aquest equipament. 

L'altra cosa que no ens queda gaire clara i per la qual cosa nosaltres no votarem a favor, 
és el tema dels terminis, eh? Amb els temes dels terminis... Perquè vostès esmenten, o a 
l'informe o, diguem-ne, al punt a dictaminar esmenten que acabaran el desembre del 2022, 
però després, quan expliquen el punt, no?, sempre hi ha aquella part de «Bueno, però fins 
al febrer, març, abril estarem fent coses, no?, per posar en servei el museu, no?» I llavors 
aquest punt, doncs, ens queda una mica de dubte de realment quan s'acabarà l'obra, eh? 

Una cosa és el que ara diguem aquí i el que aprovem, no?, i realment que no el mes que 
ve tornem a portar una altra modificació del contracte i ens allarguem, doncs, un parell o 
tres de mesos més. I, per tant, bé, agrairem, no?, que ens tinguin informats i que realment 
ens expliquin quan acaba l'obra realment. I, després, com afectarà això a la subvenció, no? 
Perquè em sembla que s'havia d'acabar el desembre del 2022. I si d'alguna manera, 
doncs, això... si s'allarga una mica més, té alguna repercussió quant a la, diguem-ne, 
subvenció a què estàvem optant? D'acord? Gràcies.

Sr. Llort: 

Gràcies. Entenem que les modificacions presentades estan correctament exposades als 
informes tècnics que ens han facilitat. Per tant, veiem oportú que es facin les millores 
necessàries en la rehabilitació del Palau de Recasens. El que no veiem tan clar és que 
finalitzin el 24 de desembre d'aquest any. Per un altre costat, també voldríem demanar que 
ens poguessin explicar quin seria el procediment si en el transcurs d'aquesta finalització de 
realització, per diferents motius, fossin necessàries més modificacions. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Més intervencions? Doncs, senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez: 
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Sí. Gràcies, Gerard, per complementar i posar en valor el que dèiem de l'empresa i les 
persones, eh?, que crec que realment aquest és el valor afegit que també aporta aquesta 
empresa, eh? Sí, ja ho hem vam estar parlant del tema d'instal·lacions tècniques, que quan 
es treu la licitació precisament hi ha unes bombes que tenen refrigerant, que em sembla 
que és l'R410, que això actualment ja està desapareixent i, per tant, s'aporten un 
refrigerant nou, que és amb R32. I això, doncs, suporta aquest diferencial també que forma 
aquests preus contradictoris en aquest sentit. Això es fa precisament perquè, atenent a 
l'especificitat del que tindrem en aquell museu, doncs, és evident que han cregut oportú, 
també des de l'empresa Urcotex, doncs, posar en valor que possiblement seria millor anar 
cap a aquesta línia. Per tant, això també és un dels punts que hem volgut tractar i que des 
de la direcció facultativa també s'ha tingut. 

Miri, els terminis, per deixar-ho clar... El termini, l'empresa quan presenta la seva licitació fa 
una licitació de 2.800.000 euros amb un període d'execució de 14 mesos. Ara el que fem 
és allargar dos mesos més aquell, diguem-ne, projecte inicial de la licitació, val? Però 
sempre hem dit...Això és el que seria el projecte de la licitació, que el situaríem en 16 
mesos, però sempre hem explicat, ho he explicat en comissió informativa, que aquesta 
obra no acabarà el desembre i que acabarà el primer trimestre del 23, del que seria la 
rehabilitació. 

Però per contracte ells tenen aquests 16 mesos, que és el que han dit. Tots sabem i som 
conscients que totes les obres, doncs, s'allarguen. Si aquesta aconseguim que només 
tingui una desviació de tres mesos amb tota la rehabilitació que s'està duent a terme, crec 
que hem fet una feina excel·lent. 

Per tant, en aquest sentit, s'està fent una feina crec que més que excel·lent per part dels 
serveis tècnics de la casa i sobretot pel seguiment del Josep Abulí, que està fent una feina 
excel·lent a l'hora de fer tot aquest control, juntament amb la direcció facultativa de 
setmana rere setmana estar allà i estar a sobre i estar pressionant perquè això vagi 
evolucionant de la millor manera possible, que crec que si la desviació en terminis és 
només d'aquests tres mesos, que és el que tot indica i esperem inclús no complir-los, 
perquè voldrà dir que haurem acabat abans, doncs, és evident que haurem pogut dir que 
hem tingut una rehabilitació d'un edifici històric de dos 2.800.000 euros, que pràcticament 
s'ha complert en termini. I això poques empreses ho poden dir. 

Per tant, em reafirmo amb allò que hem dit al principi, que hem tingut molta sort de tenir 
una empresa com Urcotex amb una expertesa de la rehabilitació d'edificis històrics que sap 
molt bé com treballar aquestes tasques. I vull recordar que és una empresa que si cal 
treballar dissabtes, treballa dissabtes, que si cal treballar, doncs, en dies... O sigui, no 
tenen mai un no a l'hora de continuar evolucionant amb la seva feina diària. 

I després que si hi haurà més modificacions? Home, nosaltres entenem que 
possiblement... no sé el que passarà en el final d'obra, però, en tot cas, no hi hauria 
d'haver cap modificació més en un principi. Però, en tot cas, això ho anirem veient 
conforme es vagi tancant l'obra.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Obriríem un segon torn d'intervencions, si és el cas. I si no, doncs, es dona 
per finalitzat el debat. Passarem a la votació. 

[Votació] 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 9

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

14.- Aprovar l'acord individual de l'alumna de l'institut Bernat el Ferrer per l'activitat 
formativa en el desenvolupament de la beca de formació, pel curs 2022-2023. 
(Expedient. 32/2022/CONIN).-

DICTAMEN

Atès l’informe favorable de la Tècnica d’Educació de data 6 d’octubre de 2022, del qual es 
desprèn el següent:

Vista l’ordre EDU/2085, de 20 d’agost de 2020, per la qual s'actualitza l'organització de la 
formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (Formació 
Dual), en la que s’estableix que la dedicació ordinària de l’alumnat amb beca formativa de 
formació dual ha de ser de 1000 hores en total, de les quals 100h són no remunerades 
perquè corresponen a l’etapa d’integració, que es considera convenient en el cas dels 
cicles formatius.

Atès el Decret 1239 de 15 de juliol de 2022 pel que s’aprova el Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, per 
desenvolupar la Formació Dual amb l’institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei, durant el 
període 2022-2026. 

Atès que durant el mes de setembre de 2022, s’ha concretat la proposta d’acord individual, 
entre l’alumne de l’Institut Bernat el Ferrer i els la direcció de l’Àrea de Serveis a les 
persones de l’Ajuntament de Molins de Rei, de la beca DUAL pel curs 2022-2023, establint 
la participació de:
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ALUMNE DNI Departament INSS
AGT *0310Q Àrea de Serveis a les 

persones 
081371893601

Atès que el model de l’acord individual de l’alumne, REF05/ACORD, amb el vist i plau del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ens ha fet arribar l’institut per 
a la seva signatura, se’n desprenen alguns aspectes a tenir en compte:

a- Compensació econòmica a l’alumnat: l’import mensual de la beca serà de 425,7€ 
mensuals per 10 mensualitats, corresponents al període d’octubre de 2022 a juliol de 
2023, per un import total de 4.257€, d’acord amb les instruccions publicades, per un 
total de 1000h, de les quals 100h no son remunerades i les 900 restant a 4,73€/h.

b- Calendari Dual 2022-2023: la data d’inici de l’activitat formativa serà el dia 17 d’octubre 
de 2022 i el dia d’acabament serà el dia que hagi complert les 1000 h de la seva 
formació Dual, com a data màxima el dia 14 de juliol de 2023. El dia 10 d’octubre de 
2022 l’alumne estarà donat d’alta a la Seguretat Social com a becari per jornada 
sencera. 

c- Acord individual amb l’alumne per l’activitat formativa en alternança en el 
desenvolupament de la beca de formació: Es concreten les dades de l’alumne que 
participarà en l’activitat, l’empresa, en aquest cas l’Ajuntament de Molins de Rei i el 
centre educatiu, en aquest cas l’institut Bernat el Ferrer.

Atès que cal designar un responsable tutor per part de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

Atès que l’import corresponent a la beca pel curs 2022-2023, per un import total de 4.257€, 
es distribueix en dues anualitats pressupostàries:

Núm. Beques Import mensual Total curs
2022 - 2023

Octubre
a desembre 

2022

Període gener a 
juliol 2023

1 425,7€ 4.257€ 1.277€ 2.979€

Atès que l’aplicació pressupostària núm. 3040/320001/48001 Formació Dual del 
pressupost de l’any 2022 té crèdit suficient per atendre a les necessitats d’aquest acord. 

Vist que el present conveni té naturalesa plurianual i les despeses de les anualitats 
superen els percentatges que marca l’art. 174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Ple 
és l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni.

Atès la proposta d’acord de la Cap del Negociat d’Educació, de data 20 d’octubre de 2022.

Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 20 d’octubre de 2022.

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

ACORDS
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Primer: Aprovar l’acord individual per a l’activitat formativa en el desenvolupament de la 
beca de formació per al curs 2022-2023, a la Direcció de l’Àrea de Serveis a les persones 
de l’Ajuntament de Molins de Rei de l’alumne: 

ALUMNE DNI Departament INSS
AGT *0310Q Àrea de Serveis a les 

persones 
081371893601

Segon: Donar d’alta a la Seguretat Social com a becari a l’alumne participant, en horari de 
dilluns a divendres, a partir del 17 d’octubre de 2022 i fins a completar les 1000h de 
formació en estada Dual. 

Tercer: REALITZAR la gratificació econòmica de 4,73€/hora, a raó de 425,7€ €/mes, 
d’octubre de 2022 a juliol de 2023, abonant l'import al compte bancari que ha aportat 
l’alumna participant i que figuren a l'expedient en document separat.

