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NÚM. 15/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2022.

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

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

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

Excusa la seva absència el regidor Sr. Joaquim Llort i Grau

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 15/2022 de data 18 de novembre de 2022. 

En aquest moment consten absents de la sessió el regidor Sr. Josep Maria Puiggarí 
Troyano i la regidora Sra. Cristina Rodriguez Galceran.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de novembre  de 
2022:
- 04/11/2022. Nombre i apellidos no conocidos. 69 años. Benalmádena (Màlaga, 

Andalusia). Xifra oficial.
- 06/11/2022. Irina D.S. 29 años. Mostoles (Madrid, comunitat de Madrid). Cas en 

investigació.
- 06/11/2022. Mariya G.S. (hija de Irina). 6 años. Mostoles (Madrid, comunitat de 

Madrid). Cas en investigació.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per qüestions personals de salut i, en principi, esperant que tant la senyora Cristina 
Rodríguez com el senyor Pep Puiggarí s'incorporin al llarg de la sessió. Malauradament, 
hem de començar una nova sessió plenària, de nou, amb la lectura del manifest de rebuig 
als atemptats masclistes, que, en aquest cas, per acord de portaveus, doncs, li tocaria el 
torn a la senyora Ainoa García. Endavant.

Sra. García:
Bon vespre. L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant 
dels assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i 
manifesta el seu condol i solidaritat amb els 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 
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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 la 
condemna enèrgica d'aquests assassinats i qualsevol forma de violència masclista, 
expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca i reafirmar el rebuig de 
les violències masclistes en totes les seves formes i per fer públic el nostre compromís en 
l'erradicació de les violències masclistes. 
Les persones assassinades durant aquest mes de novembre 2022 han sigut: el 4 de 
novembre, amb nom i cognoms desconeguts, de 69 anys, a Benalmádena; el 6 de 
novembre, la Irina, de 29 anys, a Móstoles; i també el 6 de novembre, la filla de la Irina, la 
Marina, amb 6 anys, també a Móstoles.

ORDRE DEL DIA

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient 18/2022/DCADC).-

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2022
OCTUBRE

Decret Data Concepte
1712 4/10/2022 Sancionador
1713 4/10/2022 Sancionador
1714 4/10/2022 Sancionador
1715 5/10/2022 Modificacions de pressupost
1716 5/10/2022 Modificacions de pressupost
1717 5/10/2022 Modificacions de pressupost
1718 5/10/2022 Contractació menor de serveis
1719 5/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1720 5/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1721 5/10/2022 Situacions del personal
1722 5/10/2022 Nomenaments
1723 5/10/2022 Nomenaments
1724 5/10/2022 Nomenaments
1725 5/10/2022 Nomenaments
1726 5/10/2022 Nomenaments
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1727 5/10/2022 Nomenaments
1728 5/10/2022 Nomenaments
1729 5/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1730 5/10/2022 Nomenaments
1731 5/10/2022 Contractació laboral
1732 5/10/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1733 5/10/2022 Contractació laboral
1734 5/10/2022 Nomenaments
1735 5/10/2022 Nomenaments
1736 5/10/2022 Nomenaments
1737 5/10/2022 Modificacions de pressupost
1738 5/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1739 5/10/2022 Llicència d'obra menor
1740 5/10/2022 Sancionador
1741 5/10/2022 Sancionador
1742 5/10/2022 Sancionador
1743 6/10/2022 Sancionador
1744 6/10/2022 Recurs de reposició
1745 6/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1746 6/10/2022 Ajuts socials
1747 6/10/2022 Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
1748 6/10/2022 Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
1749 6/10/2022 Contractació menor de subministraments
1750 6/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1751 6/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1752 6/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1753 6/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1754 6/10/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1755 6/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1756 10/10/2022 Aprovació Despeses
1757 10/10/2022 Sancionador
1758 10/10/2022 Aprovació Despeses
1759 10/10/2022 Recurs de reposició
1760 11/10/2022 Sancionador
1761 11/10/2022 Aprovació Despeses
1762 11/10/2022 Aprovació Despeses
1763 11/10/2022 Gestió de cementiri
1764 11/10/2022 Contractació laboral
1765 11/10/2022 Provisió de llocs
1766 11/10/2022 Llicència d'obra menor
1767 11/10/2022 Autorització i delegacions
1768 11/10/2022 Permís per la tala d'arbres
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1769 11/10/2022 Bonificacións Fiscals
1770 11/10/2022 Bonificacións Fiscals
1771 11/10/2022 Gestió de cementiri
1772 11/10/2022 Gestió de cementiri
1773 11/10/2022 Aprovació document cobratoris
1774 11/10/2022 Gestió de cementiri
1775 11/10/2022 Aprovació document cobratoris
1776 11/10/2022 Gestió de cementiri
1777 11/10/2022 Gestió de cementiri
1778 11/10/2022 Gestió de cementiri
1779 11/10/2022 Gestió de cementiri
1780 11/10/2022 Ordre d'execució
1781 11/10/2022 Gestió de cementiri
1782 11/10/2022 Gestió de cementiri
1783 11/10/2022 Llicència d'obra menor
1784 11/10/2022 Llicència d'obra menor
1785 11/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1786 11/10/2022 Dessigna de lletrat i procurador
1787 11/10/2022 Modificacions de pressupost
1788 11/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1789 11/10/2022 Modificacions de pressupost
1790 11/10/2022 Nomenaments
1791 11/10/2022 Nomenaments
1792 11/10/2022 Modificacions de pressupost
1793 11/10/2022 Modificacions de pressupost
1794 11/10/2022 Aprovació document cobratoris
1795 11/10/2022 Ordre d'execució
1796 11/10/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1797 14/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1798 14/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1799 14/10/2022 Situacions del personal
1800 14/10/2022 Nomenaments
1801 14/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1802 14/10/2022 Ordre d'execució
1803 14/10/2022 Contractació menor d'obres
1804 14/10/2022 Llicència de gual
1805 14/10/2022 Ordre d'execució
1806 14/10/2022 Ordre d'execució
1807 14/10/2022 Nomenaments
1808 14/10/2022 Contractació laboral
1809 14/10/2022 Contractació laboral
1810 18/10/2022 Ordre d'execució



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 24/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 6/63

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

1811 18/10/2022 Aprovació document cobratoris
1812 18/10/2022 Bonificacións Fiscals
1813 18/10/2022 Contractació laboral
1814 18/10/2022 Contractació laboral
1815 18/10/2022 Modificacions de pressupost
1816 18/10/2022 Bases de concursos
1817 18/10/2022 Bases de concursos

1818 18/10/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

1819 18/10/2022 Devolució d'ingressos indeguts

1820 18/10/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, 
altres elements estructurals)

1821 19/10/2022 Aprovació Despeses
1822 19/10/2022 Aprovació Despeses
1823 19/10/2022 Recurs de reposició
1824 19/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1825 19/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1826 19/10/2022 Nomenaments
1827 19/10/2022 Nomenaments
1828 19/10/2022 Aprovació document cobratoris
1829 19/10/2022 Autorització i delegacions
1830 19/10/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1831 20/10/2022 Sancionador
1832 20/10/2022 Sancionador
1833 20/10/2022 Sancionador
1834 20/10/2022 Recurs de reposició
1835 20/10/2022 Recurs de reposició
1836 20/10/2022 Recurs de reposició
1837 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1838 21/10/2022 Nomenaments
1839 21/10/2022 Contractació menor de subministraments
1840 21/10/2022 Processos de selecció
1841 21/10/2022 Processos de selecció
1842 21/10/2022 Contractació laboral
1843 21/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1844 21/10/2022 Contractació menor de serveis
1845 21/10/2022 Cessió d'ús de béns
1846 21/10/2022 Nomenaments
1847 21/10/2022 Contractació menor de serveis

1848 21/10/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

1849 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
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1850 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1851 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1852 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1853 21/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1854 21/10/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1855 22/10/2022 Sancionador
1856 24/10/2022 Recurs de reposició
1857 24/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1858 24/10/2022 Contractació laboral
1859 24/10/2022 Situacions del personal
1860 24/10/2022 Nomenaments
1861 24/10/2022 Aprovació document cobratoris
1862 24/10/2022 Nomenaments
1863 24/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1864 24/10/2022 Convenis interadminisratius
1865 24/10/2022 Ordre d'execució
1866 24/10/2022 Ordre d'execució
1867 24/10/2022 Modificacions de pressupost
1868 24/10/2022 Modificacions de pressupost
1869 24/10/2022 Processos de selecció
1870 24/10/2022 Situacions del personal
1871 24/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1872 24/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1873 24/10/2022 Modificacions de pressupost
1874 24/10/2022 Modificació llicència gual
1875 24/10/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1876 25/10/2022 Aprovació Despeses
1877 25/10/2022 Aprovació Despeses
1878 25/10/2022 Autorització i delegacions
1879 25/10/2022 Situacions del personal
1880 25/10/2022 Situacions del personal
1881 25/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1882 25/10/2022 Llicència d'obra menor
1883 25/10/2022 Modificacions de pressupost
1884 25/10/2022 Processos de selecció
1885 25/10/2022 Modificacions de pressupost
1886 25/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1887 25/10/2022 Processos de selecció
1888 27/10/2022 Sancionador
1889 27/10/2022 Sancionador
1890 27/10/2022 Bonificacións Fiscals
1891 27/10/2022 Ordre d'execució
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1892 27/10/2022 Llicència d'obra menor
1893 27/10/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1894 27/10/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1895 27/10/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1896 27/10/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1897 27/10/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1898 27/10/2022 Modificacions de pressupost
1899 27/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1900 27/10/2022 Modificacions de pressupost
1901 27/10/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1902 27/10/2022 Modificacions de pressupost
1903 27/10/2022 Modificacions de pressupost
1904 27/10/2022 Ordre d'execució
1905 27/10/2022 Modificacions de pressupost
1906 27/10/2022 Llicència d'obra menor
1907 27/10/2022 Ordre d'execució
1908 27/10/2022 Ordre d'execució
1909 27/10/2022 Convenis interadminisratius
1910 27/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1911 27/10/2022 Ordre d'execució
1912 27/10/2022 Llicència d'ús de béns
1913 28/10/2022 Contractació laboral
1914 28/10/2022 Contractació laboral
1915 28/10/2022 Nomenaments
1916 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1917 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1918 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1919 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1920 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1921 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1922 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1923 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1924 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1925 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1926 28/10/2022 Nomenaments
1927 28/10/2022 Llicència de gual

1928 28/10/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

1929 28/10/2022 Llicència d'obra menor
1930 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1931 28/10/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1932 28/10/2022 Contractació menor de serveis
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1933 28/10/2022 Ordre d'execució
1934 28/10/2022 Llicència de gual
1935 31/10/2022 Recurs de reposició
1936 31/10/2022 Recurs de reposició
1937 31/10/2022 Recurs de reposició
1938 31/10/2022 Bonificacións Fiscals
1939 31/10/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1940 31/10/2022 Recurs de reposició
1941 31/10/2022 Subvencions per a l'Ajuntament

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora García. Passem d'aquesta manera a l'inici del Ple dictaminat per la 
Junta de Portaveus amb coneixement de l'acció de govern municipal amb el punt 1 de 
l'ordre del dia, que és «Donar compte dels decrets d'alcaldia». Tenen o han tingut tots els 
regidors i regidores accés a aquests decrets. Si no hi ha cap observança, ens donaríem 
per assabentats i informats d'aquests decrets d'alcaldia. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

2.- Donar compte al Ple del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, dades del 3r trimestre del 2022 (Expedient. 
9/2022/SEECO).-

DONAR COMPTE

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

Vist l’informe d’Intervenció signat en data 27 d’octubre de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’Hisenda i Finances presenta a la Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, el detall de la informació enviada és la 
següent.

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:

Dades Ajuntament de Molins de Rei

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

Dades Molivers Societat Municipal SL

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

Dades consolidades i de resum

a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
c) F.2.1 Ajust operacions internes 

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 2, que és «Donar compte al Ple del compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i de la regla de la despesa en referència a les dades del tercer trimestre del 
2022». I fa l'explicació d'aquest punt el regidor de Finances, senyor Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. 
Presenta el punt 2

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

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

3.- Modificació de l’acord de condicions del personal funcionari/Conveni Col•lectiu 
del personal laboral en relació a diversos acords assolits a la comissió paritària 
negociadora. (Expedient 2/2022/RELAB).-

DICTAMEN

Modificació de l’acord de Condicions del personal funcionari/Conveni Col•lectiu del 
personal laboral en relació a diversos acords assolits a la comissió paritària 
negociadora.

Vist que en comissió paritària negociadora de data 9 d’abril de 2021 es va acordar 
modificar l’horari del personal del cementiri que consta a l’Annex 1 del conveni i de l’acord 
eliminant els dos torns i establint un únic torn pels treballadors del cementiri amb el 
següent horari:

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Vist que en comissió paritària negociadora de data 15 de juny de 2022 es va acordar 
modificar l’horari del personal dels conserges d’escoles durant el mes de setembre, com a 
conseqüència de l’ordre EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari 
escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es 
modifica l'Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar 
del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, acordant-se 
que l’horari dels conserges d’escoles pel mes de setembre seria:

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Vist que en comissió paritària negociadora de data 14 de juliol de 2021 es va acordar 
aprovar un nou permís retribuït per compensar les vacances que no es podrien fer pel 
diferent sistema de meritació en el cas d’incorporació de persones d’estructura des d’una 
altra feina que les calculen segons l’any natural, amb el següent redactat:

“En el supòsit que s'incorpori personal a aquesta Corporació de forma estructural des 
d’una altra feina, a la qual està d’alta des de l’1 de gener de l’any en qüestió, on la 
meritació de les vacances es computi dintre de l’any natural i sempre que no hagi gaudit 
dels 22 dies hàbils de vacances anuals retribuïdes, l'empleat/ada tindrà dret a un permís 
retribuït, equivalent als dies de vacances que hagués meritat aplicant el criteri de l'any 
natural a comptar des de la data d’ingrés en aquesta administració, descomptant els dies 
de vacances que li correspondrien de l’Ajuntament segons el criteri vigent.

Aquest permís decaurà en el moment que canviï el criteri de meritació de les vacances a 
l’any natural.”

Vist que en comissió paritària negociadora de data 6 d’octubre de 2022 es va acordar 
modificar l’article 17.2 de l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i del 
Conveni col·lectiu del personal laboral per ampliar l’horari de flexibilitat d’entrada de les 
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9:00 h a les 9:30 h i el de sortida de les 16:00 h a les 16:30 h com a mesura de conciliació 
del personal d’oficines, amb el següent redactat:

“Art.17 Horari de treball

17.2.- S’estableix flexibilitat horària diària de 2 hores d’entrada/sortida per al personal 
d’oficines amb horari ordinari. El marge de flexibilitat a l’entrada serà de 07:30 a 09:30 h. i 
el de sortida de 14:30 a 16:30 hores, amb els següents condicionants:

a) Que es garanteixi l’horari d’atenció al públic.
b) Que es garanteixi l’autonomia del personal que en faci ús per obrir i tancar el centre 

de treball.”