Quart: AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent a les despeses esmentades 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA

IMPORT 
BEQUES

EXERCICI
COMPTABLE

OBSERVACIONS
I NOTES

N/3040/320001/48001 1.277€ 2022 Del 12 d’octubre al 31 de 
desembre de 2022

A DETERMINAR 2.979€ 2023 De l’1 de gener al 31 de juliol 
de 2023 

Cinquè: Designar a la regidora d’Educació, Esther Espinosa Garcia, per la signatura dels 
documents que es derivin d’aquest acord.

Sisè: Designar com a responsable de l’alumne en pràctiques a Josep Ibáñez Coma, 
coordinador de l’Àrea de Serveis a les persones.

Sisè: Notificar aquest acord a l’Institut Bernat el Ferrer, al negociat de Personal i 
Organització, i als negociats de Serveis Jurídics, Educació, Àrea de Serveis a les 
persones, Tresoreria i Intervenció.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
D'aquesta manera, si no m'equivoco, ja hem fet tots els punts de la Comissió Informativa 
de Sostenibilitat i Territori i ara passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a 
les Persones amb el punt 14, que és «Aprovar l'acord individual de l'alumne de l'Institut 
Bernat el Ferrer per a l'activitat formativa en el desenvolupament de la beca de formació 
per al curs 2022-2023». [Veu de fons] Ja. Bé, igualment hauria de fer l'explicació la 
regidora d'Educació. En qualsevol cas, si els sembla, els hi explico jo mateix perquè és 
d'aquests punts que amb el títol ja queden pràcticament explicats. 

Presenta el punt 14 

I, per tant, obriríem el torn d'intervencions, si és que ho precisa. Sí? Senyora Estefania 
Castillo, endavant.
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Sra. Castillo: 

Gràcies. Bueno, nosaltres creiem que és de rebut que les persones que estan estudiant i 
s'estan formant puguin fer pràctiques remunerades. Això sí que volem deixar clar que és 
un sou de pràctiques i no de treballadora i, per tant, se l'ha d'acompanyar com el que és, 
una persona que està aprenent i no donar-li càrregues que no li corresponen. Ja està. 
Gràcies.

Sr. Alcalde: 

De fet, no sé si hi ha més intervencions. Jo he dit designar la regidora Esther Espinosa, en 
la capacitat de signar aquests documents, també l'acord mateix diu designar com a 
responsable de l'alumne en pràctiques Josep Ibáñez, en tant en quant aquest 
acompanyament que també ha de rebre perquè certament, i no s'amaga en cap moment, 
és un contracte en pràctiques. Alguna intervenció més? Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona: 

Bona tarda, alcalde, regidors, regidores. Bona tarda a tothom qui ens escolta. Bé, no 
repetiré, en tot cas, el que ara deia l'Estefania, però òbviament, doncs, ens sumem a 
realment donar suport a una iniciativa d'aquest tipus que beneficiï les dues bandes, tant la 
persona que està fent les pràctiques com qui l'acull. Però hi ha una qüestió de procediment 
que, en tot cas, m'agradaria, si fos possible, que s'aclarís. Potser és molt òbvia, eh? Però 
en el cas del punt sisè que hem aprovat la pròrroga del conveni aquest de en pràctiques, 
doncs, cap problema perquè ja està funcionant. Però en el cas d'aquest alumne, segons 
hem consultat a la documentació, el conveni ja està signat, òbviament. Va començar el 17 
d'octubre, però ho aprovem ara. És a dir, potser s'hauria d'haver aprovat abans, no? És a 
dir, va així? O es pot fer d'una altra manera en un altre moment? Perquè, clar, aquesta 
persona en tot cas ja hi està treballant, no? És a dir, en cap cas ens hem plantejat votar 
que no a aquest punt, només faltaria, pel que diem, perquè creiem que és positiu per a 
totes bandes. Però ens sembla que potser si es pot fer en un altre moment previ a l'inici de 
tot el procediment, doncs, potser quedaria més... seria més encertat. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Alguna intervenció més? Regidora només hi ha aquesta observació. No, no, si no passa 
res, són qüestions... Només hi havia aquesta explicació sobre el perquè s'havia signat o 
havia començat abans de l'aprovació d'aquest Ple. Endavant.

Sra. Espinosa: 

Va ser una demanda directament del mateix centre que necessitaven com donar... a veure 
si hi havia la possibilitat que pogués fer aquesta formació dual. I, bueno, vam dir que sí, i 
vam tirar milles. Vull dir, que el primer ple que hi ha hagut ha sigut quan ho hem incorporat. 
Però va ser a demanda del centre de formació mateix, vale? I disculpeu, eh?, que...

Sr. Alcalde: 

Molt bé, doncs, si els sembla, passaríem a votació. 

[Votació] 

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 16 3

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

15.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la Càtedra UB d'Estudis del 
Renaixement de Molins de Rei (Expedient. 33/2022/CONIN).-

DICTAMEN

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la càtedra UB d’estudis del 
Renaixement de Molins de Rei, signada per la Tècnica de Cultura, en data 10 d’octubre de 
2022, i que fa constar: 

Que l’acord de col·laboració consisteix en establir l’adequat marc de col·laboració entre l’ 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI i la UNIVERSITAT DE BARCELONA en la creació de 
la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei que té com a objectius 
essencials la promoció de tot un conjunt d’activitats de docència, investigació, formació, 
investigació i divulgació de l’època històrica del Renaixement com a interès primordial i de 
qualsevol altre tema vinculat a la història de Molins de Rei.

El conveni estableix les bases de relació i col·laboració entre ambdues institucions. Per tal 
de dur a terme les activitats de la Càtedra, l’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a 
aportar els recursos necessaris durant la vigència de tres anys del conveni, prorrogables 
per un màxim de 3 anys. Les dotacions es desglossaran per als diferents anys, d’acord 
amb la memòria econòmica que s’ha de presentar per la creació de la càtedra, tenint en 
compte que es realitzarà una aportació de 20.000,00 € anuals, és a dir, un total de 
60.000€. 

2.- Vist que la Universitat de Barcelona ens ha fet arribar la minuta del conveni de 
col·laboració, i que ha estat validada per l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Molins de 
Rei. 
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3. Vist que la clàusula Segona de la minuta del conveni disposa que l’Ajuntament de Molins 
de Rei es compromet a aportar, durant tot el període de vigència del conveni, la quantitat 
de 20.000€ anuals com a participació econòmica en la càtedra objecte del conveni.

4.- 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. 

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

6.- 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. 

7.- 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.

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

9.- Vist que el present conveni té naturalesa plurianual i les despeses de les anualitats 
superen els percentatges que marca l’art. 174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Ple 
és l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni.

Atès la proposta d’acord del Cap de Negociat de Recursos Socioculturals, de data 19 
d’octubre de 2022.

Atès l’informe jurídic favorable sense observacions de la Cap de Serveis Jurídics en funcions, 
de data 19 d’octubre de 2022.

Atès l’informe amb observacions de l’Interventor accidental, de data 20 d’octubre de 2022, 
que s’han tingut en compte i que es transcriuen íntegrament: “L’execució del Conveni, i en 
concret la despesa corresponent a l’exercici 2022 resta condicionada a l’aprovació definitiva 
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de l’expedient de modificació crèdit extraordinari núm. 7/2022, actualment en tràmit. Tampoc 
es podrà formalitzar dit conveni fins aquesta aprovació definitiva”.

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona 
i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la càtedra UB d’estudis del 
Renaixement de Molins de Rei, que s’adjunta com a Annex.

SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni. 

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

Exercici Aplicació pressupostària Import (€)
2022 La que correspongui 20.000,00€
2024 La que correspongui 20.000,00€
2025 La que correspongui 20.000,00€

La despesa corresponent a l’exercici 2022 resta condicionada a l’aprovació definitiva de 
l’expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari núm. 7/2022. Les 
corresponents als exercicis 2024 i 2025 restaran suspeses d’executivitat i condicionada  la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.

QUART.- Nomenar com a responsable del conveni al Cap del Negociat de Cultura.

CINQUÈ.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:
- Publicació de l’acord d’aprovació del conveni en el DOGC.
- Enviament del conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat de Catalunya per a la seva publicació.
- Publicació del conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal 

de transparència). 

SISÈ.- Notificar aquest acord a la Universitat de Barcelona i traslladar-ho al Negociat de 
Cultura, Patrimoni, Intervenció, Serveis Jurídics i Transparència.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passarem ara al punt quinzè, que és «Aprovar el conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la Càtedra de 
la Universitat de Barcelona Estudis del Renaixement de Molins de Rei». Aquesta explicació 
del punt la faria jo mateix. 

Presenta el punt 15 

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

Gràcies. Bé, en tot cas, em repeteixo en l'inici perquè, en tot cas, em sembla que en 
aquest punt, doncs, passa el mateix que deia del punt anterior. És a dir, en el punt de 
l'aprovació del suplement de crèdit ja hem aprovat una partida per pagar aquesta càtedra. 
Bé, d'acord, però, en tot cas, doncs, personalment m'hauria agradat fer-ho a la inversa. I, 
en tot cas, primer, doncs, veure què en dèiem i després acceptar-ho. En tot cas, és una 
opinió i ja està. 

Bé, tenim un patrimoni...

Sr. Alcalde: 

Un matís amb això, eh? Estem seguint l'ordre lògic de les comissions informatives. Com 
sempre, no és un tema... perquè en el mateix moment estem aprovant-ho tot. Com sap, 
primer l'ordre habitual és la Comissió Informativa d'ESC i no per això és que s'aprovin 
abans els diners, si no és en el mateix moment estem comportant els diners amb el que 
comporta aquesta assignació. Que, en tot cas, si passés el cas, que és que això no 
s'aprovés, quedarien sense utilitzar i tampoc passaria res. Però estem seguint l'ordre 
normal de les comissions informatives, l'Àrea d'Economia, l'Àrea de Sostenibilitat i Territori 
i l'Àrea de les Persones i després l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de Vila.