Fonaments de dret

D’acord amb l’article 31 i següents del TREBEP, aprovat pel Decret Llei 5/2015, de 30 
d’octubre, en els quals es regulen la negociació col·lectiva i els pactes i acords.

D’acord amb l’article 87 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en els quals es regulen 
la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius.

D’acord amb l’article 37m) del TREBEP que estableix com a matèria objecte de negociació 
els horaris, jornades, vacances, permisos mobilitat funcional i geogràfica, així com els 
criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans , en aquells 
aspectes que afectin a les condicions de treball dels empleats públics.

D’acord amb les atribucions que confereix l’article 52.2 r) 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 
al Ple. I segons allò previst a l’article 38.3 del TREBEP que disposa l’aprovació expressa i 
formal de les matèries objecte de negociació col·lectiva per l’òrgan de govern competent.

Vist l’informe-proposta a la comissió informativa de l’Àrea d’ESC del Cap de personal i 
organització en funcions signat en data 16 de novembre de 2022.

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

Primer.- Modificar l’Annex 1 Apartat 2) Àrea d’Economia i serveis generals subapartat b) 
Cementiri municipal de l’Acord de Condicions de treball del personal funcionari i el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral i aprovar la nova regulació horària del personal del cementiri, 
en els següents termes:

“Annex 1. Personal amb horaris especials

2) ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

Cementiri municipal
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De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Segon.- Modificar l’Annex 1 Apartat 3) Àrea de Serveis a les Persones subapartat 
Consergeries b) Consergeria d’Escoles de l’Acord de Condicions de treball del personal 
funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral i aprovar la nova regulació horària del 
personal del consergeria durant el mes de setembre, en els següents termes:

“Annex 1. Personal amb horaris especials

3) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Consergeries
b) Consergeria d’Escoles

Durant el mes de setembre de cada curs l’horari serà el següent:

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Tercer.- Modificar l’article 21.1 Permisos retribuits de l’Acord de Condicions de treball del 
personal funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral afegint un nou permís
per compensar les vacances que no es podrien fer pel diferent sistema de meritació en el 
cas d’incorporació de persones d’estructura des d’una altra feina que les calculen segons 
l’any natural, amb el següent redactat:

v) Permís per compensar vacances pel personal de nova incorporació

En el supòsit que s'incorpori personal a aquesta Corporació de forma estructural des d’una 
altra feina, a la qual està d’alta des de l’1 de gener de l’any en qüestió, on la meritació de 
les vacances es computi dintre de l’any natural i sempre que no hagi gaudit dels 22 dies 
hàbils de vacances anuals retribuïdes, l'empleat/ada tindrà dret a un permís retribuït, 
equivalent als dies de vacances que hagués meritat aplicant el criteri de l'any natural a 
comptar des de la data d’ingrés en aquesta administració, descomptant els dies de 
vacances que li correspondrien de l’Ajuntament segons el criteri vigent.

Aquest permís decaurà en el moment que canviï el criteri de meritació de les vacances a 
l’any natural.

Quart.- Modificar l’article 17.2 Flexibilitat horària del personal d’oficines de l’Acord de 
Condicions de treball del personal funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral 
afegint un nou permís per contemplar una flexibilitat de 2 hores en comptes d’1’5 h, amb el 
següent redactat:

“Art.17 Horari de treball

17.2.- S’estableix flexibilitat horària diària de 2 hores d’entrada/sortida per al personal 
d’oficines amb horari ordinari. El marge de flexibilitat a l’entrada serà de 07:30 a 09:30 h. i 
el de sortida de 14:30 a 16:30 hores, amb els següents condicionants:
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a) Que es garanteixi l’horari d’atenció al públic.
b) Que es garanteixi l’autonomia del personal que en faci ús per obrir i tancar el centre 

de treball.”

Cinquè.- Publicar l’acord aprovat pel Ple al BOPB i al DOGC .

Sisè.- Notificar aquest acord als membres de la Mesa de Negociació i a qualsevol altre 
interessat.
 
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Cristina Rodriguez 
Galceran.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Enseñat. Alguna qüestió, algun comentari? Doncs, si no és així, si 
els sembla, passem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En primer 
lloc, com és costum, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de 
l'Àrea d'Alcaldia, amb el punt 3 de l'ordre del dia, que és la «Modificació de l'acord de 
condicions del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral amb relació a 
diversos acords assolits a la Comissió Paritària Negociadora». I fa l'exposició de motius el 
senyor regidor de Recursos Humans, senyor Miquel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom que ens escolta pels diferents mitjans de 
comunicació. 
Presenta el punt 3 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:
Bé, gràcies alcalde. Primer de tot, també saludar tothom qui ens segueix, ja sigui aquí 
presencialment o telemàticament. Bé, des de la CUP resulta evident que, com no podia ser 
d'una altra manera, donarem suport a les millores de les condicions laborals de les 
persones treballadores de l'Ajuntament que avui es voten en aquest plenari. Si bé ens 
agradaria fer dos apunts. El primer és amb relació a la modificació de l'horari dels 
treballadors del cementiri municipal. Ens resulta inexplicable que persones treballadores 
d'una administració pública, prestant un servei públic estiguessin realitzant fins fa pocs 
mesos un horari il·legal d'acord amb la normativa laboral. 
I, a banda d'això, també lamentem que allò que es deixa de prestar, aquella part del servei 
que es deixa de prestar per treballadors directes de l'Ajuntament, s'hagi de contractar a 
una empresa externa, quan la resta del servei, a més, es segueix prestant directament per 
l'Ajuntament. Som conscients que la intenció és encarregar la gestió a Molivers en algun 
punt de l'any vinent, però, com deia, ara per ara només és una intenció. I, bé, les paraules 
sabem que fàcilment se les pot emportar el vent. 
El segon apunt que volia fer és amb relació a Molivers, precisament. Una mica en la línia 
del que ja venim demandant des de fa temps, que és que es treballi amb la màxima 
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celeritat possible perquè aquestes millores, com les que avui es porten en aquest plenari, 
es puguin fer extensibles també als treballadors de Molivers al més aviat possible. Que a 
ningú se li oblidi que els treballadors de Molivers també són treballadors públics. Ara 
sembla que és encara més urgent quan, com deia, tenim un servei públic com és el del 
cementiri municipal desdoblat, amb treballadors directes i amb treballadors externs. 
I també recordar que ja des de l'estiu els treballadors i treballadores de Molivers tenen 
representació sindical, pel que cal entomar urgentment la negociació d'un conveni 
d'empresa propi que assimili les condicions laborals de Molivers a les del personal laboral 
directe de l'Ajuntament. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si vol respondre, senyor Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Bé, sí, és el que vam recollir als acords del conveni laboral, vull dir que no és una cosa 
que... i el conveni laboral de l'Ajuntament el van recolzar tots els sindicats i hi està reflectit i 
és el que modifiquem. I el modifiquem nosaltres, eh? Vull dir que jo intento quedar-me amb 
la part positiva, entenent la seva intervenció. A nosaltres ens generava molt de conflicte, 
durant molt de temps hem tingut que, per manca de personal, per no trobar –i és 
literalment així– perfils de gent que vulguin treballar en aquest sector, que hem d'anar 
prestant serveis, ho hem fet durant molts anys, puntualment amb empreses externes. 
Quan arribem a aquest acord, que veiem que no ens en sortim, pactem amb els sindicats. 
Com ja li vaig comentar en l'escrit que jo li vaig enviar fa... aleshores quan m'ho va 
preguntar, el poder fer aquestes tasques d'una manera externalitzada. Però també som de 
l'opinió que, en el moment que sigui possible, que Molivers sigui factible que puguin fer 
aquesta feina, doncs, nosaltres, la nostra intenció... En el moment que pugui, perquè, clar, 
al final jo... És a dir, jo crec que hem de ser curosos, sempre ho hem explicat, i prudents a 
l'hora de les coses que traslladem a l'empresa municipal. Perquè, bé, també algú pot 
pensar que és una cosa molt menor i nosaltres el que volem garantir és que es presti un 
bon servei. 
Jo del tema conveni no crec que... no hi entraré en el tema Molivers, però jo li recordo que 
tots els treballadors que treballen per a l'Ajuntament són treballadors que treballen per al 
servei públic, no només les empreses municipals, eh? No només l'empresa municipal i 
només els treballadors. Tot és un àmbit, eh? Hi ha treballadors del servei públic que estan 
contractats per empreses externalitzades. I, en aquest sentit, doncs, la nostra intenció, com 
ja li deia, aquestes mesures el que van és en aquesta línia d'intentar millorar el servei. 
Amb el cementiri ens trobàvem que, efectivament, no era un servei que ens els darrers 
mesos, per dir-ho, estiguéssim molt contents com s'estava prestant. Per això vam arribar a 
aquest acord.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Hi ha dret a un segon torn. Entenc que si no hi ha cap demanda més de 
paraula estaríem en condicions de passar a la votació. 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

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.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

4.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’AMB pel finançament de les obres de restauració Pont de la Cadena al terme 
municipal de Molins de Rei (Expedient 32/2022/CONIN).-

DICTAMEN

1.- Atès que l’execució de les obres de recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del 
Pont de la Cadena, al terme municipal de Molins de Rei, està prevista i aprovada al Pla de 
Sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB (PSA), aprovat definitivament pel 
Consell Metropolità en la sessió del 23 de febrer de 2021 i l’Ajuntament de Molins de Rei i 
l’AMB estan d’acord en l’interès de dur-les a terme.

2.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i Àrea Metropolitana de Barcelona, signada pel Cap d’Oficina Tècnica i Obres 
Públiques, en data 28 d’octubre de 2022, i que fa constar: 

Atès que L’AMB ha redactat el Projecte de l’obra “Recuperació ambiental i paisatgística de 
la plaça del Pont de la Cadena de Molins de Rei”, mitjançant la Direcció de Serveis de 
l’Espai Públic, amb un pressupost d’execució total de 2.063.554,99€ euros, l’IVA inclòs.

És per tot això, que per tal de regular el finançament de l’actuació, ambdues parts 
coincideixen en la conveniència d’establir un acord de col·laboració mitjançant la signatura 
d’un conveni.
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3.- Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica en data 
2 de novembre de 2022. 

4.- Vist que la clàusula tercera de la minuta del conveni disposa que l’Ajuntament de Molins 
de Rei es compromet a aportar com a participació amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
4020/135101/76400 - Conveni AMB Restauració Pont de la Cadena del seu pressupost, un 
total de 557.203,96 euros IVA inclòs, amb la següent distribució anual: 

o 208.951,49 euros del seu pressupost per a 2023 
o 348.252,47 euros del seu pressupost per a 2024 

Les aportacions que corresponen a exercicis futurs estaran condicionades a l’aprovació 
dels corresponents pressupostos i a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada 
exercici.

En qualsevol cas, les parts mantindran els compromisos anuals d’aportació establerts 
malgrat les possibles variacions temporals en l’execució de les obres i la possible 
incidència de les mateixes en la planificació pressupostaria.

5. Atès l’informe emès pels serveis jurídics el 4 de novembre de 2022 i l’informe de 
secretaria emès el 7 de novembre de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

Vist la proposta de la Comissió Informativa signada per la cap del negociat de l’Oficina 
Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori de data 9 de novembre de 2022 amb els 
informes de la Cap de Serveis Jurídics i de l’interventor accidental de dates 9 i 10 de 
novembre respectivament.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 10 de 
novembre de 2022.

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

Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’adjunta com a Annex.  

Segon.- Formalitzar la signatura del conveni. 

Tercer.- Adoptar el compromís amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
4020/135101/76400 - Conveni AMB Restauració Pont de la Cadena del seu pressupost, un 
total de 557.203,96 euros IVA inclòs, amb la següent distribució anual: 

o 208.951,49 euros del seu pressupost per a 2023 
o 348.252,47 euros del seu pressupost per a 2024 

Les aportacions que corresponen a exercicis futurs estaran condicionades a l’aprovació 
dels corresponents pressupostos i a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada 
exercici.

En qualsevol cas, les parts mantindran els compromisos anuals d’aportació establerts 
malgrat les possibles variacions temporals en l’execució de les obres i la possible 
incidència de les mateixes en la planificació pressupostaria.

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

- Publicació del conveni al web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de 
transparència). 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (l’altre part) i 
traslladar-ho al Negociat d’Oficina Tècnica, Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i 
Transparència. 
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En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Josep Maria Puiggarí 
Troyano

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, avançant en l'ordre del dia, passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Sostenibilitat i Territori amb el punt 4 de l'ordre del dia, que és «Aprovar la minuta del 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per al finançament de les obres de restauració del parc Pont de la Cadena al 
terme municipal de Molins de Rei». Faria l'exposició d'aquest punt el senyor Ramon 
Sánchez, regidor d'obres. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Bé, molt bona tarda a tots i totes les persones que estan en el Ple i a les persones 
que ens estan escoltant o ens escoltaran. 
Presenta el punt 4

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Ramon Sánchez. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Arnau 
Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:
Sí, gràcies. Bona tarda. Bé. Avanço que nosaltres votarem en contra d'aquest punt en 
coherència amb el que ja vam comentar en el passat Ple d'abril on es va presentar una 
moció per Molins Comerç. Nosaltres en aquest cas identifiquem que hi ha dues 
problemàtiques que s'han d'afrontar. Una és la millora de l'entorn urbà a través d'espais 
verds, i això crec que ho compartim, i una necessitat d'aparcament i millora de la mobilitat. 
I aquesta segona potser és on trobem més discrepàncies. La idea de remodelació que es 
presenta és aparentment positiva, però creiem que és possible afrontar aquestes dues 
qüestions en un mateix projecte de plaça que englobi totes les necessitats del barri i de la 
vila, les actuals i les futures, i que la gent es pugui fer seu, cosa que l'actual no fa. Pensem 
que no té gaire sentit aprovar una sèrie de despeses de projectes que ja neixen amb un 
clar rebuig dels veïns, com és el cas, i que cal potser escoltar una mica més la gent en 
demandes tan clares i reivindicacions com aquestes que ja porten temps escoltant-se al 
poble. I, per últim, no entenem perquè el Govern porta a votació aquest acord de 
finançament quan el projecte es troba en període d'al·legacions, el qual podria modificar el 
propi projecte. És que no pensen tenir en compte les possibles al·legacions que hi hagi? 
No ho entenem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Bé, bona tarda a tots i totes, la gent que està aquí a la sala de plens i a la que ens escolta i 
ens veu pels mitjans de comunicació. En primer lloc, doncs, expressar, no?, que nosaltres 
vam manifestar la voluntat de deixar aquest punt sobre la taula. Li vam expressar a 
l'alcalde bàsicament per un tema, com comentava el company d'Esquerra, de forma, no?, 
una mica. Aprovar una minuta amb un projecte que està en període d'exposició, doncs, 
ens semblava que ens podíem esperar, no?, podíem anar cap a aprovació, cap a, diguem-
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ne, cap a finalitzar el termini i anar cap als mesos de desembre o de gener o febrer, no?, a 
aprovar un import que s'aplicarà en el 2023-2024, entenem, quan s'adjudiqui el projecte a 
la constructora. Per tant, no enteníem les presses d'aquesta necessitat de portar aquest 
punt avui al Ple. 
Tanmateix, doncs, l'alcalde, evidentment, m'ha explicat els seus motius, que suposo que 
expressarà avui també aquí a la sala de plens, i tot i així porten a aprovació. Nosaltres 
considerem que, tot i que és un projecte que s'ha explicat, és veritat que és un projecte 
que parteix d'una idea, diguem-ne, de connectar o de fer un corredor verd entre dues 
places, la plaça U d'octubre i la plaça del Pont de la Cadena, considerem que hauríem 
d'haver sigut una mica més, diguem-ne, agosarats. Ja li vam expressar en algun altre Ple, 
doncs, la necessitat d'haver fet..., bàsicament de donar compliment a allò que portàvem 
molts grups municipals en les eleccions, de fer un estudi de si en aquesta plaça, doncs, en 
el subsol i calia fer un aparcament, no?, en base a les necessitats, a l'estudi de mercat, 
diguem-ne, a una mobilitat que té tot el barri del Canal generada pels equipaments que hi 
ha a la proximitat, escoles, institut, poliesportiu, camp de futbol i altres serveis, no?, essent 
un corredor bàsicament de connexió entre la carretera i el polígon industrial. 
Ens quedarà, o almenys així ho veiem, una illa, no?, una illa envoltada de cotxes. I 
nosaltres el que creiem és que s'havia de fer una plaça que connectés el centre de la vila 
amb el barri del Canal, integrant, no?, diguem-ne, les àrees peatonals o les àrees amb 
plataforma única en aquest accés, no?, i que realment féssim, a part d'un corredor verd, 
no?, un espai on el trànsit de les persones no es trobessin amb els cotxes al carrer. Així ho 
vam expressar, així ho vam parlar en altres plens i considerem que, com a mínim, no?, 
s'havia d'haver atès aquesta petició ciutadana i petició d'altres grups polítics, no?, d'haver 
fet un estudi de viabilitat d'aquest aparcament, no?, i de quina sortida tindrà. 
Dit això, bé, el projecte es va tirar endavant. El projecte s'ha convertit en projecte executiu. 
És un projecte, doncs, que ha redactat l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que, 
malauradament, segurament tirarà endavant passi el que passi. I, bé, nosaltres, doncs, 
creiem que hem perdut una oportunitat i que, bé, serà molt difícil tornar enrere i sobretot, 
no?, en un futur, no?, quan plantegem realment retirar els cotxes del carrer que, diguem-
ne, és la voluntat del nostre grup polític, doncs, trobarem una dificultat per buscar una 
sortida al que és el problema, no?, que és que al final molts veïns i veïnes necessiten el 
cotxe per motius laborals, perquè malauradament, doncs, molts polígons o moltes zones 
on hi ha les àrees de producció i de treball no estan ben connectades amb transport públic, 
i fins que no es connectin amb el transport públic adequadament, doncs, necessitaran el 
cotxe particular. I creiem que era una oportunitat, doncs, excel·lent per poder-ho fer i 
peatonalitzar la resta de carrers i entorn dels dos barris. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Bé, bona tarda a tots i totes de la sala de plens i qui ens escolta des dels diferents mitjans 
de comunicació. Bé, abans de res, compartim les paraules del Gerard que feia menció a la 
possibilitat, no?, que per un tema de forma aquest punt no hagués entrat en el plenari 
d'avui. En tot cas, creiem que com que tampoc tenim la resposta i l'explicació que sí que li 
ha sigut donada a ell, doncs, també faríem aquesta pregunta. Perquè ens sembla lògic que 
si diversos grups municipals demanen una major explicació o un major espai per debatre'l, 
doncs, que així pogués ser. 
Deixant de banda aquest aspecte de forma, nosaltres sobre la proposta tècnica pròpiament 
dita del projecte i el conveni que avui es porta a aprovació, dir que evidentment la plaça del 
Pont de la Cadena per a nosaltres, per la CUP, també té un espai de centralitat molt 
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important, com així se li pretén donar a partir d'aquest projecte. Nosaltres portem molts 
anys, ho diem també al nostre programa polític, no?, doncs, era un espai clau per unir 
aquesta, no?... Perquè la centralitat que tots i totes tenim al cap que una mica acaba a la 
plaça de la Creu a través del Pi i Margall i la plaça Pont de la Cadena tingui aquesta 
continuïtat per unir tots aquests barris del centre. 
Per tant, en aquesta línia, doncs, el projecte, doncs, té força qüestions que ja ens 
convencen i que ens agraden. Sí que és cert que tenim més dubtes de si la morfologia 
mateixa de la plaça, de la situació de la pèrgola central, de la morfologia dels camins podrà 
realment donar la resposta a que sigui un punt de trobada i que sigui un punt d'activitat 
amb acolliment per actes d'un gruix prou gran com el que permetria ara, que a nosaltres ja 
més o menys ens convens. Sí que és cert que per alguns motius, per diversos motius 
segurament, ara mateix aquesta plaça no se la sent seva molta gent de l'entorn, no? 
Llavors, ens quedem una mica així a mitges, com a mínim amb els dubtes de si la nova 
proposta suplirà aquestes funcions que per a nosaltres, doncs, són essencials, que és que 
les persones puguin fer vida al carrer, que el carrer i les places siguin per a les persones, 
per fer vida pública, vida social, vida política. I res, poc més a dir per ara. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Alguna intervenció més? Doncs, senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:
Hola, bona tarda a totes i tots. Bé, nosaltres igual, eh?, seguim una mica la línia de la resta 
d'intervencions. Nosaltres creiem que la remodelació de la plaça és, bé, una obra 
necessària, d'acord? Perquè ja tots sabem que aquest espai porta molt de temps en 
aquest estat de condicions que era, diguéssim, com antiquat al que és o haurien de ser 
places i parcs, diguéssim, del segle XXI o XXII més propers. I, en aquest sentit, sí que és 
veritat compartir l'opinió dels companys de la CUP que, una vegada revisat el projecte, tot i 
que estem d'acord en què s'ha de fer i creiem que la proposta és bastant adient, podríem 
dir, sí que és veritat que ens genera alguns dubtes a l'hora que la distribució de la plaça i 
els espais determinats no acabin d'encaixar amb el que són les necessitats del que és el 
barri o la vila. 
A nosaltres ens hagués agradat també una mica que les associacions de veïns i la resta de 
vilatans poguessin haver dit la seva i expressar una mica la voluntat de què volien fer 
d'aquell parc i com utilitzar-lo, no? Perquè al final tots sabem que aquests espais acaben 
sent utilitzats en el dia a dia pels veïns de l'entorn. Bé, no ho sé, nosaltres evidentment no 
ens oposarem a aquest projecte. Ja està.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més intervencions, tancaríem el primer torn 
d'intervenció. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Bé, celebro que, com a mínim, alguna formació li agradi el projecte en sí. He vist algunes 
discrepàncies ara en aquest tram final del que té a veure amb els recorreguts i el projecte, 
possiblement, més central del que ha de ser la plaça parc Pont de la Cadena amb aquesta 
pèrgola, aquesta gran pèrgola que permetrà, doncs, dur a terme diferents actuacions que 
possiblement avui són difícils de poder-hi dur a terme. Recordem, eh? Vull dir, és una 
plaça actualment que difícilment pot encabir, doncs, actes que realment tinguin una 
potencialitat des del punt de vista també de l'entorn, eh? Jo crec que en aquest sentit tenim 
un parc molt a prop, com és el parc de la Mariona, on podem possiblement fer espectacles 
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de gran format i, per tant, tenir una cobertura per a aquest tipus d'esdeveniments que 
volem treballar. 
No és el cas de la plaça parc Pont de la Cadena com s'ha dissenyat. Això és cert. No s'ha 
dissenyat per fer grans espectacles en aquella plaça. S'ha dissenyat una plaça perquè 
sigui funcional, una plaça que sigui acollidora per a les entitats, una plaça que sigui 
acollidora per a la ciutadania, una plaça que sigui acollidora des del punt de vista de la 
sostenibilitat ambiental, que reculli l'aigua quan cau en èpoques de pluja i vagi cap als 
nostres subsols. S'ha fet des d'aquests paràmetres. Per tant, entenem que aquesta és una 
plaça que compleix perfectament amb allò que en el seu moment vàrem posar sobre la 
taula del que buscàvem en aquesta plaça. I una plaça que, com hem dit, farà 
d'intercanviador del transport públic amb possiblement l'arribada en el seu dia del tramvia i 
també dels diferents autobusos que passen per la vila. 
Per tant, creiem que, des d'aquest punt de vista, doncs, recupera tot el gran sentit que té 
aquesta plaça. És evident que aquesta plaça neix amb un problema afegit, que és que algú 
ha decidit que allà sí o sí havien d'anar unes places d'aparcament. Això és cert. Nosaltres 
ja vam dir en el seu dia i ho hem explicat més d'una vegada, que el projecte de la plaça 
parc Pont de la Cadena i crec que de tot el barri del Canal cal mirar-ho des de la seva 
globalitat. I quan parlem de la globalitat és també parlar del que ha de passar en el carrer 
Primer de Maig i què ha de passar dins de la porta sud i què ha de passar en aquesta 
connexió que ha d'arribar fins a Quatre Camins. 
Per tant, quan mirem des d'aquesta globalitat, entenem que aquí serem capaços de trobar 
totes aquelles places d'aparcament que avui el barri demana des d'un punt de vista de 
places gratuïtes. Però és cert que des que hem començat el projecte de transformació ja fa 
uns quants anys al voltant del Ricard Ginebreda, doncs, hem pogut aconseguir bastantes 
places d'aparcament. Les hem aconseguit al costat del Ginebreda o entre l'espai que 
queda entre l'institut i el Ginabreda. Per tant, dir que no hem afegit places d'aparcament al 
barri del Canal crec que és faltar a la veritat. N'hem aconseguit en els darrers anys i, per 
tant, aquest és un tema que jo crec que cal posar sobre la taula sent conscients que cada 
vegada més posem més places d'aparcament. 
Però també és cert, també és cert que el límit final del que seria el barri del Canal, tenim 
també un polígon industrial on des de depèn de quina hora de la tarda, queda 
absolutament buit. I, per tant, forma part també de poder aconseguir unes zones 
d'aparcament on si algun de vostès va a alguna hora al barri del Canal i intenta aparcar al 
polígon industrial del Pla, veurà que aparcarà en un moment. Un barri que és absolutament 
pla i, per tant, les distàncies perden jo crec que importància. I, en aquest sentit, doncs, 
creiem que el problema de la mobilitat o el problema del possible aparcament el tindrem 
resolt en els propers anys. 
És evident que això ja ho estem treballant. El desembre passat tant l'alcalde com jo mateix 
vàrem assistir a Madrid per poder parlar d'aquest projecte. Per tant, aquest projecte, que ja 
està en fase d'avantprojecte i estudiant idees de com s'ha d'evolucionar, es treballarà per 
tal de poder-lo dur a terme, perquè és una necessitat del nostre municipi que nosaltres 
hem de defensar. Per tant, no es preocupin que places d'aparcament en trobarem, i tant. 
I, en aquest sentit, doncs, no sé què més... Rebuig dels veïns. Home, jo no ho sé. 
Nosaltres ens hem reunit amb l'associació de veïns, hem parlat amb molts veïns i el 
projecte des del punt de vista de sostenibilitat i el projecte des del punt de vista de 
recuperació de la plaça, jo crec que tothom ha valorat de forma excel·lent aquesta plaça. 
Per tant, si tothom ha valorat de forma excel·lent aquesta plaça, creiem que és oportú 
poder dur a terme aquest conveni per tal que el proper dia 2, doncs, l'Àrea Metropolitana 
signi, aprovi en Junta de Govern Metropolitana, doncs, aquest conveni entre l'Ajuntament 
de Molins de Rei i l'Àrea Metropolitana per aquesta minuta, que el dia 2 també acaben les 
al·legacions... Perdó, el proper dimarts és quan es farà la Junta de Govern Metropolitana. 
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El dia 2 és el dia que acaben les al·legacions que es poden dur a terme en aquest projecte 
per al Pont de la Cadena i, en tot cas, el dia 13 de desembre és quan s'aprovaria 
definitivament o respondrien les al·legacions que poguessin haver-hi. Per tant, el que 
estem fent és aquesta voluntat de poder tirar endavant aquest projecte, sent conscients 
que si ha d'haver-hi qualsevol altra aportació per qualsevol esmena que pugui haver-hi, 
evidentment, l'Ajuntament la tindrà present. Així es recull també en aquest conveni. 
I és en aquest sentit quan nosaltres diem, escolta, doncs, tirem-ho endavant, perquè el que 
busquem és la màxima agilitat possible. I, home, ens va d'un mes o ens va de dos mesos. 
No, clar, ens va de 20 anys. Vull dir, ja no passa res, vull dir... Però nosaltres creiem que 
les coses les hem d'engegar el més ràpid possible i tirar-les endavant quan toqui. 
Per tant, un projecte que ja portem molt de temps treballant-lo, un projecte que ja ha tingut, 
jo crec, des del punt de vista de l'Ajuntament o de l'equip de govern, doncs, una validació 
perquè ja en el seu moment ja vàrem veure que aquest era el projecte en què volíem 
desenvolupar aquella plaça, doncs, és evident que el que aquest Govern desitja i vol és 
començar projectes i tirar-los endavant. No ens podem aturar, no podem estar o no volem, 
en tot cas, esperar a que això, doncs, tingui una altra significació. I, en tot cas, si les 
esmenes que es presentin per part de les entitats, veïns i veïnes del municipi o d'altres 
contrades, doncs, entenc que l'Àrea Metropolitana les respondrà si les estima i cal fer una 
aturada, és evident que es farà. I, si no, doncs, quedarà aprovat definitivament. 
Per tant, entenem que quan es presentin les esmenes, doncs, algú, doncs, validarà si 
aquelles esmenes cal o no, doncs, aquestes al·legacions, posar-les en comú i treballar-les 
i desenvolupar-les o, si més no, si no cal i, per tant, queda aprovat definitivament el 
projecte. Nosaltres entenem que aquest projecte és un molt bon projecte per a Molins de 
Rei, és un molt bon projecte per al barri del Canal i així és com ho estem treballant i com 
ho vam treballar des del primer moment que ens vam reunir amb l'Àrea Metropolitana, li 
vam explicar allà in situ quin era el projecte que teníem pensat per a aquella plaça. I no 
havia acabat, recordo, no havia acabat de fer l'explicació, i ens van dir presenteu-lo perquè 
això requereix perfectament el que nosaltres volem en aquest pla de sostenibilitat 
ambiental. Per tant, si això és el que l'Àrea Metropolitana volia en el seu projecte, si tenim 
aquesta oportunitat d'encapçalar aquest projecte, que sigui el primer projecte que fa i 
determina l'Àrea Metropolitana des del Pla de Sostenibilitat Ambiental, crec que és de 
rebut, doncs, que portem a aprovació aquest conveni, que intentem donar-li la màxima 
celeritat, sempre que i sent conscients que si hi ha, doncs, al·legacions, aquestes s'hauran 
de respondre, si s'han de tenir en compte, es tindran en compte, i si no fos el cas, doncs, 
quedaria aprovat definitivament el dia 13. I, per tant, doncs, començaria ja la fase de 
començar la licitació del projecte parc Pont de la Cadena.