Sra. Espona: 

No havia pagat el micròfon, no sé si hi ha hagut problemes. En tot cas, ja ho sé que hem 
seguit l'ordre que tocava, però, potser, doncs, en un altre Ple ho haguéssim pogut parlar. 
No ho sé. És a dir, és qüestió d'opinions, ja ho he dit abans. En tot cas, és cert que tenim 
al davant, doncs, un patrimoni en vies de rehabilitació i que cal promoure'l des de tots els 
àmbits. Fins aquí, d'acord. Això inclou saber primer què s'hi farà a dins i després què es 
pot fer des de fora per rendibilitzar la inversió també des de tots els punts de vista, des de 
l'econòmic fins a la divulgació de coneixements que pot suposar aquesta mateixa 
rehabilitació. Entenem que la proposta de creació d'aquesta càtedra respon a aquest 
segon moment del procés. 

En el que no estem d'acord és en la idoneïtat temporal de la proposta. Estem parlant d'un 
compromís econòmic total de 60.000 euros en tres anys per a activitats externes d'estudi i 
divulgació que durant un primer any, com a mínim, si es donen a conèixer, no tindran 
cabuda dintre de l'escenari real del Palau. 20.000 euros anuals ens poden semblar poc 
comparat amb el cost de tot el que significa aquesta rehabilitació, però nosaltres ens fem 
diverses preguntes. És realment necessari començar ara amb una actuació d'aquest tipus? 
Tenim prou definida l'estructura de personal del futur museu perquè també pugui participar 
d'aquesta iniciativa? Ja que, com ara ens comentava l'alcalde, el conveni inclou dues 
persones de l'Ajuntament de Molins de Rei en la comissió de seguiment de la càtedra. A 
què es dedicarà pròpiament aquesta càtedra? La normativa de les càtedres i aules de la 
Universitat de Barcelona recull al punt 3 de l'article 2 que el conveni ha de recollir les 
activitats que desenvoluparà la càtedra, però el conveni proposat per l'Ajuntament només 
parla, en general, d'activitats de docència, investigació, formació, informació i 
documentació en l'àmbit de la història, l'art i la cultura, com també convertir-se en un lloc 
de trobada d'àmbits de recerca pluridisciplinar. 

Creiem que la clau de tot plegat és precisament, el que també l'alcalde ens ha llegit fa un 
moment, que és aquest paràgraf del conveni que diu que l'objectiu general és l'impuls de la 
recerca i la difusió sobre el renaixement català, tant en l'àmbit nacional com internacional. 
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Francament, és un objectiu certament molt ambiciós que, al nostre parer, doncs, potser pot 
esperar. 

En reiterades ocasions hem mostrat la nostra preocupació pel manteniment d'aquest edifici 
quan comenci a funcionar, però també per tota la dinamització que necessitarà un 
equipament d'aquestes característiques perquè sigui visitat tant per les persones de Molins 
de Rei com de fora. Tornant a la càtedra, no creiem que una activitat d'aquest tipus en 
aquest moment comporti que el públic en general conegui com a punt cultural o turístic el 
Palau. 

Torno als 20.000 euros anuals que implica aquesta activitat durant tres anys. Pot semblar 
poc, però per a altres necessitats de la vila, quantitats similars no han estat aprovades per 
aquest plenari. En resum, seran benvingudes totes les iniciatives ben justificades que 
serveixin per donar vida al nostre patrimoni, però creiem que aquesta en concret en aquest 
moment no és prioritària. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Gerard... No sé si volia parlar, no sé ara si riu 
de la intervenció prèvia també o no.

Sr. Corredera: 

Sí, sí. Disculpa. Nosaltres ja en la comissió informativa on precisament l'alcalde va fer 
l'exposició del punt, no?, ja expressàvem el desconeixement de què era aquesta càtedra, 
no?, de quin era l'objectiu i sobretot els membres. Allò que ha comentat vostè, quin rector 
tindríem? Quin director de càtedra hi havia? Quines persones estaven designades? I cap a 
on anava aquesta càtedra? En aquell moment no se'ns va poder donar aquesta informació, 
suposo que és perquè és que no la té. I, per tant, doncs, bueno, més enllà de, diguem-ne, 
afegir-nos una mica als comentaris que ha fet la Marta, no?, que creiem que al final... 
Diguem, tot el, deixeu-m'ho dir, negoci del Palau de Recasens, no?, gira en intentar fer 
promoure cap a l'exterior el museu, no el palau, sinó el museu, i, per tant, doncs, aquesta 
és la línia que vostès com a Govern tenen engegada i ja està. Vull dir, és totalment lícita. 
No la compartim, ja us ho hem manifestat en diverses ocasions. I, per tant, doncs, creiem 
que, com comentava la regidora Marta Espona, també nosaltres tenim certes reticències 
en seguir incrementant els costos municipals cap a una activitat que no tenim del tot clara. 
Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si els sembla, jo mateix responc. De fet, i 
començant pel final, senyor Gerard, eh?, no... Li agraeixo, si més no, la franquesa amb què 
de nou vostè es manifesta contrari o, diguem-ne, no a favor d'aquest projecte. Per tant, res 
que sigui sorpresiu. Certament, com a mínim, ens dona legitimitat a l'hora de tirar endavant 
un projecte que nosaltres, com a Govern, dic, ja el vam defensar a la campanya electoral i 
en el moment de revalidar confiances de la ciutadania el 2019 i que, per tant, l'únic que 
estem fent és portar-lo a terme recollint els màxims recolzaments econòmics de les 
diverses administracions, que cal dir-ho, perquè tot just només havia estat concedida una 
subvenció de més de 900.000 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i 
després n'han vingut d'altres. 

Jo no entraré en més detalls del Palau perquè crec que no és objecte, lògicament, del que 
és aquest punt. El que sí que diré quan diuen si ara és la idoneïtat o no, si ara creuen que 
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no hi ha d'haver o més despesa o no. Jo els faig lleugerament una poca memòria. És a dir, 
no estem començant a fer activitats ara que posin en valor el Palau Requesens ni l'època 
del Renaixement. Aquestes activitats s'estan fent des de fa ja sis anys i set anys. Hem 
tingut presentacions de llibres, ni un, ni dos, ni tres, n'hem tingut unes quantes. Vam tenir 
el 2016 l'assistència aquí, a la Sala Gòtica, d'una jornada d'un congrés a l'entorn de Ferran 
II, que es feia a Barcelona i va venir a Molins de Rei. 

És a dir, no és que estiguem dient ara que és que ara descobrim perquè ara fem el Palau i 
el museu i ara volem començar a fer. És que no ens hem amagat, diferents governs 
també... A partir, recordo, de la creació de la Comissió Cívica del Renaixement de Molins 
de Rei, que no és una qüestió de govern, no és només una qüestió de l'Ajuntament, és que 
això ve de tota una també empenta ciutadana que finalment el 2012-13 promou que hi hagi 
una comissió cívica, es constitueix la comissió cívica i és quan s'agafa jo crec que un bon 
costum de fer activitats a l'entorn de les festes de Sant Andreu del 30 novembre. I es fan 
diverses presentacions de llibres en diversos anys a l'entorn d'aquesta festivitat, que 
recorda la reunió del Toisó d'Or que dona origen a part de la explicació històrica, que 
també ho agafem com a fil argumental del perquè el Museu del Renaixement a Molins de 
Rei. 

Què és el que pretenem fer amb aquesta càtedra? Escoltin, doncs, ser coherents amb el 
que diem de promoure el coneixement de Molins de Rei, promoure el coneixement de la 
història de Molins de Rei i també del Palau Requesens, fer-ho de forma interdisciplinar, fer-
ho com ho estem fent, però, a més a més, afegint-li un paraigües de rigor acadèmic que és 
la Universitat de Barcelona. Jo aquell discurs de anem a promoure el patrimoni, però ara 
no és el moment; anem a promoure el patrimoni, però no d'aquesta manera; anem a 
promoure i a defensar el patrimoni de Molins de Rei, però quan plantegem una qüestió, 
llavors es critica o el cost econòmic o es critica el moment idoni o es critica de per què amb 
la Universitat de Barcelona? Bé, no ho compartim. 

És una oportunitat, els hi dic i els ho vaig comentar a la comissió informativa, que va ser 
una oportunitat molt ben rebuda per la Universitat de Barcelona en tant en quant una 
qüestió que passa en aquest país, que és que hi ha més intenció i més interès en 
promoure càtedres de les arts científiques i no pas tant de les arts humanístiques o 
historiadores com és aquesta. I això és el que plantegem. Però ni amb major increment de 
despesa ni, evidentment, amb una qüestió que aparegui del no res. Això ve a consolidar 
una trajectòria que porta aquest Ajuntament i aquesta vila des de fa molt de temps i que ha 
implicat a societat civil. Ha implicat a societat civil conformant aquesta societat o aquesta 
Comissió Cívica del Renaixement. Això és el que proposem. 

Com ho fem? Home, amb una mínima solidesa de tres anys. I per què ara? Perquè tenim 
una història al darrere, tenim una trajectòria i creiem que ha arribat el moment de 
començar a intensificar aquestes activitats des del paraigua científic de la Universitat de 
Barcelona en tant en quant preveiem que a l'entorn d'un any, a l'entorn de 14 mesos es 
pugui obrir definitivament allò que ha estat treballant durant tant de temps que sigui el 
Museu del Renaixement en el nostre Palau Requesens. Això és el que proposem i creiem 
que ara és el moment. Creiem que tindrem estructura. I un matís tècnic, diuen, encara no 
coneixem les persones... No, clar, és que ara hem de signar. Després les parts han de 
designar les persones que formaran part d'aquesta comissió. Ara el que estem aprovant és 
el marc global, el marc genèric de qui és el responsable, de qui ho composa... Després, 
cada part, lògicament, ha d'aprovar qui seran els seus representants assignats a aquesta 
comissió. 
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Si els sembla, hi hauria un segon torn d'intervencions. Endavant, senyora Marta Espona.

Sra. Espona: 

Només voldria fer un petit matís. Ara l'alcalde ho plantejava com que critiquem. Bé, és que 
les crítiques són bones i són opinions. I aleshores no és un projecte que nosaltres haguem 
liderat. Per tant, ens l'hem trobat de cop i volta fa pocs dies. I, per tant, crec que és lícit que 
també el qüestionem i que hi qüestionem la temporalitat i fins i tot la tipologia de l'activitat, 
perquè va molt dirigida a un públic determinat. Bé, que està molt bé, però també després hi 
ha un altre públic més general que potser aquesta activitat no li arribarà, com no arriba de 
vegades a presentacions de llibres. No seré jo la que digui que no es facin, ni molt menys, 
però hem de ser crec també sincers i saber que determinades activitats també arriben fins 
a un públic determinat i no al públic general. 

Per tant, en aquest cas, que encara crec que tothom s'està plantejant una mica què es farà 
amb aquest patrimoni rehabilitat, doncs, bueno, potser al nostre grup ens sembla més 
pertinent o bé esperar un temps a fer això o bé plantejar altres actuacions. Tan lícit com la 
del PSC en aquest cas.

Sr. Alcalde: 

Més intervencions? Dues qüestions, eh?, lògicament és una opinió crítica. No passa res. 
Estem per fer el debat des de la confrontació d'idees, a vegades oposades i a vegades 
complementàries. Deixi'm recordar-li per això, perquè diu «és que nosaltres no hem liderat 
aquest procés». Escolti, no fa falta liderar processos per poder estar d'acord. Però, en tot 
cas, no em faci dir-li una altra vegada allò que la segona sol·licitud de subvenció i que 
finalment s'atorga de més de 900.000 euros la fa un govern, en Junta de Govern, en el 
qual estan Junts per Molins, la CUP i Esquerra Republicana. I nosaltres ens n'alegrem, 
perquè continua una trajectòria que havíem començat a treballar nosaltres i després 
continuem treballant. Però les coses, vull dir, això ha tingut, afortunadament, i jo ho dic en 
positiu, una continuïtat perquè hi ha hagut una trajectòria continuada indistintament del 
canvi de Govern que hi va haver l'octubre del 2017. Jo valoro positivament això. 

Però, home, no diguem ara «perquè no ho vam liderar» Bueno, jo li podria dir no ho van 
liderar... Doncs, al començament sí que van liderar el mirar d'aconseguir més diners en 
aquest projecte, perquè vostès van votar a favor d'una Junta de Govern i me n'alegro i els 
felicito per això. 

Després, si em permet, lo del públic... Miri, estem a portes d'inaugurar un festival del terror 
que rep molts més diners que no pas aquesta càtedra, crec que ningú ho qüestiona, i 
també podríem dir que dins del que és el públic en general, segurament el majoritari no és 
el del festival del terror, però ens el creiem, el recolzem, ens felicitem que la societat civil hi 
participa d'aquest tipus i promociona Molins de Rei. Això és el que fem i això és el que 
pretenem fer també promovent, des d'un paraigua científic com la Càtedra del 
Renaixement amb la Universitat de Barcelona, el coneixement històric de Molins de Rei i la 
interdisciplinarietat fonamentada en una càtedra. És el que promovem. 

Llavors, clar, costos o no. És que comparar costos fa mal de comparar, eh? I comparar 
públics jo diria que faríem mal de comparar. És a dir, clar, si allò diem a vegades s'ha 
qüestionat que es posin 20.000 euros més... Ja sabem per on va. En un servei que 
l'Ajuntament hi posa 400.000 euros, 400.000. I que segurament tampoc és universal. 
Tampoc és universal, que aquest és el problema. Tampoc és universal. Malgrat la 
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Generalitat després aporti una gratuïtat a unes determinades famílies a costa de 
l'increment de costos cap a les administracions locals. 

Per tant, comparem el que es pot comparar i no fem de mal comparar partides o 
conceptes. I si la fem, fem la comparació sencera. Passaríem així a la votació, si els 
sembla. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 3 5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (3) i C’s (1),  3  vots en contra d’ ERC (3) i 5 abstencions de la 
CUP (3), Molins Camina-Podem (1) i MEC (1).
 

16.- APROVAR la sol•licitud de la signatura d’un conveni interadministratiu amb el 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la regulació de la 
provisió de places de la Llar d’avís municipal Dr. Josep Mestre assignades, en règim 
de col•laboració, per a un total de 30 places residencials i 9 places de centre de dia 
(Expedient. 34/2022/CONIN).-

DICTAMEN

Atès l’informe proposta de la Cap del Negociat de Serveis Socials en funcions de data 11 
d’octubre de 2022.

Atès que el 22 d’Abril de 1990 s’inaugura la llar Municipal d’avis amb 30 places 
residencials de les quals 15 ocupades i posteriorment el 18 de Setembre de l’any 1992 és 
signa un concert entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i 
l’Ajuntament de Molins de Rei de 15  places.

Atès que amb data 19 de desembre de 1996, l’Ajuntament de Molins de Rei, va signar amb 
la Generalitat de Catalunya un concert, l’objecte del qual, era l’ocupació de 19 places 
residencials per part de d’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
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Atès que amb data 29 de novembre de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, va 
aprovar la sol·licitud  de revisió del concert de 19 places residencials, per passar a ser 
entitat col·laboradora del programa de Suport a l’Acolliment Residencial (SAR). Fruit 
d’aquest acord es va disposar de 25 places de Suport a l’Acolliment Residencial.

Atès que l’any 2017 el Departament de Treball, Afers socials i famílies va emetre una 
Resolució d’assignació de places a les entitats col·laboradores a per a la prestació de 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública on se’n atorguen 3 places de 
residència de Gent Gran a la llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre, passant a disposar de 
28 places col·laboradores. 

Atès que des de l’any 1993, la Llar Municipal Dr. Josep Mestre, disposa de 10 places de 
servei de mitja pensió (centre de dia). 

Atès que l’any 1995 es sol·licita la inscripció del servei d’Acolliment diürn de la Llar d’Avis 
Dr. Mestre com a servei o establiment del departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya. 

Atès que el 7 de Novembre de 2005 es formalitza un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’ICASS on es posa a disposició de l’ICASS 8 places de 
centre de dia. 

Atès que a l’any 2017 el Departament de Treball, Afers socials i famílies va emetre una 
Resolució d’assignació de places a les entitats col·laboradores a per a la prestació de 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública on s’atorguen 2 places del Servei 
d’Acolliment Diürn de la Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre, passant a disposar de 9  
places col·laboradores. 

Atès que el passat 7 de Juliol es va rebre un comunicat del Departament de Drets Socials 
– Direcció General de Provisió de Serveis comunicant que les places que tenim 
assignades en règim de col·laboració, passaran a proveir-se mitjançant un conveni 
administratiu, passant a disposar de 30 places de concert (afegint dues places més al 
concert, per ocupar el total de capacitat del centre). 

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

ACORDS

PRIMER: APROVAR la sol·licitud de la signatura d’un conveni interadministratiu entre 
aquest Ajuntament i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a 
la regulació de la provisió de places de la Llar d’avís municipal Dr. Josep Mestre 
assignades, en règim de col·laboració, per a un total de 30 places residencials i 9 places 
de centre de dia, amb els codis següents:

· RGG Llar Municipal D’Avis Dr. Josep Mestre, codi S00689
· CDGG Centre de Dia de la Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre, codi S02752

SEGON.- AUTORITZAR a l’Alcaldia per a la signatura del conveni. 
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TERCER: NOTIFICAR aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya i TRASLLADAR-LO al Negociat de Serveis Socials i de Serveis Jurídics.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem ara, si em permeten un segon, al punt setzè, ara sí, «Aprovar la sol·licitud de 
la signatura d'un conveni interadministratiu amb el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya per a la regulació de la provisió de places de la Llar d'Avis 
Municipal Doctor Josep Mestres assignades en règim de col·laboració, per un total de 30 
places residencials i 9 places de centre de dia». I fa l'explicació d'aquest punt, la regidora 
Ainoa García. Endavant.

Sra. García:

Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. 

Presenta el punt 16 

Sr. Alcalde: 

S'obria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha intervencions, passaríem a la votació, si 
els sembla. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

17.- APROVAR l’adhesió a la Declaració de suport a les dones iranianes del 
Parlament de Catalunya (Expedient. 56/2022/MOCIO).-

DICTAMEN
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El 16 de setembre de 2022, Mahsa Amini, una jove kurda de vint-i-dos anys, va morir 
després d’estar tres dies ingressada com a conseqüència d’una brutal agressió de 
l’anomenada policia de la moral de la República Islàmica de l’Iran. Va ser detinguda per 
portar, suposadament, el hijab de forma incorrecta.  

Després que es conegués la noticia, milers de manifestants van sortir arreu del país per 
protestar per les actuacions de la policia de la moral, reivindicar els drets fonamentals de 
les dones i exigir canvis en la legislació vigent, entre ells deixar de portar el hijab, obligatori 
des de la revolució islàmica de 1979. 

Després d’un mes de protestes sense pausa i les declaracions de les autoritats iranianes 
afirmant que la jove va morir d’una malaltia i no pels «cops», la indignació per la seva mort 
i la manca d’explicació, ha desencadenat l’onada més gran de manifestacions i violència a 
l’Iran des de les protestes del 2019 contra la pujada dels preus de la gasolina.
 