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Ara estaríem en condicions d'encetar el segon torn d'intervencions. 
Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:
Sí, gràcies. Només fer un parell d'apreciacions en relació amb el que comentaves que heu 
parlat amb els veïns, amb associacions. Jo no sé amb qui heu parlat, però quan hi ha sis 
associacions de veïns del poble que estan recollint firmes, alguna cosa, jo crec que alguna 
cosa falla. I també recordar que al Ple que justament he esmentat abans es va aprovar un 
procés de participació. No sé aquest procés de participació si s'ha fet, perquè dius «heu 
parlat amb algú...» Jo he parlat amb gent de les associacions de veïns i diuen que no han 
rebut comunicació. Llavors, sí que també m'agradaria recordar que u, s'ha aprovat un 
procés de participació que no sé si s'ha fet, i dos, si s'ha fet, en quines condicions, quan 
s'ha fet i amb qui s'ha fet? Perquè no en tenim cap notícia. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Jo crec que ningú d'aquest plenari i ningú d'aquest municipi està en contra de 
reformar una plaça que ja hauria d'haver estat reformada fa més de deu anys i, per tant, jo 
crec que el debat no és no és si cal o no cal, tothom convindrà que cal. I, per tant, aquest 
no és el debat, eh? En tot cas, i l'únic que li demanàvem és que posposéssim un mes, no 
deu anys més, eh? Vull dir, un mes o dos a molt tardar, eh? Bàsicament perquè el 
pressupost és 2023-2024, si fos 2022, doncs, sí que tindríem pressa, però com que és per 
a l'any que ve, doncs, en tot cas això és el que demanàvem. 
Vostè fa referència al Pla de recuperació ambiental, no? D'alguna manera hem aconseguit 
que aquesta plaça, diguem-ne, que s'incorpori en aquestes subvencions en aquest àmbit, 
no?, quan altres ajuntaments estan fent altres coses més enfocades a l'eficiència 
energètica o a energies renovables, nosaltres hem aconseguit que es reformi una plaça, lo 
qual ja està bé, no?, és un finançament que s'estalvia directament a l'Ajuntament de Molins 
de Rei i, per tant, res a dir. L'únic que li demanàvem era el que he dit, eh?, posposar-ho un 
parell de mesos. 
Quant a la introducció de l'intercanviador del transport públic del futur trambaix, no?, 
entenc que es refereix vostè a aquesta nova infraestructura. Bé, els tècnics que s'ho han 
mirat, no?, dubten una mica que es pugui encaixar en aquest tipus de plaça, eh? Però com 
que jo no soc tècnic, jo li dic el que em diuen els tècnics que realment amb aquesta 
configuració serà difícil encaixar un intercanviador en aquest espai. Però, bé, en tot cas, 
els tècnics de l'AMB suposo que ho justificaran i, per tant, doncs, no entrem en una 
discussió tècnica. 
I, evidentment, home, clar que hi ha aparcament al polígon industrial, igual que hi ha 
aparcament a molts llocs, eh? Simplement era una mica... Nosaltres el que no volem és 
que hi hagi un aparcament, precisament, que envolti la plaça, que és el que farem. Al final, 
ens quedarà una plaça tipus illa, no?, i que la gent en el trànsit del barri del Canal cap al 
carrer Pi i Maragall, doncs, es trobaran un altre cop, doncs, el que tenen ara, eh?, una 
plaça envoltada de cotxes, envoltada de carrers, no?, que permanentment estaran 
circulant. Només jo crec que se'ls hi demanava que fessin un estudi. I, ho torno a dir, ho 
portaven vostès en el vostre programa. És que no acabo d'entendre per què en quatre 
anys no hem sigut capaços de fer això. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? No? Miguel Ángel, no? Doncs, crec que sí el senyor 
Zaragoza i, després, el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Sí, intentaré centrar-me més en els temes de mobilitat perquè s'ha parlat molt, no? I a mi 
em sorprèn que hi hagi dos grups com Esquerra i Molins en Comú que ens parlin encara 
de fer aparcaments soterrats i parlar de la mobilitat del segle XXI amb els termes que 
vostès estan parlant. És a dir, i més després d'escoltar el debat que vam tenir precisament 
a la moció que vam fer en què, majoritàriament, tots estàvem d'acord que s'havia 
d'estudiar. I aquest és el compromís, per cert, estudiar, què és el que portàvem nosaltres al 
nostre programa electoral, no estudiar el soterrani del parc. No, no, no, senyor Corredera, 
nosaltres no ho portàvem al nostre programa electoral. El nostre programa electoral el que 
deia... Home, potser el seu sí. La diferència és que nosaltres els nostres compromisos els 
complim. El que deia era estudiar si realment s'havia d'actualitzar el pla d'aparcaments i 
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veure què deia l'actualització del pla d'aparcaments. La diferència de deixar les coses 
damunt de la taula, que això ja ho vam viure. Jo li dic, miri, el 2011, aquest municipi ha 
deixat durant 40 anys damunt de la taula fer una biblioteca, va deixar damunt de la taula 
reformar diversos carrers perquè «ara no toca». Aquest discurs que fan vostès sobre 
determinades places jo el vaig viure el 2012-13 amb el parc del Pati del Palau, que és una 
mica el que es ve a reproduir aquí. Amb la qual cosa a mi em sorprèn que siguin vostès els 
que encara estan parlant de la mobilitat privada. 
Miri, la diferència en la mobilitat privada i això hauríem d'aprendre dels seus companys de 
Barcelona, perquè jo no recordo cap tipus d'enquesta, cap tipus de procés de participació 
on l'Ajuntament de Barcelona expliqui què és més important, si restringir la mobilitat 
privada o fomentar el treure els vehicles del damunt. Aquesta és la diferència. Llavors, si 
vostès es miren el projecte, que jo no sé si se l'han mirat, haurien de fer aquest procés, 
veuran que el projecte el que contempla és precisament el que vostè diu que no fa, perquè 
aquest era l'objectiu que nosaltres... Quan nosaltres plantegem reformar el passeig Pi i 
Margall per connectar-lo amb el nou parc Pont de la Cadena i hi ha tota aquesta avinguda 
de connexió amb el barri Pont de la Cadena amb el barri del Canal i amb tot el que 
l'envolta, aquest és el projecte que nosaltres volem. 
Miri's bé el projecte i contemplarà que si fem el que vostè diu, eh?, primer, ja no compleix 
el que comentava el senyor Ramon Sánchez, que jo crec que és més una reminiscència 
fer aparcaments d'aquest tipus del segle XX que no del segle XXI. Segon, escolti'm, 
siguem rigorosos amb això. Saben vostès perfectament que fer això significa una 
modificació del planejament, que això no es pot fer perquè sí. Per això nosaltres el que 
diem, estudiem-ho, si fa falta... Però, escolti'm, no enganyem la gent, no li diem «No, farem 
aparcaments gratuïts soterrats». Perquè això no és així, perquè al barri hi ha encara oferta 
privada per poder accedir a aparcaments privats. 
Aleshores, estem en un debat que és una mica estèril. Nosaltres no ens hem amagat mai 
ni en el debat que vam fer aquí amb la moció que es va presentar ni en l'explicació 
d'aquests projectes ni amb el nostre programa electoral. Potser aquesta és la diferència, 
que nosaltres intentem que tot això, com encabir-ho i fer-ho, no només deixar-ho allà com 
«Bé, ja mirarem, ja mirarem, ja mirarem». I el ja mirarem fa que durant més de trenta anys 
moltes de les coses que reivindicaven els ciutadans, i aquestes les reivindicaven tots i 
també aquí els grups polítics, no s'anaven fent. 
Per a mi, eh?, el que hem de fer és l'aposta per la mobilitat. I ja ho fem. S'implementarà el 
Amb bici, hem ampliat horaris del bus urbà, continuarem amb l'ampliació de la MB3. Bé, 
això és el que nosaltres hem d'apostar per una mobilitat sostenible. No plantejar un macro 
aparcament soterrat al Pont de la Cadena perquè algú pensi que tenim aquesta necessitat, 
eh? Si cal aquesta necessitat, s'estudiarà i es buscaran les alternatives que no afectin... 
Miri, la diferència entre aquests grups que governen i els que ho plantegen és que 
nosaltres vam aprovar Pla de mobilitat i l'anterior Govern no ho va fer. El 2011 no hi va 
haver-hi manera que els que governaven aprovessin el Pla de mobilitat, vam fer Pla 
d'aparcaments, vam fer pla de... Aquesta és la diferència. La diferència és credibilitat, 
senyor Corredera.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Zaragoza. Ara sí que per tancar el segon torn d'intervencions, 
senyor Ramon Sánchez.

Sr. Sánchez:
Bé, nosaltres hem parlat amb l'Associació de Veïns del barri del Canal, que és exactament 
l'afectada en aquest procés de remodelació d'aquesta plaça parc Pont de la Cadena. I el 
que hem tingut és un input, excepte una, dues persones d'aquella associació, que havíem 
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d'enfocar-ho i focalitzar tota aquella remodelació des del punt de vista de l'aparcament. 
Però la resta de persones el que parlaven precisament d'aquest projecte, és que era un 
projecte realment excel·lent i que, des del punt de vista d'ambientalitat, doncs, no tenien 
res a dir. Per tant, és un projecte que el portàvem les dues forces polítiques que estem 
avui governant en el seu programa electoral, que era fer la recuperació del projecte de la 
plaça parc Pont de la Cadena i, per tant, en unes eleccions, que és la màxima expressió de 
la participació ciutadana, nosaltres portàvem poder dur a terme aquesta recuperació 
d'aquesta plaça parc Pont de la Cadena. Per tant, donem compliment, com deia el senyor 
Zaragoza, al nostre programa electoral. Aquesta és la realitat. I és evident que en algun 
moment també havíem de valorar si podíem tenir, doncs, aquestes places d'aparcament. 
Però ja li he dit i li he explicat el que nosaltres entenem que sense tenir aquesta necessitat 
de poder situar unes places d'aparcament sota terra... Que perdoni, eh?, però sempre aquí 
hi ha contradiccions o veig que hi ha interessos creuats perquè sempre es deia que fos 
aparcament rotatori i, per tant, no que fos un aparcament blanc, un aparcament lliure sota 
terra. Sempre havíem dit que aquest aparcament seria aparcament rotatori. 
I, per tant, això és, evidentment, doncs, el que hem valorat, que és una aposta massa 
complicada i, per tant, veiem que davant d'aquesta posada en escena, que no és la que 
ens agrada, davant de la situació que se'ns està plantejant ja des d'altres administracions 
del que ha de ser aquesta porta trassera que ha de connectar el barri, el polígon el Pla o la 
part trassera del Ginabreda fins l'avinguda València, doncs, és evident que aquí ha 
d'haver-hi una gran massa d'aparcament que podrem aconseguir. Per tant, aquesta és la 
línia amb què estem treballant, que crec que això és el que hem d'anar avançant aquest 
Govern, el següent i els posteriors, per tal que aquesta realitat es pugui dur a terme. 
I, en aquest sentit, em quedo també amb una cosa que ha dit el senyor Corredera en la 
seva primer intervenció, que era el tema del corredor verd. És evident que nosaltres quan 
ja vàrem començar a treballar amb el projecte de la plaça parc Pont de la Cadena, que 
se'ns va ampliar també amb el que havia de ser la plaça U d'Octubre, doncs, aquí sí que ja 
vam fer com un petit esbós de com havia de ser aquest corredor verd que unís aquestes 
dues places. Però és evident que aquí hi ha diferents situacions urbanístiques que haurem 
d'anar treballant per poder aconseguir que això sigui una realitat. Però sí que és cert, i 
vostè i jo ho hem parlat més d'una vegada, que el passeig del Terraplè possiblement 
necessita una remodelació profunda en aquest sentit. I haurem de veure com som capaços 
d'unir plaça de l'U d'Octubre amb el parc Pont de la Cadena. Per tant, és evident que 
aquesta és la línia que haurem de continuar treballant en el futur. És la línia que també ha 
engegat aquest Govern. Hi estem compromesos i, en aquest sentit, doncs, és evident que 
estic convençut que aquest Govern o els següents que hi hagi, doncs, aniran buscant 
aquesta eficiència cada vegada més gran de posar arbres en el nostre asfalt. Aquesta és la 
voluntat que nosaltres tenim. Creiem que encara hi ha aquest corredor important que pot 
haver-hi al carrer Verge del Pilar, que ha de fer de nexe d'unió entre les dues places. I, en 
aquest sentit, estic convençut que això properament, properament, doncs, es podrà dur a 
terme.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, fet el debat, passarem a la votació. 
[Votació]  
Volies intervenir Marta?

Sra. Espona:
No, pensava que potser hi hauria un tercer torn d'intervenció.

Sr. Alcalde:
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No, recordo que el tercer torn és sempre que es demana. Si no són dos per defecte, eh? 
D'acord, doncs... 
[Votació]  

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 3 6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 3 vots en contra d’ ERC (3) i 6 abstencions de la CUP (3), 
MEC (1), C’s (1) i Molins Camina-Podem (1).

5.- Aprovació del Pla Director d’arbrat de Molins de Rei (Expedient 6/2022/PLAPR).-

DICTAMEN

Atès que els nous planejaments en urbanisme que sorgeixen al panorama internacional 
s’encaminen cap a la recerca de ciutats més sostenibles, més saludables i més habitables. 
En aquest escenari, la vegetació apareix com un element configurador de les ciutats, 
integrant-se en la denominada infraestructura verda. En aquest sentit, els arbres són un 
dels elements més importants. Els arbres de les ciutats, però, no són elements del mobiliari 
urbà, ni espectadors amb funcions merament estètiques, sinó que són imprescindibles ja 
que proporcionen nombrosos beneficis ambientals, econòmics i socials.

Atès que, com és sabut, la ciutat no és el medi natural dels arbres, de manera que aquests 
es troben sotmesos a nombrosos factors que condicionen el seu desenvolupament: clima 
urbà, compactació del sòl, contaminació atmosfèrica, actes incívics, obres, esporgues o 
reducció del seu espai vital entre d’altres. A més, l’arbre situat al domini públic està sotmès 
a la intervenció de nombrosos actors: els ciutadans, els gestors del verd, els diferents 
departaments municipals, les empreses contractistes, projectistes i urbanistes, els càrrecs 
polítics, etc...