El govern iranià ha detingut a periodistes i ha limitat l’accés a internet i les xarxes socials. 
Però el més greu és que aquesta repressió ja ha deixat almenys 108 morts, 23 dels qualss 
menors d’11 a 17 anys, segons l’organització de drets humans Amnistia Internacional.

Davant aquesta violació de drets humans i civils, les dones iranianes a l’exili demanen a la 
comunitat internacional que condemni el regim iranià i les ajudi a donar a conèixer la 
situació que estan patint. 

El Congrés del Diputats i el Parlament de Catalunya han fet respectives declaracions 
institucionals i, amb el mateix objectiu,  presentem el text aprovat al Parlament de 
Catalunya.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei considera molt favorable l’adhesió a aquesta 
Declaració.

El text de la Declaració diu:
 

DECLARACIÓ DE SUPORT A LES DONES IRANIANES

El passat 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, va ser 
detinguda per l’anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica de l’Iran sota el 
pretext de portar incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ser traslladada a una 
comissaria de policia per una suposada sessió de reeducació d’una hora de durada. 
Tanmateix, unes hores més tard va ser ingressada a un hospital de Teheran després de 
patir una agressió física per part dels agents de policia, que es pot qualificar de brutalitat 
policial i, fins i tot, tortura. Mahsa Amini va morir a l’hospital el 16 de setembre a 
conseqüència d’un infart i un coma. 

El cas d’Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciutadanes per 
reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets humans. A l’Iran, no 
dur el vel pot significar l’empresonament i la pèrdua de la feina, ja que és obligatori des de 
la revolució islàmica de 1979. I tot i que les autoritats iranianes han ordenat una 
investigació sobre el que va passar a la comissaria on va traslladar a Amini, les protestes 
ciutadanes han estat durament reprimides i, actualment i segons dades oficials, gairebé 
vint persones hi ha perdut la vida. A més, el govern iranià està aplicant la censura 
bloquejant la connexió a Internet per evitar que les protestes es continuen estenent a 
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través de les xarxes socials, que han contribuït a difondre el cas d’Amini. De fet, el 25 de 
setembre les autoritats iranianes van detenir a Nilufar Hamedi, la primera periodista a 
donar la notícia sobre la mort d’Amini, i actualment es troba retinguda a una presó 
juntament amb una altra periodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents s’ha 
desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts que 
també condemnem.

Independentment de les lleis d’un país, els drets humans i fonamentals han d’esdevenir 
preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L’obligació de cobrir-se 
la cara total o parcialment a l’Iran contradiu directament la Carta de les Nacions Unides de 
1945 i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 que advoquen per la igualtat 
entre homes i dones, així com la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de 
Discriminació contra les Dones de Nacions Unides de 1979. L’organització Amnistia 
Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d’Amini i considera 
l’obligatorietat del vel com abusiva, degradant i discriminatòria per a la dona. 

És per això, que el Parlament de Catalunya:

1. Condemna l’assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la moral 
de l’Iran;

2. Condemna qualsevol forma de tortura, i molt especialment, per motius derivats de 
l’extremisme religiós;

3. Condemna l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi així com de la resta de 
periodistes empresonats per informar sobre la mort d’Amini i n’exigeix 
l’alliberament, així com el respecte a la llibertat de premsa i informació;

4. Mostra la seva solidaritat vers les dones iranianes, kurdes i perses així com totes 
les dones que s’enfronten a qualsevol tipus de discriminació, i amb els homes que 
comparteixen la seva lluita;

5. Considera necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han 
provocat la mort de Mahsa Amini; i que es depurin les responsabilitats polítiques, 
civils i penals que se’n derivin;

6. Condemna qualsevol legislació que estableixi l’obligatorietat del vel, ja que atempta 
contra la llibertat de les dones a vestir i viure com vulguin, així com a què es 
dissolgui la policia de la moral;

7. Demana a les institucions europees i els Estats Membres de la Unió Europa que 
donin suport a la societat civil iraniana que lluita en favor de les llibertats i drets de 
les dones per tal d’avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just;

8. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que 
evitin legislar o desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària 
de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com 
vulguin allà on siguin; 

9. Lamenta la criminalització, l’assenyalament i la hipervigilància que dones arreu del 
món, també a Catalunya, han de patir per l’ús del vel i insta a les institucions 
públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que 
puguin incórrer en aquesta persecució;

10. Així, condemna l’ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que arreu se’n fa arran 
de l’assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d’odi i discriminació.

Palau del Parlament
Barcelona 27 de setembre de 2022
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Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració de suport a les dones iranianes del Parlament 
de Catalunya.

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

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Congrés, al Parlament de Catalunya i l’Institut 
Català de la Dona.  

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I en aquest cas passem al punt dissetè, que és «Aprovar l'adhesió a la declaració de 
suport a les dones iranianes del Parlament de Catalunya». I fa l'explicació d'aquest punt la 
senyora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Sí. Hola, bona nit ja a tothom. 

Presenta el punt 17

Sr. Alcalde: 

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

Sra. Espona: 

Gràcies de nou. El nostre grup municipal ratifica totes les opinions expressades en la 
moció que acabem de sentir. La intolerància de qualsevol tipus només comporta violència, 
agressivitat i imposició. Tot allò que com a persones no podem permetre, com tampoc no 
ho ha de fer qualsevol societat que es consideri democràtica. El nostre més fort rebuig a 
aquests comportaments, als quals, en aquest cas, s'hi suma la imposició dels criteris dels 
homes per damunt de qualsevol actitud no submisa de les dones. Cal erradicar aquestes 
mentalitats retrògrades que menyspreen les dones i són capaces de tot per mantenir els 
homes al poder. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

És un deure expressar el nostre suport i la nostra solidaritat en les revoltes que hi està 
havent aquestes darreres setmanes a l'Iran. No ens estendrem gaire per no repetir 
aspectes que s'han dit en la declaració, però volem elogiar les dones iranís pel coratge que 
estan demostrant, liderant una revolució que ja no només lluita per abolir l'obligatorietat del 
vel, sinó que planta cara a un govern d'extrema dreta i ens demostra que el feminisme i la 
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lluita de les dones és necessària per combatre un règim autoritari que és el govern iraní. 
Les dones iranís estan donant una lliçó arreu del món, sortint al carrer i jugant-se la vida 
per aconseguir un canvi estructural al seu país. 

La mort de la jove Masha Amini en mans de la policia de la moral va ser la gota que va fer 
vessar el got. La situació de les dones a l'Iran fa dècades que és insostenible, que vulnera 
la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació 
contra les dones des de 1979, entre d'altres. Ara i aquí volem donar tot el nostre suport i 
força als milers de persones que estan sortint als carrers i recordar que la lluita de les 
dones, al cap i a la fi, és una lluita pels drets de totes les persones. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no n'hi ha cap més, vol tancar el punt? 
Passem a votació directe? Molt bé, doncs. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

18.- APROVAR l’adhesió a la Declaració d’Unicef del Dia Mundial de la Infància 2022 
(Expedient. 57/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

Atès que l'Ajuntament de Molins de Rei compta amb el reconeixement com a Ciutat Amiga 
de la Infància des de l'any 2018,  es considera rellevant renovar el compromís de 
l’Ajuntament de Molins de Rei en aquest marc de drets de la infància.

El 20 de novembre de 1989 es va dur a terme la  Convenció sobre els Drets de l’Infant, on 
el món va fer una promesa a la infància: fer del món un lloc millor per a cada nen o nena. 
Aquesta promesa, avui, té més rellevància que mai.
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El text d’aquesta declaració és el següent:

“L’Ajuntament de Molins de Rei ens unim, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, a 
UNICEF Comitè Catalunya, sota el lema drets i emocions. Assegurar la consecució dels 
drets dels nens, nenes i adolescents és una qüestió col·lectiva i d’obligat compliment. 
Quan un infant veu limitada la satisfacció dels seus drets, l’impacte en el seu benestar 
emocional és directe. Per aquesta raó, els pobles i ciutats, les comunitats més properes a 
la infància, tenim un paper fonamental per tal de garantir que els nens i nenes que viuen a 
la nostra localitat se sentin emocionalment satisfets i feliços de viure-hi..  

L’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, l’any 1989, va suposar un gran 
avenç en l’acompliment dels drets dels nens i de les nenes, així com la seva ratificació per 
part de l’Estat. No obstant, a dia d’avui queden encara grans reptes globals a abordar i que 
també ens interpel·len a nivell local:

- El número de nens i nenes que viuen en situació de pobresa al món s’ha disparat a 
1.200 milions. A Catalunya hi ha 446.500 nens, nenes i adolescents que viuen en 
llars en risc de pobresa o exclusió social: un 31,8% de la població menor de 18 
anys (2021). És actualment de les xifres més altes de la UE.

- 1 de cada 10 adolescents de 10 a 19 anys al món tenen diagnosticat un problema 
de salut mental,  però només el 2% dels pressupostos dels governs a nivell mundial 
és destinat a tractar la depressió, l’ansietat o altres. A Catalunya, el 9,4%, de nens i 
nenes de 4 a 14 anys presentaven risc de patir algun tipus de problema de mala 
salut mental, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya.  

- Més de 260 milions d’infants no van a l’escola a nivell mundial. El 50% dels infants 
refugiats no tenen accés a l’educació.

- 426 milions d’infants viuen actualment a zones de conflicte armat.
- 1.000 milions d’infants estan exposats a nivells cada cop més elevats de 

contaminació atmosfèrica i 820 milions estan molt exposats a les onades de calor. 
Catalunya és un territori molt vulnerable al canvi climàtic. 

Des de la corporació local no som aliens a aquesta realitat. Per això ens comprometem 
amb la promoció d’una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s’assignen 
els recursos necessaris per  afrontar els reptes indicats, amb els drets de la infància al 
centre, i més concretament amb: 

- La salut mental. Impulsarem mecanismes integrals de prevenció en matèria de 
salut mental en la infància i l’adolescència destinats a millorar el seu benestar 
emocional i, al mateix temps, promovent hàbits de vida saludables.

- El dret a l’educació. Impulsarem polítiques de reforç educatiu que garanteixin 
l’accés equitatiu i efectiu a una educació de qualitat a través de beques i programes 
de suport, especialment per a infants a les seves primeres etapes educatives o en 
situació de vulnerabilitat. 

- La protecció de la infància davant de tot tipus de violència. Impulsarem 
mecanismes per tal que la nostra localitat sigui un entorn protector (a través de 
l’adaptació d’espais, formació de professionals, etc.), que compta amb els recursos 
suficients perquè tots els serveis dirigits a la infància garanteixin, des d’un 
enfocament preventiu, la protecció de nens, nenes i adolescents davant situacions 
de violència. 

- El dret a un medi ambient saludable. Impulsarem actuacions que promoguin una 
transformació urbana amb enfocament d’infància per millorar la qualitat ambiental 
(contaminació de l’aire, el soroll, l’efecte illa de calor) metabolisme urbà (els 
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desplaçaments, xarxes d’aigua, energia i sanejament) i dels espais socials (espais 
públics, equipaments, habitatge, llocs de treball, etc.), garantint que tots els nens i 
nenes gaudeixin d’un medi ambient net i saludable. 

Aquests compromisos van acompanyats a tenir en compte també les mateixes veus, 
necessitats i prioritats de cada infant i adolescent pel que fa les decisions que els afecten a 
la nostra localitat, afavorint i impulsant processos de participació amb nens, nenes i 
adolescents. A més a més, seguirem el marc global que ens marca l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, incloent la infància i la seva cura emocional al 
centre de les nostres polítiques. Per això, el nostre compromís.”

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

ACORDS

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració d’Unicef del Dia Mundial de la Infància 2022, 
sota el lema “drets i emocions”.

Segon.- RENOVAR el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a Molins de Rei i garantir l’aplicació, 
la implicació i el compromís d’aquest Ajuntament a liderar accions per millorar la qualitat de 
vida i els drets dels infants de la vila.

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

Quart.- COMUNICAR aquest acord per tal que se’n doni compte a la propera sessió del 
Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Molins de 
Rei.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè 
Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passem al punt divuitè, que és «Aprovar l'adhesió a la declaració d'UNICEF del Dia 
Mundial de la Infància 2022». I faria l'explicació d'aquest punt la senyora Carme Madorell. 
Endavant.

Sra. Madorell:

Sí, bon vespre a tothom. 

Presenta el punt 18

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies, senyora Madorell. Passem ara al debat. Senyor Miguel Ángel Pozo, 
endavant.
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Sr. Pozo: 

Bona tarda a tothom. Bé, sí, totalment d'acord amb el que diu aquesta declaració. I també 
volia afegir que quan un treballa amb adolescents, d'acord?, és quan realment veu 
l'absoluta realitat en la qual es troben aquests nens i nenes, les dificultats que poden 
travessar a la seva situació personal, familiar en la qual s'inclou l'econòmica. Que això 
repercuteix moltíssim en el que és la seva salut mental i, evidentment, en el seu rendiment 
acadèmic, que en aquest cas sempre queda en segon pla, perquè el més important és la 
seva salut. I que, evidentment, tots aquells recursos que s'inverteixen són absolutament 
insuficients per poder atendre totes aquestes necessitats. I que, a partir d'aquí, tenim el 
problema que després –que aquestes declaracions són absolutament necessàries–, però 
el que és absolutament necessari és que des dels governs, en aquest cas autonòmics, que 
són els que tenen les competències en educació, s'inverteixin tots els diners i recursos 
disponibles per tal de solucionar o donar suport a aquests problemes que patim des de fa 
molt de temps en el sector, sobretot educatiu, que és el que sobretot treballa amb infants i 
adolescents. Hem patit unes retallades brutals. Que el Govern de la Generalitat té un 
compromís de dedicar-li un tant per cent del pressupost a la partida d'educació i que 
continua sense complir aquest compromís que és absolutament necessari i que, més enllà 
de les declaracions i de les... evidentment adhesió a favor d'aquestes manifestacions, 
doncs, que les coses també es compleixen amb els actes. I que vagin més enllà, 
evidentment, de totes aquestes intencions. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona: 

Gràcies. La Declaració dels Drets dels Infants de l'any 1924 recollia cinc punts que es 
podrien resumir d'aquesta manera 

atenció el seu desenvolupament, atenció a la seva alimentació, salut i desemparament, 
prioritat en les ajudes en moments de dificultat, protecció en la seva manutenció i contra 
l'explotació i educació per servir els altres, finalment. Des del 1924 el món ha canviat molt, 
però, malauradament, han augmentat les necessitats de protecció dels infants. Creiem 
fermament, tal com ara deia el Miguel Ángel, que les administracions han de fer tot el que 
estigui a les seves mans per procurar-los una vida digna i que es respectin tots els seus 
drets. 

En aquest sentit, celebrem que la nostra proposta de fa uns anys perquè s'actués contra 
l'abús sexual infantil hagi comportat unes accions de formació i sensibilització, que 
esperem que no s'aturin, encaminades a evitar precisament aquest tipus de violència. 
Igualment, creiem que ha estat encertat organitzar accions de suport en salut mental per a 
infants i joves. 

La segona part del manifest incorpora accions pel dret a l'educació i a un medi ambient 
saludable. Protegir els infants contra actituds que els perjudiquin és beneficiós per a ells i 
elles i un primer pas per treballar per un futur millor. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs si no n'hi ha. Doncs, endavant, senyora 
Madorell.
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Sra. Madorell:

Res, simplement donar-vos les gràcies per aquestes puntualitzacions que heu fet. 
Realment aquests manifestos, si tenen alguna funció és visibilitzar, és donar a conèixer, és 
moltes vegades això, donar a conèixer a persones que es pensen que tot funciona, doncs, 
perquè no hi estan a prop, perquè no tenen infants a prop o no tenen adolescents, que 
realment tot això s'està posant sobre la taula i per sort s'està posant sobre la taula, que són 
temes que potser havien quedat una mica amagats. Semblava que els nens funcionaven i 
els adolescents funcionaven. Fins que ens hem donat compte, doncs, que tot això no 
estava passant d'aquesta manera tan bucòlica. I realment, doncs, bé, a nivell nostre ja 
sabeu que tots els regidors, regidores que estem implicats en aquests temes, amb les 
vostres ajudes i les vostres aportacions, doncs, realment s'està fent una tasca molt 
important. S'estan invertint recursos, persones, s'estan fent programes, per exemple el 
programa de benestar emocional, doncs, que realment s'està portant a terme amb 
l'ampliació que ara es farà amb la subvenció que es va rebre, doncs, realment és una cosa 
molt important, per dir-ho d'una manera molt planera. 

Després també ja sabeu que tenim les beques de suport i després tots busquem un 
enfocament preventiu, sobretot el programa de la Vicki Bernadet, que sí que hi estem 
treballant, eh? Això és com una mica que va per sota, doncs, com formiguetes, farem les 
formacions a nivell d'entitats d'esport i de culturals i de lleure. Doncs, s'està treballant em 
totes aquestes formacions. No fem gaire soroll, però el programa que estava marcat, 
doncs, s'està seguint. 

I després, evidentment, doncs, el medi ambient. El medi ambient, doncs, que abans 
estàvem parlant justament que és una cosa que sembla que de vegades no té molta 
connexió, no?, però dels contractes d'escombraries i de deixalleries i de brossa, doncs, 
que tot això fa que... Són polítiques públiques que es porten endavant perquè aquests 
infants, que els nostres infants i, bueno, per successió que també els de la resta del món, 
doncs, puguin viure una mica millor. Així que moltes gràcies per les vostres aportacions i 
seguirem treballant tots junts pels nostres infants i els nostres adolescents.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Passarem així a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1
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Total 19

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

19.- Qüestions sobrevingudes.-

No n’hi han.

D – MOCIONS

20.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’aprovació 
del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació (Expedient. 
58/2022/MOCIO).-

MOCIÓ

“MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA 

I L’AUTODETERMINACIÓ

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb 
una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu 
futur: de les primeres consultes populars a la manifestació contra la sentència de l’Estatut, 
passant per la consulta del 9N fins a arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per 
l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.

Aquest octubre ha fet cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió 
que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de la 
pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. 
Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les estimacions més 
acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 persones 
ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial ha estat condemnat 
sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats.

Malgrat tot, rere cinc anys complexos i difícils, i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que, durant tot aquest temps, el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la 
dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de resolució 
del conflicte. I és això el que volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la societat s’ha 
posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida democràtica.
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També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels 
drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins el Consell d’Europa han 
constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i 
policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament 
extens: de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus 
penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a 
arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, 
la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o 
l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una 
mateixa moneda.

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a 
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una 
resolució democràtica, avui insistim que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de 
la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà 
alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni s’aborden les 
arrels que el provoquen. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Molins de Rei proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

L’Ajuntament de Molins de Rei, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per 

l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a: 

● L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes 
les persones exiliades, encausades i represaliades.

● L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica 
basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

I perquè quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la present 
resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació. 

Molins de Rei, 27 d’octubre de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb aquest punt divuitè de l'ordre del dia acabaríem les qüestions dictaminades per les 
comissions informatives, passem a les qüestions sobrevingudes, punt dinovè, que no hi ha 
cap. I, per tant, passem al darrer apartat, que és el de les mocions amb el punt vintè de 
l'ordre del dia, «Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per a 
l'aprovació del manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació». Senyora 
Marta Espona, endavant.
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Sra. Espona: 

Gràcies. 