Atès que aquesta varietat i quantitat d’agents que afecten a l’arbrat complica la seva gestió 
i fa que en ocasions els arbres es percebin com una molèstia. És per tant, necessari 
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desenvolupar un pla de gestió que marqui uns principis bàsics, una política d’actuació i 
unes pautes tècniques i de gestió que ens ajudin a conservar i millorar el patrimoni arbori 
de Molins de Rei.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei ha encarregat la redacció del present Pla Director 
de l’Arbrat, amb la finalitat d’assentar les bases sobre les que es sustenti la planificació 
urbana i ecològica del model sostenible de ciutat dels pròxims anys. El Departament de 
Sostenibilitat ha guiat i coordinat aquest document, a partir de les inquietuds, necessitats, 
disponibilitats i experiència en la gestió de l’arbrat del municipi.

Atès que l’àmbit del pla és tot el terme municipal de Molins de Rei, però amb especial 
incidència als seus nuclis urbans, ja que és on una correcta gestió de l’arbrat es fa més 
necessària si es volen minimitzar els conflictes.

Atès que l’objectiu final d’aquest pla és poder gestionar de manera més eficaç i sostenible 
l’arbrat municipal de Molins de Rei, potenciant els arbres, especialment els viaris, com a 
part de la infraestructura verda per incrementar els beneficis socials i ambientals i gestionar 
de manera el més sostenible i resilient dels recursos disponibles.

Atès que la redacció del pla s’ha basat en l’inventari de l’arbrat realitzat l’any 2021 i amb 
els següents paràmetres:

· Adaptar-se a les necessitats i disponibilitats de l’Ajuntament, tant en les millores de 
la gestió i/o comunicació com de les inversions.

· Incorporar criteris de jardineria sostenible i adaptació al canvi climàtic.
· Potenciar la incorporació dels criteris per facilitar el desenvolupament i el 

manteniment de l’arbrat des de la seva concepció.
· Potenciar la diversitat de vegetació, l’augment del cromatisme i la floració.
· Planificar amb perspectiva de futur.
· Potenciar la connectivitat i la proximitat al ciutadà del verd urbà, així com la seva 

inclusió en les actuacions i planificació municipal.
· Proposar estratègies i accions comprensibles que es puguin aplicar en altres àmbits 

municipals.
· Contribuir als Objectius de Desenvolupament de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, 

adoptats com a acord globals en les agendes internacionals:

Objectiu 11
Fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles; i  
més concretament l’objectiu 11.7 proporcionar accés universal a 
zones verdes i espais públics segurs.

Objectiu 13
Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Objectiu 15
Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, concretament 
mitjançant l’objectiu 15.9 d’integrar en la planificació local els  
valorsdels ecosistemes i la diversitat ecològica.
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Atès que el canvi climàtic és un dels reptes més importants als que la societat actual s’ha 
d’enfrontar. La gestió de la infraestructura verda en general i l’arbrat en particular, ha de 
tenir present els reptes i desafiaments que suposa per avançar-se i ser resilient davant de 
tots els canvis que comportarà.

Atès que el Pla inclou la identificació quantitativa i qualitativa de l’arbrat municipal, de la 
gestió que se’n fa, el nombre d’espècies, les afectacions i conflictes amb l’entorn, la seva 
distribució per cadascuna de les diferents unitats de gestió (arbrat viari, espais verds, 
espais de desbrossa i escoles).

Atès que en una segona part es detalla cóm ha de ser l’arbrat futur de Molins de Rei, on es 
pot i no es pot plantar, i com s’ha de fer per a permetre un correcte desenvolupament de 
l’arbrat i minimitzar les incidències i la gestió posterior.

Atès que, seguidament, trobem les indicacions per a gestionar correctament el patrimoni 
heretat, és a dir, l’arbrat ja existent. Una part important d’aquest capítol és marcar les 
directrius per les campanyes d’esporga, partint de la premissa que l’arbrat no necessita ser 
esporgat i, per tant, la poda ideal és aquella que no es fa.

Atès que, finalment, trobem les quatre línies estratègiques per millorar i incrementar la 
cobertura arbòria a Molins de Rei, acompanyades d’unes actuacions recomanades per 
cada unitat de gestió per tal d’assolir aquests objectius. Aquestes actuacions es troben 
prioritzades i valorades en 4 rangs de cost (inferior a 3.000 €, entre 3.000 i 15.000 €, entre 
15.000 i 50.000 € i superiors a 50.000 €).

Vist l’informe tècnic favorable de data 31 d’octubre de 2022, de la Responsable de 
Sostenibilitat, que es transcriu parcialment a continuació:

PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT sobre el Pla Director d’Arbrat de Molins de Rei, 
realitzat per l’empresa Naturalia Jardiners, SL.

SEGON.- SOL·LICITAR els informes tècnics municipals necessaris per tramitar l’aprovació 
del PD d’Arbrat.

TERCER.- APROVAR pel Ple municipal el PD d’Arbrat de Molins de Rei.

QUART.- IMPLEMENTAR les actuacions aprovades en el PD d’Arbrat.

CINQUÈ.- SOL·LICITAR els recursos econòmics necessaris per garantir l’execució de les 
actuacions previstes en el PD d’Arbrat.

SISÈ.- DONAR TRASLLAT de l’acord d’aprovació del Ple municipal a l’empresa Naturalia, 
SL, a totes les tècniques de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori i al Cap de la Guàrdia Urbana.

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 10 de novembre de 2022.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 10 de 
novembre de 2022.
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Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa Àrea de 
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS:

Primer: Aprovar el Pla Director d’Arbrat de Molins de Rei, realitzat per l’empresa 
NATURALIA JARDINERS, SL.

Segon: Aprovar la implantació de les accions aprovades en el Pla Director d’Arbrat:

· Adaptar-se a les necessitats i disponibilitats de l’Ajuntament, tant en les millores de 
la gestió i/o comunicació com de les inversions.

· Incorporar criteris de jardineria sostenible i adaptació al canvi climàtic.
· Potenciar la incorporació dels criteris per facilitar el desenvolupament i el 

manteniment de l’arbrat des de la seva concepció.
· Potenciar la diversitat de vegetació, l’augment del cromatisme i la floració.
· Planificar amb perspectiva de futur.
· Potenciar la connectivitat i la proximitat al ciutadà del verd urbà, així com la seva 

inclusió en les actuacions i planificació municipal.
· Proposar estratègies i accions comprensibles que es puguin aplicar en altres àmbits 

municipals.
· Contribuir als Objectius de Desenvolupament de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, 

adoptats com a acord globals en les agendes internacionals:

Objectiu 11
Fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles; i  
més concretament l’objectiu 11.7 proporcionar accés universal a 
zones verdes i espais públics segurs.

Objectiu 13
Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Objectiu 15
Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, concretament 
mitjançant l’objectiu 15.9 d’integrar en la planificació local els 
valorsdels ecosistemes i la diversitat ecològica.

Tercer: Sol·licitar els recursos econòmics necessaris per garantir l’execució de les 
actuacions previstes en el Pla Director d’Arbrat.

Quart: Traslladar els acords del Ple municipal a l’empresa NATURALIA JARDINERS, SL, 
a tots els Negociats de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, al Negociat d’Intervenció municipal 
i al Cap de la Guàrdia Urbana.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 24/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 31/63

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

I passem al punt cinquè, que és l'«Aprovació del Pla Director de l'Arbrat de Molins de Rei». 
Fa la presentació d'aquest punt també la regidora Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:
Bona tarda. 
Presenta el punt 5 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Espinosa. Obriríem el torn d'intervencions. Tinc aquesta sensació 
sempre de partit de tennis mirant aquí.

Sr. Corredera:
Jo mateix, jo mateix.

Sr. Alcalde:
Endavant, senyor Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Com que l'anterior punt el tanquen i no em deixen dret a rèplica, no ho faré, però en 
l'apartat de precs i preguntes sí que li faré la rèplica.

Sr. Alcalde:
Un segon, un segon, senyor Carrera, no.

Sr. Corredera:
Què? No puc parlar? No he dit res.

Sr. Alcalde:
Sí, però no mentir.

Sr. Corredera:
Jo he dit que no tinc dret a rèplica de l'altre punt, ja està.

Sr. Alcalde:
No, no és així. Sí que tenen dret a rèplica.

Sr. Corredera:
Ah, sí?

Sr. Alcalde:
Si ha fet un mal ús de la rèplica a nivell de s'ha quedat amb ganes de dir allò que no ha 
pogut dir en dos torns d'intervencions, que són els pactats per la Junta de Portaveus, a qui 
ningú ha tret el dret a parlar a ningú.

Sr. Corredera:
El que dic és que des que es fa referència a la meva persona en l'anterior punt i no he 
tingut temps de contestar quan se m'ha interpel·lat. En tot cas, és igual, ja ho faré després. 
Aquí el pla que se'ns presenta ara és un pla, no?, que incrementa o que pretén 
incrementar la cobertura arbòria del municipi, la diversitat d'espècies, estructurar, diguem, 
adequadament la dotació de l'arbrat. I com ha explicat la regidora, doncs, intenta mitigar 
els efectes del canvi climàtic i millorar les condicions de la ciutat i del paisatge urbà. Veiem 
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que una de les principals tasques que ha estat, com també comentava, era inventariar 
l'arbrat per poder diagnosticar-ho. Però això per sí sol, que és important, no és suficient. 
Cal ser, per a nosaltres, una mica més agosarats, eh? El pla, en aquest cas, entenem que 
és poc o que té poc de pla, no? Doncs, el que se'ns presenta és un document poc 
regulador, poc condicionador i, sobretot, tenint en compte que no disposa de plans 
secundaris. És a dir, per a nosaltres caldria un major esforç de prognosi. 
És una mica sorprenent que es faci referència a instruments de planificació que serien 
desitjables tenir o assumir, com serien, doncs, instruments de planificació lligades a la 
gestió de l'arbrat; polítiques i declaracions, no?, adhesió a declaracions i compromisos, la 
Carta dels drets de l'arbre; acords del Ple Municipal sobre protecció de patrimoni; 
planificació estratègica, no?, el Pla d'acció de l'Agenda 21 local, que no tenim a Molins ni 
se l'espera; l'estratègia de conservació de la biodiversitat, que tampoc la tenim; el pla 
estratègic municipal, ho podríem equiparar a un PAM, però que tampoc en tenim. Tots ells, 
com ho acabo de dir, no en tenim cap sobre la taula i això vol dir que tenim molt marge de 
millora. 
Ara bé, és veritat que no deixa de sorprendre que un que tenim no aparegui, en concret, el 
Pla d'actuació contra el canvi climàtic. Bé, en tot cas, valorem discretament la informació 
aportada, doncs, trobem certes mancances, eh? Ens trobem davant d'un document 
anomenat director, com ja he dit, però que és poc executiu. Per exemple, en el mateix 
document es diu com s'ha de esporgar, però que cal fer un pla d'esporga. Després, en el 
document annex, no?, s'aporten algunes accions a realitzar, s'anomenen algunes 
esporgues i alguna millora d'escocells a 4 anys, però no és calendaritza polianualment ni 
les esporgues ni tipus d'esporga recomanada per carrers o per espais verds o per escoles 
o per equipaments, etcètera. 
No es formula una proposta de substitució explícita d'espècies en els carrers més 
necessitats. No diu per on podem començar a reduir el pes de les espècies majoritàries ni 
com. Així, doncs, trobem a faltar una proposta detallada de temporalitat i periodificació de 
les propostes simplement anunciades. Anuncia la necessitat de corredors verds urbans, 
però no porta un mapa d'interconnexió d'espais verds i carrers arbrats. Tampoc estableix 
una proposta de connexió entre la zona urbana i els espais del parc agrari del Parc de 
Collserola. No tenim informació detallada dels arbres exemplars de la vila ni fa proposta 
declaració de béns d'interès natural i la seva protecció, que seria bo estendre fins i tot a 
l'àmbit de domini privat. 
Bé, podríem fer moltes coses, però nosaltres creiem que seria bo, no?, també, substituir la 
pràctica de segellat sintètic d'escocells amb efectes tan negatius per als arbres. I valorem 
positivament la proposta que es fa de diferents tipus d'escocells permeables i segurs que 
es fa. 
Finalment, el pla demana altres estudis sectorials que caldria abordar i que poden ser molt 
necessaris, com serien els estudis de punt de reescalfament urbà i estudi d'illa de calor 
amb l'AMB, com han fet en diferents llocs. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:
Sí, bé, jo primer de tot volia agrair els responsables de la redacció del Pla per la seva 
explicació que es va fer a la resta de grups municipals, sobretot perquè el document és tan 
tècnic que, de tant en quant, s'agraeix que es faci una explicació una mica més dinàmica i 
més, diguéssim, bé, més explicativa i més visual. D'acord? Però, més enllà d'això, 
m'agradaria fer alguns comentaris. Crec que ara el més important és que l'Ajuntament posi 
en marxa des de la regidoria una planificació de les recomanacions que fa el Pla i de les 
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actuacions que proposa, és important que no vagi més enllà de recomanar quins arbres 
s'han de posar o en un nou projecte, ja sigui el de les places o projectes d'urbanització de 
carrers. Crec que si creiem que l'Agenda 2030 i els objectius ODS són importants, doncs, 
que més que no poder planificar aquestes actuacions. 
En aquest cas, també voldria destacar algunes actuacions que es plantegen dins del pla, 
dins de l'objectiu 4. Hi ha uns punts que és el 4.1, 4.2 i 4.3 que indica sobre l'organització 
municipal en aquest àmbit, diguéssim, de la d'arbrat i a l'hora de posada a punt dels 
nostres carrers en el tema de la vegetació. Aquests punts, concretament, diuen o 
planifiquen que tenen un màxim de temps de planificació d'un any a partir de l'aprovació, 
en principi avui, del que és aquest pla. Això vol dir que ens hem de posar les piles i invertir 
més temps en això i, per tant, bé, ja que una bona organització interna és essencial per 
després obtenir, diguéssim, els resultats desitjats, perquè si no, després sabem el que 
passa, no?, que hi ha coses que es queden per fer o es fan a mitges. 
Després, de la resta d'objectius, diguéssim, a mig termini i a llarg termini, creiem que cada 
vegada serà més important el manteniment i millora del nostre arbrat. I també vull incloure, 
en aquest cas, diguéssim, la vegetació en general del municipi. I que això comporta, per 
tant, una major inversió i vigilància i una vigilància, diguéssim, més intensa, la qual cosa, 
doncs, també requereix més recursos. Vull acabar indicant que aquest pla va lligat al 
desenvolupament d'altres plans, vale?, plans i documents, que han de generar, finalment, 
tot un conjunt d'indicacions en la gestió del nostre arbrat que són bàsics per desenvolupar 
el que és el que aprovem avui. I és per això que esperem que no sigui l'últim, l'últim pla o 
l'últim document i que més endavant puguem tenir tota la gestió òptima d'aquest tema en 
particular i, sobretot, el servei de jardineria en general. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més? Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:
Sí, gràcies. Bé, des d'Esquerra Republicana creiem que és positiva la redacció d'aquest 
Pla d'arbrat per analitzar l'estat actual i planificar les actuacions pels arbres i la vegetació 
de Molins de Rei, però veiem diverses mancances com a pla director que és, una mica en 
la línia que comentaven els companys. Nosaltres entenem que un pla director ha 
d'analitzar, planificar i concretar les accions a realitzar, quines accions s'han de dur a 
terme, on s'han de dur a terme, com s'han de dur a terme i quant s'han de dur a terme? I 
en molts dels punts això no queda recollit. 
Per una banda, la feina feta, ja dic, és positiva i s'identifiquen diverses qüestions 
importants com, per exemple, l'estat d'alguns carrers per l'aixecament de les voreres per 
culpa de les arrels. I també trobem positiu que el pla contempli una visió des del punt de 
vista de l'arbre, que moltes vegades l'arbre no és només allò que posem per decorar, sinó 
que és un ésser viu, i això, doncs, veiem positiu que el pla ho reculli. Però el redactat i les 
directrius creiem que són poc concretes en alguns punts, poc clares. I deixa entreveure 
que encara s'han de realitzar moltes anàlisis i molts estudis, quan estem parlant d'un pla 
director. Per posar un exemple, justament ara sortia, el text diu «El període de les 
actuacions...», en el recull, en la fase final del document, diu «El període fa referència a la 
data límit, entre parèntesis, en anys, per a la seva implementació, tot i que segons el tipus 
de directriu també pot fer referència a la freqüència». Però després no s'especifica en 
quins casos estem parlant de límits i en quins casos estem parlant de freqüència. Així, 
doncs, malgrat que el document és positiu, creiem que en molts punts importants es queda 
com una bona declaració d'intencions. Compartim, com deia, el que diu, però al cap i a la fi 
és una declaració d'intencions. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? No? Doncs, senyora Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa:
A veure, jo dos coses, eh? Vull dir... Sí que és veritat que avui portem a aprovació de Ple el 
que és el Pla director d'arbrat, però tenim un document previ que és l'inventari d'arbrat on 
s'especifica quines problemàtiques tenim, de cada un dels arbres de Molins de Rei quines 
problemàtiques tenim tant a nivell de relació amb el seu entorn, ja us dic, façanes, el que 
deies de les arrels i tot això, i el seu estat. D'acord? El Pla director estableix unes línies, 
però nosaltres... s'ha d'anar concretant tot allò que ens especifica el Pla director amb... No 
és... Si us heu llegit el Pla director... Vull dir, nosaltres tenim una herència a nivell 
urbanístic, a nivell d'arbrat, que ens implica que hi haurà carrers que s'haurà de canviar 
l'arbrat perquè tens una incidència molt elevada amb interferències amb les façanes dels 
veïns. Vull dir, el volum de tasques que s'hauran de fer, no durant els propers anys, sinó 
bastants anys, de canvi d'arbrat, d'evidentment implementació de més arbrat, vale?, és 
molt elevat. Aleshores, ara sí que una vegada tu tens aquesta visió concreta on ens 
especifiquen on tenim els majors problemes, s'ha d'elaborar un pla d'acció amb aquelles 
directrius que ens marca el Pla director, vale? Agafar tot allò que ens diu i anar a nivell 
pressupostari, perquè això, evidentment, depèn també de pressupost... A nivell 
pressupostari, establir, està recollit les actuacions temporalment. Allò que corre més 
pressa, el que corre menys pressa i el que es pot fer més enllà. Doncs, això, anirem 
aplicant a nivell pressupostari totes aquestes actuacions. Una de les més importants que 
planteja... I jo crec que, si t'està dient el Pla director que és urgent actuar, per exemple, 
amb el tema dels patis de les escoles, perquè tenim unes espècies que són molt antigues i 
que, bé, doncs, hi pot haver alguna incidència, doncs, sabem que en aquella que ens estan 
dient que has d'actuar més ràpid, doncs, aquesta serà amb què actuarem més ràpid. Ells 
ens valoren temporalment com hem d'actuar amb el tema o de canvi d'arbrat, 
evidentment... El tema d'implementar més arbres, això aquí t'expliquen, tècnicament, 
perquè ja us ho vaig dir que era un document molt tècnic, com s'ha de plantar i quin tipus 
d'arrels hem de posar perquè aguanti més l'arbre. Però després estan les actuacions que 
nosaltres hem de fer, que estan establertes tant en canvis de... Establint els canvis d'arbrat 
que s'han de canviar en cada període. Vale? Ara, m'he...