Presenta el punt 20.

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. S'obria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha torn d'intervencions... No, 
no, si no... No estem obligats a parlar, dic. Però, endavant, endavant, senyor Ramon 
Sánchez.

Sr. Sánchez: 

Ja ho sé que no estem obligats a parlar, encara no. Potser algun dia sí. En tot cas, bé, una 
moció que crec i som conscients que hi havia una part expositiva que t'has saltat o que 
has... Per tant, anem directament als acords. Vull dir, al final, i demostra el fet del que hi 
ha, no?, 2.562 persones que estan investigades, 4.500 persones que han estat 
encausades d'alguna manera o altra. És evident que aquesta situació no té aturador, 
aquesta situació persisteix. Ho hem vist en diferents accions que ha anat prenent l'Estat i, 
per tant, hem d'anar un pas més enllà, sigui quin sigui, per intentar que aquesta situació, 
doncs, es reverteixi. 

És evident que possiblement no vam tenir èxit amb aquella moció que vam aprovar, però 
persistirem, persistirem i continuarem treballant perquè, en definitiva, totes aquestes 
persones que han estat encausades per una causa noble, com és la llibertat del nostre 
poble, doncs, tinguin l'absolució definitiva i puguem treballar de manera conjunta o no pel 
futur d'un país lliure, aconseguint més drets socials i tenint un finançament més apropiat 
que no pas el que tenim ara. 

Per tant, esperem que en el futur puguem tenir un país diferent al que tenim actualment. 
Que el viatge serà llarg, serà costós, dificultós. Però, en tot cas, cal continuar persistint.

Sr. Alcalde: 

Molt bé, doncs, alguna intervenció més? Vol afegir alguna cosa, senyora Espona?

Sra. Espona: 

No, no, em sembla que, en tot cas, el regidor Ramon Sánchez ha acabat de posar el 
contrapunt i amb això crec que està tot dit. En tot cas, és un dret que reclamem i, 
evidentment, que lluitarem fins al moment que calgui, fins allà on calgui per realment que 
sigui una realitat. Gràcies.

Sr. Alcalde: 

Molt bé, doncs, passarem a votació. 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 3

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 1 9

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

21.- Precs i preguntes.-

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS 

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ: 

Pregunta:

Preguntes sobre l’afectació a la mobilitat i la seguretat viària produïda per l’arribada del nou 
vial de circumval·lació de les Guardioles, al barri de l’Àngel:

De les obres ara en execució d’un nou vial de circumval·lació corresponent a l’urbanització 
de les Guardioles, desembocant aquest en el barri de l’Àngel, entenem que no queden ben 
resolts els següents problemes que afecten de manera important la mobilitat i la seguretat 
viària.

La connexió d’aquest nou vial al barri provoca afectacions especialment a: carrer Ntra. Sra. 
De Lourdes, la cruïlla amb la plaça de la Pau, el carrer de Ferrer i Guàrdia i la cruïlla amb 
el carrer de Lluís Companys.

· Afectació d’aparcament dels veïns (20 places) i possiblement de la vorera dels 
edificis (deuria aprofitar-se per ampliar-la per seguretat atenent al major trànsit que 
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previsiblement passarà), com a conseqüència de posar doble sentit de circulació al 
carrer de Ntra. Sra. De Lourdes per connectar amb el nou vial que s’ha dissenyat 
en la planificació del doble sentit.

· Afectació important a la cruïlla amb la plaça de la Pau, que requereix una 
pacificació important donat que és el lloc de pas per a accedir a l’escola, a l’institut i 
a les zones de joc de la plaça de la Pau i al Centre Comunitari del barri. S’agreuja 
en horari de sortides i entrades als centres educatius.

· Afectació d’aparcament de veïns en el carrer de Ferrer i Guàrdia, per a assegurar 
un pas correcte del doble sentit de circulació i visibilitats, doncs ara l’aparcament fa 
massa estret aquest vial i dificulta el creuament de vehicles en sentits contraris de 
circulació i especialment als camions i autobusos.

· Afectació important a la cruïlla del carrer de Ferrer i Guàrdia amb el carrer de Lluís 
Companys, especialment per ser una zona de pas escolar i de sortida de vehicles 
provinents de les escoles.

Preguntes al Govern municipal:

· S’han previst aquestes afectacions de la connexió del nou vial de circumval·lació de 
les Guardioles al barri de l’Àngel.

· S’han estudiat les solucions necessàries per tal de garantir la pacificació del trànsit i 
la seguretat viària en una zona escolar important?

· S’ha estudiat el canvi de sentits de circulació, la modificació dels estacionaments 
afectats i la instal·lació d’elements de pacificació del trànsit per a garantir la 
seguretat viària?

Pregunta sobre les pantalles acústiques a la B-23, A-7 i C-1413:

Atès que en aquest Ple vàrem aprovar per unanimitat una moció respecte les pantalles 
acústiques, instant el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a complir els seus 
compromisos, realitzant a la major brevetat possible la construcció de pantalles acústiques 
en el tram de pas de les autopistes pel terme municipal de Molins de Rei.

Atès que s’ha arribat a un acord Generalitat/Estat pel traspàs de l’autopista B-23 a la 
Generalitat de Catalunya, amb el corresponent finançament del seu manteniment i la 
construcció del carril bus a la B-23.

Té coneixement el Govern municipal si en aquest traspàs s’han previst les partides 
econòmiques necessàries per a executar les pantalles acústiques previstes a la B-23 i a 
l’A-7 davant dels barris de la Granja, el Canal i Centre Vila?

Té coneixement el Govern municipal si la Generalitat de Catalunya té previst, després de 
rebre el traspàs per part de l’Estat d’aquesta infraestructura, executar les obres de les 
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pantalles acústiques a la B-23 que afectaria especialment als barris del Canal i Centre 
Vila?

Quines accions ha realitzat el Govern municipal per a assolir l’objectiu d’aconseguir la 
realització de les plaques acústiques, aprovat al Ple per unanimitat de totes les forces 
polítiques municipals?

Donat que la pantalla d’arbres de la carretera C-1413, a càrrec del Servei de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, actuava com a pantalla acústica en el tram situat al centre de 
la vila, donat que van ser extrets per suposada malaltia dels arbres, té coneixement 
l’Ajuntament de Molins de Rei de quan pensa la Generalitat de Catalunya reposar aquest 
arbrat i, per tant, la pantalla vegetal acústica que suposa la minoració del soroll per al barri 
del Centre Vila? Ha fet el Govern municipal alguna gestió al respecte?

Hi ha alguna previsió per part de la Generalitat, de fer una pantalla acústica vegetal en el 
tram d’aquesta carretera des del pont del carrer de Jacint Verdaguer fins a la gravera 
existent? Ha fet el Govern municipal alguna gestió al respecte?

Resposta:

Aquestes preguntes van ser contestades pels regidors Ramon Sánchez i Miquel 
Zaragoza en el marc del mateix Ple.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE UNA ACTUACIÓ 
POLICIAL DERIVADA D’UNA COMPROVACIÓ DE COMICILI PER EMETRE UN PADRÓ 
A UNES PERSONES MITJANÇANT SERVEIS SOCIALS.

Passem ara al punt vint-i-unè de Precs i preguntes. Ara es repartiran les respostes a les 
preguntes formulades en el Ple anterior i seria el torn dels diferents regidors si tenen 
alguna pregunta. Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Sí. Gràcies, alcalde. Bé, el passat dilluns 24 d'octubre hi va haver una actuació policial 
derivada d'una comprovació de domicili per emetre un padró a unes persones mitjançant 
Serveis Socials. En aquesta actuació hi van participar agents de la Policia Nacional des 
d'estrangeria. Vam formular un seguit de preguntes a la informativa perquè ens costava 
d'entendre com una petició de padró via Serveis Socials esdevé un registre de Policia 
Nacional d'Estrangeria. I com que no ens va quedar clara la resposta o, en tot cas, 
demanem més informació, doncs, faig una bateria de preguntes que també farem arribar 
per correu electrònic.

Serien, per què, en aquest cas, una comprovació de domicili que ha d'efectuar Serveis 
Socials deriva en una inspecció d'estrangeria des de la Policia Nacional? Quin protocol 
segueix Serveis Socials des que li arriba la petició d'empadronament i es requereix d'una 
comprovació del domicili? I si existeix aquest protocol i és possible, doncs, demanar-lo per 
escrit. Quin és el criteri de Serveis Socials per informar la Guàrdia Urbana per una 
sol·licitud de padró? En quins casos concrets la Guàrdia Urbana informa la Policia 
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Nacional per motius d'estrangeria? I si existeix algun protocol? De quina manera es 
documenten aquestes intervencions? Quin és el mecanisme de control de l'activitat i 
proporcionalitat a Molins de Rei? Que, pel que ens van respondre, entenem que la Policia 
Nacional pot fer requeriments a la Guàrdia Urbana. Però la pregunta és si la Policia 
Nacional i Guàrdia Urbana pot fer requeriments a Serveis Socials? I, en aquests casos, 
suposant que algun d'aquest requeriment pot vulnerar drets socials, com actua o com 
respon Serveis Socials? 

I, per acabar, quines són les competències en matèria de salut pública, si les saben, de la 
Policia Nacional a Molins de Rei? Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE LES ACTUACIONS 
DE MOBILITAT EN ELS CARRERS PARCERS I ROSETA CANALIES DAVANT 
L’OBERTURA DEL SUPERMERCAT LIDL.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més preguntes? Sí, senyor Gerard Corredera, endavant. 