Sr. Alcalde:
Molt bé. Entenc que ha acabat la intervenció, o està fent un recés amb el company 
Zaragoza... Que jo tinc els dubtes.

Sra. Espinosa:
En tot cas, el document fa un mes que el tenen, no hi ha hagut cap aportació per part de 
cap grup. Vull dir que durant aquest mes també podia haver hagut, si no estaven d'acord 
amb el document, i no hi ha hagut cap aportació, tot i que se'ns ha dit que se'ns enviarien 
aportacions per part d'algun grup i no ha hagut aportació. Vull dir que, bé, jo tancaria aquí.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Hi hauria, ara sí, també, el dret a un segon torn 
d'intervenció. Doncs, si no s'exerceix, estem en disposició de passar a la votació. 
[Votació] 

VOTACIÓ:
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 5

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

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

6.- Aprovació de delegació parcial a la Junta de Govern Local de la competència 
“d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini 
públic” que disposa el Ple municipal. (Expedient 36/2022/AUTOR).-

DICTAMEN

Amb l’objectiu d’agilitzar la recuperació de la possessió dels béns de domini públic, 
respecte a la via pública, es proposa una delegació parcial de la competència que disposa 
el Ple a la Junta de Govern Local respecte a “l’exercici de les accions de recuperació de la 
possessió dels béns de domini públic”.

D’acord amb l’article 82.1.a) de la LBRL i l’article 227.2 del TRLMRC les entitats locals 
gaudeixen, respecte als seus béns, de la prerrogativa de recuperar per si mateixes la seva 
possessió en qualsevol moment quan es tracti dels de domini públic, i en el termini d’un 
any, els patrimonials.

Així mateix, l’article 227.1 del TRLMRC, detalla que els ens locals tenen plena capacitat 
per a exercir tota mena d'accions i de recursos en defensa de llurs drets i patrimoni. En 
aquest context, l’article 229 del TRLMRC disposa que l’exercici de les accions de 
recuperació de la possessió de béns de domini públic és competència del ple de la 
corporació.

D’acord amb l’article 52.4 del TRLMRC i 22.4 de la LBRL, el ple pot delegar l’exercici de 
les seves atribucions a la Junta de Govern Local sempre que no sigui una de les 
atribucions “indelegables” mencionades als propis articles esmentats.
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Així doncs, i tenint en compte que, per una banda, el ple disposa de la competència 
d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini públic per 
atribució expressa de la llei (apartat 52.2.r del TRLMRC), d’acord amb la normativa 
esmentada, i per l’altra banda, tenint en compte que no es tracta d’una de les 
competències “indelegables” detallada a l’article 52.4 del TRLMRC.

D’acord amb que és considera idònia una delegació parcial a la Junta de Govern Local la 
competència d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini 
públic, respecte a la via pública.

Atès que l’objectiu de la delegació parcial pretesa és materialitzar una resolució àgil dels 
procediments administratius que vehicularan l’acció de recuperació de la possessió d’una 
part molt concreta dels béns de domini públic, únicament de la via pública.

Atès l’informe - proposta de Comissió informativa signada per la cap de Negociat 
d’Empresa en data 15 de novembre de 2022, amb la conformitat de l’assessor jurídic 
municipal de data 15 de novembre de 2022.

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

ACORDS

Únic.- Delegar parcialment a la Junta de Govern Local la competència que disposa el ple 
municipal “d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini 
públic”, únicament respecte a la via pública.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara canviaríem de comissió informativa. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila amb el punt sisè que diu «Aprovació de delegació 
parcial a la Junta de Govern Local de la competència d'exercici de les accions de 
recuperació de la possessió dels béns de domini públic que disposa el Ple municipal.» I fa 
l'explicació d'aquest punt, el senyor Pradell. Endavant.

Sr. Pradell:
Gràcies alcalde. 
Presenta el punt 6 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:
Gràcies. Bé, sobre aquest tema, primer de tot, plantejar el que ja vaig plantejar a la 
comissió informativa i és que sigui sorprenent que no hi hagi cap altre procediment que 
aquest. I sí que, doncs, creiem que seria bo estudiar una millora per fer-lo molt més àgil, 
no? De totes maneres, sí que és veritat que no ens acabem de sentir del tot còmodes en el 
fet que el Ple perdi una competència, ja que la votació del plenari proporciona una sèrie de 
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garanties, però entenem que es tracta d'una qüestió extremadament tècnica i enfocada a 
una simple millora operativa i procedimental i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Bé, doncs, nosaltres, al contrari, eh? Votarem en contra per dos motius senzills. El primer 
és que l'informe que acompanya aquesta votació és d'una pàgina i quart i ens sembla 
insuficient per justificar una delegació de competències per molt tècnica i petita que pugui 
semblar. I segon és que qualsevol delegació de competències del plenari, que és un espai 
on hi ha un debat polític amb representació de totes les forces polítiques, que perdi 
aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local, que és un espai on no hi tenim 
participació i, evidentment, només faltaria, que no estiguem informats del que es recull, 
però sí que és veritat que no tenim poder d'intervenció i de votació. Per tant, creiem que 
perdem riquesa democràtica, encara que sigui una cosa petitona, eh?, com dieu. Per tant, 
en aquest sentit, nosaltres votem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:
Sí, nosaltres, comparteixo totalment l'opinió del company de la CUP. Tot i que sigui una 
cosa que se'ns ha explicat que és una cosa puntual, que és necessària. També opinem 
que és difícil entendre com perdre un altre, bé, com perdre en aquest cas un dret que té el 
Ple, una decisió que té el Ple i que passi a la Junta de Govern. I potser crec que, una mica 
el que anava la línia del company Arnau, és... Potser és que cal millorar una mica el procés 
d'avançar-nos a aquestes situacions, potser en aquest cas no ha sigut la qüestió, però crec 
que potser estaria bé avançar-nos a aquestes situacions per evitar tornar, en aquest cas, a 
perdre aquest dret que tenim tots els companys que estem aquí, representants al 
consistori, a l'Ajuntament, al Ple. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Doncs, molt bé. Doncs, jo sí que, donat el... i faré una cosa excepcional. Nosaltres, el 
mètode i el procediment que s'ha trobat ha estat aquest el més diligent i sense menystenir 
la capacitat de diligència d'aquest Ajuntament, si la qüestió és el debat, jo crec que es pot 
estudiar i aquí oferim aquesta qüestió d'indistintament de quan s'aprovi al Ple, si el que 
volen fer és el debat, és agafar el compromís de portar un «Donar compte» en cada ple 
sobre els aspectes relacionats amb aquesta qüestió que s'hagin aprovat per la Junta de 
Govern Local. O sigui, que quedi molt clar que això no és una qüestió de manca de 
voluntat política en fer el debat que escaigui, sí en trobar un sistema diligent a l'hora de 
trobar i prendre determinades decisions que, per altra banda, doncs, segur que si ara 
comencéssim a haver de fer plens cada dos per tres amb aquesta qüestió, vostès mateixos 
serien els primers que veurien que seria dificultós. Per tant, si els sembla, i si els ha de 
servir per aquesta reflexió de posicionament de vot, els oferim el compromís ferm que 
qualsevol aspecte que s'hagi decidit en aquesta matèria per Junta de Govern Local portar-
ho com un «Donar compte» en la següent sessió plenària que hi hagi per fer el debat, com 
es fa en moltes ocasions, amb els «Donar comptes». 
Senyor Pradell, si volgués tancar el primer torn.

Sr. Pradell:
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Penso que ja s'ha dit el més significatiu i, doncs, no veig necessari tancar el torn. En tot 
cas, doncs, els companys de la CUP si volen més informació, en tot cas, després els hi 
donarem, perquè d'aquí penjaran una sèrie d'expedients que probablement seran 
sancionadors, que ara precisament no els podem engegar per aquesta situació.

Sr. Alcalde:
Si volen obriríem el segon torn d'intervencions. Senyor Gerard, és que no sé si em vol 
parlar des del començament o no. Avui m'estan obligant a estar aquí amb una lupa que 
no...

Sr. Corredera:
Sí, sí que parlaré, sí.

Sr. Alcalde:
Endavant, senyor Corredera.

Sr. Corredera:
Gràcies. Jo, una mica seguint el fil dels companys de la CUP i de Molins Camina-Podem. A 
mi se'm fa una mica difícil, no?, anar traient competències en el Ple, i així ja li vaig 
expressar a la comissió informativa. Sobretot perquè el cas en qüestió era un cas que ve 
de lluny, eh?, no és que sigui de la setmana passada i no hàgim tingut plens previs per 
haver portat aquesta situació. I el que em genera una mica de dubtes és qui decideix què 
porten les juntes de govern, eh? Això és un dubte, diguem-ne, personal en tot cas, no? I 
com s'arrenquen aquests expedients sancionadors, no?, en base, suposo, a inspeccions 
de la via pública i a Guàrdia Urbana, eh? I a vegades em sobta perquè hi ha espais de la 
via pública que estan ocupats per infraestructures, diguem-ne, fixes, no? Ara no ho sé, ara 
recordo una, em sembla que és al barri de la Granja, doncs, que hi ha, diguem-ne, para-
sols amb estructura soterrada al terra, no?, al mig del parc. I, llavors, no acabo d'entendre 
quin és el procediment, no?, o com s'atorguen primer els permisos, no?, i després com es 
regulen les sancions, eh? I això, en tot cas, és un aspecte més tècnic que, en tot cas, ja ho 
preguntaré en la següent comissió, no?, doncs... Però perdre aquesta competència, doncs, 
per molt que després ens donin o, diguem-ne, es comprometin a portar-ho com a... a 
explicar-ho aquí en el Ple. Bé, en tot cas, és un oferiment que fa l'alcalde avui i no ho sé 
potser podem deixar aquest punt aquí i parlar-ne en el següent Ple, no?, de decidir si 
realment la nostra situació del vot és, en aquest sentit, una altre. Ja està.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Si llavors la pregunta és si per sotmetre a un possible canvi de 
consideració de vot hem de postergar-ho un mes, no. O sigui, hem fet un oferiment, però si 
creiem... Com a molt el que podem fer és un recés de cinc minuts, vaja. Però no ho 
deixarem sobre la taula.

Sr. Corredera:
No sé.

Sr. Vives:
Res, per donar resposta, eh? No ho sé, parlo com a CUP i d'acord, vull dir, a mi ja em 
sembla bé que es posi com a «Donar compte». I prendre la decisió quan toqui prendre, no 
m'hi ficaré amb això. En tot cas, que quedi clar que, d'acord, donarem compte d'una 
decisió que s'ha pres a la Junta de Govern Local que facilitarà el flux d'informació i el 
debat, però, en tot cas, la decisió ja s'haurà pres. Que és on anàvem nosaltres en la 
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intervenció, que la competència ha de seguir sent del Ple perquè la decisió es prengués 
aquí pel que pugui ser. Perquè per molt que sigui una qüestió puntual i que podem 
preveure que pot frenar els plens, bé, per alguna cosa hi ha una llei que determina quines 
competències té un Ple i estem fent ara una excepció, que ho permet la llei, eh?, com bé 
diu l'informe, però, en tot cas, el nostre sentir és el que hem expressat, eh? Vull dir... Ja 
està.

Sr. Zaragoza:
Si em permet, sí.

Sr. Alcalde:
Tanca, tanca, si us plau.

Sr. Zaragoza:
Tanco.

Sr. Alcalde:
Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Dir una cosa, eh? Nosaltres, històricament, els darrers anys, no hem fet cap delegació que 
ja no vingués donada durant molts anys amb el tema de les delegacions de les 
competències del Ple. Quan s'ha fet és purament per un tema molt tècnic. Però dir que si 
realment són competències del Ple i que s'han d'aprovar i votar al Ple, s'han de dictaminar 
a la comissió informativa. Això, si s'ha de dictaminar en la comissió informativa i és un 
tema que ha de votar la Junta de Govern i és competència del Ple. I espero, i això, en tot 
cas, ja ens ho aclarirà en el seu moment la secretària, perquè dependrà del punt, eh?, 
s'haurà de fer com fem amb els preus públics. Que l'altre dia algú se'ns queixava, una 
Junta de Govern oberta i pública, perquè al ser una competència del Ple i el Ple ser sessió 
oberta i pública, ha de ser una sessió oberta i pública. Amb la qual cosa, jo entenc que la 
filosofia que tenim aquí és ni amagar res ni evitar cap debat en cap sentit. L'únic que ha 
plantejat el regidor, que quedi clar, és que tenim una situació d'urgència i que la solució 
d'urgència que ens planteja el tècnic és aquesta. No és una cosa que ens plantegem 
nosaltres d'una situació que després poden sortir «com es resol?» I quan els tècnics ens 
diuen ªes resol així╗. Perfecte. Mecanismes d'informació i de debat en tenim, perquè ho 
fem. Una altra cosa, com deia l'altre dia l'alcalde, és que a les juntes de govern públiques i 
obertes no ve ningú. I ja està. No passa res, pot venir, eh?, però està publicat. Les juntes 
de govern, els membres som els tinents d'alcalde que som membres de les juntes de 
govern. Les convocatòries es fan al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, però tota aquesta 
informació ha sigut dictaminada per la comissió informativa, quan són de competència del 
Ple. Que quedi clar, que no és una cosa que va a la Junta de Govern i no s'hagi debatut, 
és que l'hem debatut a la comissió informativa. Què això li va passar l'altre dia a un 
company, que em deia «Ostres, heu aprovat el preu públic de la fira i no ha anat al Ple». 
Bé, no, perquè els preus públics estan delegats a la Junta de Govern, però es dictaminen a 
la comissió informativa i es fa el debat allà.

Sr. Alcalde:
Si volgués tancar el torn. Endavant.

Sr. Pradell:
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Potser serà reiteratiu, però, explicar-li al company de la CUP que de les competències del 
Ple n'hi ha de dos tipus que jo conegui, unes són delegables i unes són indelegables. I 
estem parlant d'una competència delegable, eh? No estem traient competències al Ple, 
simplement estem fent ús d'una possibilitat.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si els sembla, passaríem a la votació. 
[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 14 5 1

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

7.- Aprovar el Manifest del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 2022 (Expedient 59/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

Les entitats de l’àmbit de la Discapacitat van proposar el manifest per commemorar el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre. Enguany les mateixes 
entitat han adaptat els punt reivindicatius d’aquest manifest en lectura fàcil per tal que les 
persones que el llegiran tinguin més facilitats.

Es proposa l’adopció del text del manifest següent:

“MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
2022
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L’Organització de les Nacions Unides va aprovar l’any 2006 la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, que posava damunt la taula la indiscutible premissa que 
les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que qualsevol persona. Uns drets 
que, en moltes ocasions i malauradament, es segueixen vulnerant al nostre país.

“El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té com a objectius sensibilitzar 
l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de 
consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les persones amb 
discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural”. 

Des d’un punt de vista administratiu, polític, social i, fins i tot, sanitari, hi ha una gran 
desconeixença entorn les persones amb discapacitat i les seves necessitats. Una 
desconeixença que porta a situacions discriminatòries, al manteniment de prejudicis i 
estereotips. 

Avui, Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Associació EVI (Espai de Vida Independent) 
Salut Mental Baix Llobregat, Taller i Habitatges Alba, Fundació ECOM, Fundació ONCE i 
l’Ajuntament de Molins de Rei vol fer ferm el compromís envers totes les persones amb 
diferents capacitats i les seves famílies. 

· Volem evidenciar que la diversitat és inherent a la persona i a la societat i que la 
diversitat ens enriqueix i ens deixa veure realitats diferents. 

“Lectura fàcil”:Totes les persones som diferents. I entre totes ens podem donar suport i 
aprendre unes de les altres. 

· Volem reivindicar una educació inclusiva, real i efectiva. Que la gestió de la 
diversitat en l’ àmbit de l’ ensenyament sigui l’element fonamental i l’eix vertebrador 
del concepte d’educació. 

“Lectura fàcil”:Tenim dret a rebre una educació inclusiva amb la resta d’estudiants.
Que es respectin les nostres necessitats i el nostre ritme. I a tenir formació durant tota la 
vida.

· Volem trencar amb les barreres socials que ens aïllen, promoure un veritable accés 
a la comunicació i a la informació. Que totes les esferes de la vida pública estiguin 
adaptades als llenguatges dels sentits. 

“Lectura fàcil”:Tenim dret a rebre una informació clara i adaptada per poder participar 
sense barreres.

· Volem que la vila faciliti la nostra presència activa. Que es fomentin oportunitats i 
espais per donar-nos a conèixer. Que es promoguin iniciatives que ens ajudin a 
créixer, per gaudir d’oportunitats de les quals altres persones de la societat ja 
gaudeixen en el seu entorn més immediat.

“Lectura fàcil”:Les persones amb discapacitat hem de viure a la Comunitat. Ningú s´ha de 
quedar al marge o estar sol o sola  per la seva discapacitat. S´ha de lluitar contra la forma 
negativa de mirar a les persones amb discapacitat  (per exemple, que ningú pensi que les 
persones amb discapacitat mai tenen parella….grans amics….)
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· Volem construir una vila sense barreres i accessible per a totes i tots. Millorar 
l’accessibilitat tant a l’espai ja construït del nostre municipi com a les noves 
propostes constructives. Defensar la mobilitat independent i segura ha de ser un 
objetiu prioritari per fer possible la integració al entorn.

“Lectura fàcil”:Volem una vila sense barreres on ens puguem moure amb facilitat pel carrer, 
al transport públic, a les botigues….

· Volem fomentar la convivència i el coneixement mutus, desfer estereotips, lluitar 
contra els estigmes que pateixen moltes persones i que dificulten la seva plena 
participació ciutadana. Superar els prejudicis fomentats en la informació esbiaixada, 
sensacionalista o paternalista. 

“Lectura fàcil”:Els i les  polítiques haurien de fer campanyes de comunicació per explicar el 
valor de les persones amb discapacitat.

· Volem que s’impulsin polítiques d’ocupació, persistir en la lluita contra l’exclusió 
socioeconòmica i laboral de les persones amb dificultats funcionals. 

“Lectura fàcil”:Volem que s’aprovin polítiques d’ocupació i que es compleixin els pactes 
polítics y es posin els diners per poder complir-ho. Volem tenir una feina que ens permeti 
tenir diners per poder fer la nostra vida més fácil. 

· Volem aconseguir la igualtat d’oportunitats i que això sigui un dels signes d’identitat 
de les nostres administracions i entitats. 

“Lectura fàcil”:Volem tenir les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona en totes 
les àrees de la nostra vida. 

· Volem que s’acabin les llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge digne 
amb els suports necessaris, o a un servei d’atenció diürna.

“Lectura fàcil”:Volem un pla per acabar mica en mica amb el temps d’espera a accedir a 
una llar o a una residència, o a un taller ocupacional. Volem que ens facilitin els suports 
que necessitem per accedir a vivendes, feines i espais de la comunitat amb persones amb 
i sense discapacitat. 

· Volem un servei mèdic de psiquiatria i psicologia amb suficients suports per poder 
atendre les nostres necessitats reals. (PUNT CREAT DE NOU).

“Lectura fàcil”:Tenim dret a que els serveis de psiquiatra i psicologia siguin suficients i  
estiguin adaptats a les nostres necessitats.

Les diferències ens enriqueixen. Continuem treballant per fer de Molins de Rei, una vila 
inclusiva per a tothom.

3 de desembre de 2022”

Per tot el que ha estat exposat, es proposa a la Comissió Informativa Àrea de Serveis a les 
Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
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Primer.- APROVAR el Manifest del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 2022.

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

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Associació 
EVI (Espai de Vida Independent) Salut Mental Baix Llobregat, Taller i Habitatges Alba, 
Fundació ECOM, Fundació ONCE.

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 tornem a canviar de comissió informativa. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea 
de Serveis a les Persones amb el punt setè que és «Aprovar el manifest del 3 de 
desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat de l'any 2022». I fa 
explicació d'aquest punt la regidora Ainoa García. Endavant.

Sra. García:
Bon vespre de nou a tots i totes. 
Presenta el punt 7 

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

Sra. Espona:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom els qui sou aquí i els que ens escolteu des de casa. 
Bé, evidentment votarem que sí al manifest, no pot ser de cap altra manera. I trobem molt 
encertat que siguin les entitats qui manifestin les seves demandes, perquè les escoltem, 
les rebem i sobretot les posem en pràctica. I que alhora siguin ells també els qui participin 
en aquest acte de visualització. Certament, la societat és plural i la diversitat és la que 
l'enriqueix. Tothom hi ha de tenir el seu lloc d'acord amb les seves capacitats, però 
malauradament encara cal fer molta feina per integrar les persones a qui anomenem 
discapacitades, però que en realitat tenen unes capacitats més necessitades de suport. 
Cal, realment, ja ho diu el mateix manifest, cal molta feina per aconseguir aquesta 
integració. 
En aquesta legislatura s'ha creat la regidoria de Discapacitats. Certament, creiem que un 
bon pas per emprendre aquestes accions en aquesta línia i certament s'ha fet, s'han tirat 
endavant, doncs, unes iniciatives que no s'havien fet fins ara. Però, en tot cas, ens 
agradaria que hagués estat encara més profitosa tota aquesta actuació. Ja ho hem 
demanat altres vegades, creiem que és una regidoria que ha tingut poc pressupost, que 
hem passat molt de temps només amb una diagnosi de la situació que tenim, que no 
acabava tampoc de convèncer. I tot just ara comencem a parlar de l'elaboració del pla. 
Mentrestant, reivindicacions com la creació del consell que les entitats demanaven, doncs, 
encara no ha pogut ser una realitat. 
Entenem que està molt bé escoltar les entitats per elaborar els manifestos, que ha faltat 
agilitat per donar sortida a aquestes primeres propostes que plantejaven i que, en tot cas, 
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doncs, ara tenim el que anomenem un bon full de ruta per convertir en realitat les 
demandes que ens fan en aquest manifest. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Com a CUP també hi votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera. I 
també agrair tota la feina de sensibilització i visibilitat que han fet i cada compromís que 
tenen les entitats i associacions de la vila i que treballen, bé, amb les persones amb 
discapacitat. També aprofitem, bé, per recordar i demanar responsabilitats i 
responsabilitats també al Departament, bé, a la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, el 
Departament d'Educació concretament en el tema d'educació, també podria ser molt més 
extensa en altres àmbits, però demanar que el decret d'inclusió aprovat el 2017 es faci 
efectiu perquè tenim unes escoles malauradament amb cada vegada més necessitats 
específiques d'infants. Els mestres, no hi ha recursos econòmics ni materials per poder 
abordar-los. Molts infants han de sortir d'escoles públiques per anar a escoles d'educació 
especial específiques. I d'escola pública inclusiva només té el nom, malauradament. 
També, com ha dit la companya d'Esquerra, és veritat que a nivell municipal també s'ha 
creat aquesta legislatura la regidoria de Discapacitat. Som conscients que s'han fet petites 
accions i petits avenços. Ara, també hem de dir que el 2019 aquest Govern, el Govern, bé, 
en què formàvem part la CUP, Esquerra i Junts, vam encarregar una diagnosi per la 
consultoria Aedes. I aquesta diagnosi fins fa ben poc no se'ns ha fet arribar. 
I així, contradint el que ha dit la companya d'Esquerra, les entitats i les associacions sí que 
estan contentes amb aquesta diagnosi, amb les actuacions que donaven. El que passa és 
que no sé què ha passat en aquest transcurs del temps, que no hi ha hagut una bona 
coordinació entre la regidoria, associacions i els altres grups municipals. I ara ens trobem 
acabant la legislatura i que el Govern, bé, el Govern, una regidoria vol tornar a fer un pla, 
bé, vol fer un pla de discapacitat. I nosaltres ens preguntem, per què no comencem 
treballant totes les propostes d'accions que hi ha en aquesta diagnosi i potser no cal 
elaborar un pla. Perquè n'hi ha moltes que sí que es fan, però hi ha altres que no s'han dut 
a terme. I, llavors, vull dir, una altra pregunta, quant costa realitzar aquest pla? Perquè ja 
en el 2019 hi va haver una partida pressupostària per fer aquesta diagnosi. Vull dir que 
potser estem repetint la feina doblement. Bé, ja està.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, sí?