Sr. Corredera:

Al final, sí. Bé, una pregunta. Va relacionada amb, diguem-ne, una reunió que van tenir 
vostès cap a l'octubre del 2020 amb els veïns de la Granja, principalment els carrers 
Parcers i Roseta Canalies, per explicar les actuacions de mobilitat que es durien a terme 
en aquesta zona per garantir la bona circulació davant la propera obertura del supermercat 
del Lidl. Segons asseguraven, aquestes actuacions es durien a terme abans de Nadal del 
2020 i a data d'avui em comenten els veïns que la zona segueix sent un caos circulatori, 
cotxes contradirecció, aparcats en doble fila, circulant per la zona peatonal del carrer Bruc 
a gran velocitat, etcètera. I tenint en compte que el cost de la intervenció anava a càrrec 
del Lidl, quan està previst que es realitzi? Aquesta seria una pregunta.

I l'altra pregunta que tinc és una obra que s'està executant al passeig Pi i Maragall, 31, que 
l'enderroc em comenten que es va fer la primera quinzena d'agost i que des d'aleshores 
està aturat i que part de les runes no estan retirades i que les tanques de protecció estan, 
diguem, sobresortides, mal col·locades, no? I que, d'alguna manera, quin control s'està 
fent sobre l'execució d'aquest tipus d'obres i, com a mínim, no?, quina acció es farà per 
minimitzar el risc d'aquestes tanques que estan actualment mal col·locades. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No hi ha cap pregunta més? Doncs, llavors, dono veu als companys, 
senyor Zaragoza primer i, després, senyor Ramon Sánchez.

Sr. Zaragoza:

Bé, heu preguntat diverses coses més tècniques i hi ha algunes que no són competència 
directa, perquè crec que esteu fent comentaris sobre temes de Serveis Socials, però jo 
bàsicament us explico respecte... i el que us vaig contestar ja a la comissió informativa. És 
a dir, nosaltres en aquest cas actuem a requeriment de la Policia Nacional, que és, hi 
insisteixo, la que té la competència en matèria de gestió de les persones en matèria 
d'estrangeria, eh?, identificació, si estan en situació regular o irregular, val? És a dir, en 
aquest cas, l'actuació que es fa és una actuació a requeriment. 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 03/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 87/89

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

No hi ha una actuació de Policia Nacional, Guàrdia Urbana a demanar informació a Serveis 
Socials, perquè això no funciona així. Diguem-ne, Serveis Socials té el seu, diguem-ne, 
procediment, val? I aquí no és que en aquests moments és demana una certa informació... 
no, no, no. En tot cas, podria ser al revés, eh? Que per un tema d'interès –aquí ho 
desconeixo– Serveis Socials vulgui averiguar condicions d'aquestes persones i demés i li 
demani, ja sigui a la policia, a la Guàrdia Urbana en aquest cas, pues, en alguns casos, un 
tema de comprovació, o a vegades és la mateixa OAC a l'hora d'empadronar, si 
efectivament aquella gent viu en aquell lloc. Però no a la inversa. No sé si m'explico. En 
aquest cas, en tot cas, els temes es treballen a nivell intern i de coordinació entre Guàrdia 
Urbana i Serveis Socials. 

Jo hi insisteixo, nosaltres, en aquest cas en concret, el que simplement vam fer és un tema 
d'acompanyament perquè ens ho demana la Policia Nacional. Hi haurà coses que no 
podrem contestar perquè no sabem per què la Policia Nacional hi entra en determinades 
actuacions. Són investigacions, però no només per la Policia Nacional, pels Mossos 
d'Esquadra, eh?, o la mateixa... qualsevol cos i forces de seguretat que a vegades ens 
demana a requeriment a la Guàrdia Urbana per fer una actuació d'ajuda del control de 
trànsit de carrer o de suport simplement pel coneixement que té la Guàrdia Urbana del 
municipi, però nosaltres no intervenim ni elaborem cap tipus d'informe. En aquest cas, 
nosaltres no hem fet cap tipus d'informe perquè és un tema de la unitat d'estrangeria de la 
Policia Nacional. 

En el tema del Lidl. Efectivament, en el seu moment estava aquest projecte de...Jo no tinc 
constància de trànsit que vagi en contradirecció, perquè és veritat que és un carrer que és 
de doble sentit de circulació, Roseta Canalies, amb la qual cosa és difícil que en un carrer 
que té doble sentit de circulació es pugui anar en contra direcció. 

Una de les coses que sí que es preveia era fer una modificació... No? Allà no n'hi ha... 
Aquell carrer, quan tu entres és un doble sentit de circulació, davant de la farmàcia. Vull dir 
que... [Veu de fons] L'altra banda té una prioritat per als veïns, ojo, eh? No ens 
equivoquem. No, no, no, no. No, no. No, no. És així. És a dir, és un carrer... esteu parlant 
del carrer Bruc, eh?, que és un carrer que el que té és una circulació restringida als veïns i 
que és peatonal, vale? En tot cas, el que estem parlant és de l'eix de Roseta Canalies, que 
aquí no n'hi ha. 

Però, igualment, com no es va fer en aquell moment, per un problema simplement de 
l'ajust del projecte, eh? Lidl en aquells moments va dir: «Bueno, ja ens demanareu quan 
hem de reactivar». Li hem demanat que reactivem aquesta història, l'executarem nosaltres. 
Sobretot estem treballant ara l'execució del projecte, que és l'obertura d'un segon carril de 
sortida del passeig del Terraplè per engegar cap al carrer Verdaguer a expenses que ells 
tornin a ficar els diners. Sí, sí, sí. Bueno, és el projecte que... El projecte ja el que 
contempla és obrir un segon carril al passeig del Terraplè fins al carrer Verdaguer, que 
permeti que quan tu tens un trànsit que t'està obturant l'entrada cap al carrer Verdaguer i 
anar cap a l'autopista direcció Barcelona, o anar a la 1413, que en aquella zona se satura, 
eh?, els vehicles que volen anar cap al passeig del Terraplè no es trobin amb aquest 
trànsit, que és una mica el que passa en aquest... que se saturi. 

I una reformulació del trànsit del carrer Roseta Canalies, que el que farem és treure, ara sí, 
un sentit de la circulació, eh?, i fer una línia d'aparcament en aquell carrer que només el 
que farà és que la gent que vulgui anar al supermercat que tu has comentat, entrin pel 
carrer Parcers, crec que és, no?, i sortiran pel carrer Roseta Canalies. Aquesta és la idea 
que intentarem treballar i poder fer els propers mesos. Ja parlo de mesos perquè...
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Sr. Corredera:

No, no, la pregunta anava en que el compromís era fer-ho el desembre del 2020 i que 
estem al 2022.

Sr. Alcalde:

Un segon...

Sr. Corredera:

Perdó, eh?

Sr. Alcalde:

És que no estem en debat.

Sr. Corredera:

Perdó. Vull dir que la pregunta... No m'ha contestat la pregunta.

Sr. Alcalde:

Jo hi insisteixo, sempre es respon aquí el que es pot respondre i es complementa amb la 
resposta escrita en el proper Ple.

Sr. Zaragoza:

De totes maneres, entenc que ell ha tornat a fer la pregunta. Jo li contesto... No, alcalde? 
Pot fer més preguntes, no, ell? Bueno, jo crec que he contestat. No es va fer, efectivament, 
no es va fer en aquell moment, ho he explicat, per un problema de la falta del projecte. És 
que ho he explicat. He dit, al no tenir en aquell moment el projecte, no s'executa. He 
explicat el projecte, eh?, i el que li he dit és, Lidl en aquest moment el que fa és diu: 
«Escolti, com no m'ho demana, jo guardo els diners». Ara li passa com a nosaltres, l'ha de 
pressupostar. Llavors, nosaltres el que diem és, bueno, executem nosaltres i ja signarem el 
conveni i ja ens ho donarà. Ahí estamos.

Sr. Sánchez:

Respecte a les obres del Pi i Margall, ahir en parlàvem precisament amb el representant 
que té el seu grup municipal a la Comissió de Patrimoni. I, efectivament, són unes obres 
privades que van fer un enderroc, entenem que parcial, que encara no han acabat, i que és 
evident que aquelles tanques tal com estan no poden continuar així, dona una imatge 
pèssima d'aquell carrer. Per tant, ja hem requerit a la propietat perquè, doncs, solventi una 
situació que no és la que mereix un carrer com el passeig Pi i Margall. I, per tant, ja els 
hem emplaçat a que puguin millorar aquella tanca que realment no és el millor que hi 
hauria d'haver-hi un espai que encara, doncs, no s'ha acabat d'executar l'enderroc total de 
tota l'obra. I, per tant, ja estem al darrere de poder subsanar, doncs, aquesta incidència.

22.-Torn obert de paraules.-

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Doncs, amb això hem fet el Torn obert... perdó, Precs i preguntes. 
Passaríem al punt vint-i-dosè, el Torn obert de paraules. És el moment que si algú del 
públic volgués parlar. I si no és el cas, doncs... No, home, no, tampoc és... Escolteu, dins 
del... Jo perdoneu, eh? No, no... Dic, sembla que cada cop som menys resistents. Són tres 
hores i deu de Ple que tampoc és tant... Per això, per això, vull dir... Un segon, un segon, 
que no hem acabat. Però que són les nou i... 

Si em permeten, regidors i regidores, si em permeten, ara ens aixecarem. Només fa tres 
hores que estem fent Ple, tampoc és tant. Així que permetin-me acomiadar el Ple. Gràcies 
a tots i totes. Gràcies a tothom que ens ha escoltat. Aquí acabem el Ple ordinari del mes 
d'octubre. Ens emplacem al Ple ordinari del mes de novembre. Moltíssimes gràcies i molt 
bona nit.

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



L'Alcalde

11/01/2023  14:09:53

Xavi Paz Penche

La Secretària

11/01/2023   17:47:49

Sandra Castelltort Claramunt
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