Sr. Corredera:
Sí, sí. Bé, nosaltres també votarem a favor agafant una mica, diguem-ne, subscrivim tot el 
manifest, evidentment, i agafant una mica la línia que ha encetat la companya de la CUP, 
no?, nosaltres també demanaríem que realment després de fer el manifest i després que 
tothom consideri que és necessari i que evidentment s'ha d'executar, doncs, tot allò que es 
planifica, no?, també hauríem d'intentar complir el tant per cent de places reservades que 
hi ha a la plantilla de l'Ajuntament, donar el compliment al Pla d'Accessibilitat i algunes 
mocions que aprovem en el Ple que van en aquesta línia, no?, que, bé, que s'han 
d'executar i que s'han de portar a terme. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, senyora García, endavant.
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Sra. García:
Bé, doncs, si us sembla, començaré pel final. Comentar-li al Gerard, ja ho hem comentat 
en altres ocasions, la plantilla de l'Ajuntament compleix amb la normativa amb aquest tant 
per cent de persones amb discapacitat. Però, a més a més, l'Ajuntament dona exemple i té 
persones o joves en pràctiques amb discapacitat a l'Ajuntament. Al Meu primer contracte 
contractem persones joves amb discapacitat. Per tant, també estem fent com a ajuntament 
una feina d'inclusió, donant exemple per tal que altres empreses també donin aquest pas 
per tal que sigui més fàcil que aquestes persones amb discapacitat i aquests joves puguin 
tenir accés a la feina que necessiten o a la feina que poden desenvolupar. 
Continuo amb la Marta. M'agradaria que no es relacionés la creació del consell o d'un 
consell de discapacitat o no de la discapacitat amb l'escoltar les entitats. Durant aquests 
quatre anys amb les entitats hem fet una feina totalment coordinada. Sí que és cert que no 
hem constituït com a tal el consell de discapacitat, però la feina que s'ha fet i totes les 
actuacions que s'han fet des de la regidoria de Discapacitat han estat en coordinació amb 
les entitats. Per tant, aquesta escolta activa i aquesta feina coordinada amb les entitats sí 
que s'ha produït. 
I a la companya de la CUP, cinquanta cinquanta. Totalment d'acord amb tot el tema 
d'educació. Estic totalment d'acord que el decret d'inclusió va quedar a hores d'ara en 
paper mullat.

Sr. Alcalde:
Si us plau, demanaria silenci igual que hi ha hagut en les altres intervencions.

Sra. García:
En paper mullat. No s'està fent cap mena d'actuació en aquest sentit. Els nens i les nenes 
que tenen necessitats educatives especials, la majoria no se'ls està incloent dintre de 
l'aula, sinó que per poder tenir una atenció que necessiten han d'anar a les escoles 
d'educació especial, perquè les SIEI estan com estan i no tenen el personal de suport que 
necessiten les diferents escoles. Per tant, totalment d'acord i acompanyo aquesta 
reivindicació de la necessitat que aquest decret d'inclusió es desenvolupi amb la major 
celeritat possible. 
Sobre el tema que dèiem d'aquest document. Aquest document recordo que es va... Ho 
sabreu vosaltres, segur. Es va contractar... Aquesta diagnosi es va contractar el març del 
2019 sense mirar on es contractava, sinó a l'única consultora que es va presentar es va fer 
la contractació. I com bé diu el nom, és una diagnosi, no és un pla. Per això ara estem 
desenvolupant el pla agafant com a base aquesta mateixa diagnosi, que és l'acord a què 
vam arribar amb les diferents entitats. Ho repeteixo, eh? No és un pla, és una diagnosi. I 
ara el que fem és aquest següent pla, que és aquesta diagnosi. La coordinació. Com deia, 
la coordinació amb les entitats ha estat permanent al llarg d'aquests quatre anys. La 
comunicació amb les entitats és permanent durant tot aquest temps i totes les actuacions 
que estem fent són de la seva mà, òbviament.

Sr. Alcalde:
Obriríem el segon torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Jo vull fer una pregunta referent al que has dit, que entenc que seria el març del 2018, 
perquè el març del 2019 no... Ah, no, que no, vale, el març del 2019, sí, ja, 
cronològicament, que el Govern en què estàvem van fer, bé, van contractar la consultoria 
sense mirar... Per elaborar el pla, hi ha hagut més empreses a part de la que ha acabat 
fent, elaborant aquest pla?
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Sr. Alcalde:
Un segon, si us plau. Hi ha més intervencions? Per tancar el segon torn d'intervenció. No? 
Doncs, senyora García, endavant.

Sra. García:
Es va demanar pressupost a diferents empreses. Dos empreses ens van presentar el 
projecte i ens van presentar el pressupost que els hi vam demanar i, com ja vaig explicar a 
la informativa, vam decidir que fos aquesta consultora, aquesta fundació, la que elaborés el 
pla donat que era una fundació que té una universitat, que té llarga experiència en elaborar 
plans de discapacitat com és el pla de discapacitat de Rubí, com és el pla de discapacitat 
de Martorell. Per tant, entenem que té un llarg recorregut elaborant aquest tipus de plans.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si els sembla, passem a la votació d'aquest manifest del 3 de desembre. 
[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

8.- Aprovar el Manifest Institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’erradicació de la violència contra les dones i les nenes 2022 (Expedient 
60/2022/MOCIO).-

DICTAMEN

APROVAR EL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I 
NENES 2021
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Atès que el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’erradicació de 
la violència contra les dones i les nenes 2022.

Es proposa l’adopció del text del manifest següent:

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones, refermem el nostre compromís per erradicar la violència masclista i prioritzar 
les polítiques centrades en els drets de les dones.

El masclisme té moltes cares, però la més crua de totes és la violència. Només aquest any 
han estat assassinades 38 dones a Espanya, 5 a Catalunya. Des de 2003, any en què es 
van començar a comptabilitzar, 1.168 dones han mort a conseqüència de la violència 
masclista, de manera que 26 nens i nenes s’han quedat sense mare durant el 2022, 363 
des de 2013.

Des del 2012, a Catalunya s’han produït 118 feminicidis, 7 dels quals vinculats i, d’aquests, 
un 86% han estat perpetrats per la parella o l’exparella de la víctima.

La violència masclista és una terrible vulneració de drets humans que posa en 
qüestió la qualitat democràtica del nostre país. El dret a la igualtat, a la llibertat, a la 
seguretat i a la dignitat fa fallida en cada assassinat masclista.

1.166 dones assassinades és una xifra que es llegeix i s’escriu ràpidament, però costa molt 
més imaginar-se l'impacte de tots aquests assassinats en totes aquestes famílies, en la 
nostra societat. Darrere la fredor de cada xifra i cada percentatge hi ha la vida d'una dona, 
la vida dels seus fills i filles, una família, uns amics. Les vides de les dones no són 
números i no ens podem acostumar ni resignar a conviure amb aquesta violència que 
desafia els pilars d'un país democràtic. Cap dada de violència contra les dones no és 
acceptable en una societat que pretengui ser lliure, igualitària i justa.

Una de les coses que més preocupa dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, 
que recull cada any l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, 
és l’edat de les víctimes i els agressors. Si prenem com a referència les xifres 
publicades per l’Observatori durant el 2022 i que fan referència al 2021, la franja d’edat que 
presenta més victimització és la de menors de 18 anys (45,2%), seguida de la de 18 a 25 
anys (25,2%). Pel que fa a l’edat dels agressors, la franja més freqüent és la de 18 a 25 
anys (23,2%). Són edats molt i molt primerenques.

Un any més denunciem fermament les violències que patim les dones i que es manifesten 
de moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre 
homes i dones, i de les relacions de dominació que existeixen en una societat patriarcal.

Parlem de violències masclistes, en plural, perquè la violència sexual, la violència 
econòmica, la violència simbòlica, la violència vicària i totes aquelles situacions de 
discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho són violències masclistes. No 
oblidem els feminicidis familiars i els assassinats infantils per violència masclista.

Per a tots els poders públics i per a tota la societat ha de ser una prioritat millorar la 
resposta que oferim per garantir la seguretat, la llibertat i la vida de les dones víctimes de 
violència masclista i dels seus fills i filles. Hem d'impulsar, desenvolupar i avaluar l'impacte 
de les polítiques públiques  destinades a combatre aquesta violència. Tant en la prevenció, 
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protecció i acompanyament de les dones víctimes en la seva recuperació. Com en 
l’actuació amb els homes potencials agressors, sigui en la sensibilització o en la reparació. 
Les víctimes de la violència masclista es mereixen tot el nostre esforç. Per acabar 
amb la manifestació més terrible d’aquesta violència és imprescindible la cooperació entre 
totes les administracions públiques i la societat civil. Abordar-la en tota la cruesa 
reclama ser exigents i posar tots els esforços que tenim a l'abast per protegir les 
víctimes"

La violència masclista és incompatible amb una societat plenament democràtica. Garantir 
la llibertat, la seguretat i la vida de les dones i protegir les víctimes no és una opció, és una 
obligació democràtica. La violència masclista ens interpel·la i les administracions locals 
l'hem de combatre amb tots els mitjans al nostre abast.
En l'àmbit de les nostres competències desenvolupem un paper fonamental en la 
prevenció, així com en la informació, assessorament, protecció i acompanyament a les 
dones víctimes i filles i fills.

Per això ratifiquem el compromís ferm de l’Ajuntament de Molins de Rei contra la 
violència masclista i en defensa dels drets de les dones, l’erradicació de qualsevol tipus de 
violència masclista i combatre qualsevol discurs negacionista i posicionament polític que 
negui aquesta violència o rebutgi les polítiques públiques enfocades a erradicar-la 
totalment.

Reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb la lluita contra la violència 
masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només una societat en la 
qual les dones no sofreixin violència pel fet de ser dones pot ser considerada 
completament lliure. Només una democràcia lliure de violència masclista és una 
democràcia plena.

Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat 
d’elecció, reivindiquem les polítiques feministes per assolir una societat lliure de 
violència masclista.

Molins de Rei, a 25 de novembre de 2022

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

Primer.- APROVAR el Manifest Institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’erradicació de la violència contra les dones i les nenes 2022.

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

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

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

Sr. Alcalde:
I passem ara al darrer punt dictaminat per les comissions informatives, que és el punt vuitè 
que és «Aprovar el manifest institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l'Erradicació de la Violència contra les Dones i les Nenes 2022.» Fa l'explicació d'aquest 
punt la senyora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Hola. Se'm sent bé? Sí. Bon vespre a tothom. 
Presenta el punt 8

Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies, senyora regidora Jessica Revestido. Ara obriríem el torn 
d'intervencions. Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. Bé, res a contradir, al contrari, tot el nostre suport al que recull el manifest. Hi hem 
volgut afegir també, doncs, aquesta part de la diversitat de violències que hi ha. Perquè 
demà és cert que centrarem, doncs, totes les reivindicacions en les actituds de violència 
masclista, d'agressió masclista, la violència que podem veure més físicament. És 
injustificable i s'han d'utilitzar tots els recursos per erradicar-la, des dels pedagògics per 
educar als punitius per castigar. Les dades que ara llegia o els exemples que posava la 
regidora, doncs, ja són prou clars i fan por. 
Però, en tot cas, nosaltres el que voldríem recordar és que, malauradament, encara 
perduren unes violències subliminals més amagades, subtils, que no semblen violència, 
però que igualment coarten la llibertat de les dones, la nostra llibertat. Prohibicions, 
maneres de parlar, bromes, carrers mal il·luminats. Cada dia hauria de ser un 25N per 
erradicar no solament la violència masclista, sinó sobretot la mentalitat masclista.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:
Bé, evidentment, nosaltres també votarem a favor. Bé, un any més mirem amb horror les 
xifres de violència masclista al nostre país. En aquest decurs d'any que portem ja són 38 
dones assassinades i encara no hem acabat l'any. Ja són molts plenaris en què hem hagut 
de llegir el manifest de condemna, avui un més, i no podem seguir així, hem de continuar 
lluitant amb més intensitat que mai. El nostre compromís amb la lluita contra la violència 
masclista és tan ferm que des del Ministeri d'Igualtat s'han multiplicat tots els esforços per 
combatre-la. A l'agost es va aprovar gairebé per consens absolut i a l'octubre ha entrat en 
vigor el que és la llei de garantia de la llibertat sexual, coneguda com la llei del «només sí 
és sí». Una llei més que necessària per reconèixer d'una vegada per totes que tot el que 
no sigui un reconeixement explícit de voluntat és una agressió. Però el més important, com 
en altres tants temes socials, és incidir en l'educació a tots els nivells i en tots els àmbits. 
Com ja hem vist darrerament, i especialment en el nostre sistema judicial i, més 
recentment, en la violència verbal dins del nostre Congrés a través dels diputats de 
l'extrema dreta –i, evidentment, des d'aquí tot el suport a la ministra Montero–, això és un 
problema d'educar, en aquest cas, els nostres adolescents en que això no pot continuar 
així. I jo crec que nosaltres hem de ser o som responsables que això canviï. 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 24/11/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 50/63

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

És difícil, ens ho posen molt difícil, però des de la nostra humil posició continuarem lluitant 
perquè això es compleixi i demà celebrarem, més que celebrar, celebrem la lluita, 
diguéssim, contra aquest tipus de violència contra les dones. I volia acabar simplement 
dient una petita frase «No m'ensenyis a no ser violada, educa el teu fill per no violar». 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si no, senyora Revestido.

Sra. Revestido:
Bé, només agrair la disposició de tots els grups del consistori i recordar-nos que ens 
queden pocs actes sobre el 25N i reivindicació del Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. Demà serà la lectura del manifest a les sis de la tarda aquí a la plaça de 
l'Ajuntament. Dissabte a les vuit de la tarda farem una obra de teatre que es diu «L'últim 
cop» al Teatre La Peni. I el diumenge participem amb la caminada contra la violència 
masclista organitzada pel Consell Comarcal, que sortim a un quart d'onze d'aquí de la 
plaça de l'Ajuntament. Hi està tothom convidat. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si el sembla, passem a la votació. 
[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

9.- Qüestions sobrevingudes.-
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No n’hi han.

D – MOCIONS

10.- Moció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) referent a 
les aportacions de la Generalitat de Catalunya als consorcis dels espais naturals del 
Baix Llobregat (Expedient 61/2022/MOCIO).-

MOCIÓ

“ La Generalitat, d’acord amb l’article 144.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en 
matèria d'espais naturals té la competència exclusiva que inclou, en tot cas, la regulació i 
la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i 
d'hàbitats protegits situats a Catalunya.

 A la vegada, en la gestió dels espais naturals protegits i altres espais forestals hi 
incideixen altres competències que corresponen a la Generalitat, com ara la planificació 
territorial i urbanística, la protecció de la legalitat urbanística, la planificació i gestió forestal, 
de la flora i la fauna, l’aigua, els residus, la prevenció i gestió dels incendis i totes les 
contaminacions o la vigilància i control del medi ambient amb els Agents Rurals, entre 
altres.

En el marc de les esmentades competències la Generalitat ha aprovat definitivament tots 
els instruments de planejament territorial i urbanístic o sectorial dels espais naturals amb 
un règim de protecció, com ara el Parc Natural de Serra de Collserola, les Reserves 
Naturals Parcials de la Rierada-Can Balasc, la Font Groga, la Ricarda-Ca l'Arana i el 
Remolar-Filipines, així com la Serralada de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el 
Parc Natural del Garraf. A excepció dels espais del Delta del Llobregat que encara no ha 
estat aprovat, la resta de plans especials de protecció han estat redactats íntegrament des 
de l’Administració local.

Així mateix, i pel que fa la gestió dels espais naturals, des del món local s’ha vingut 
invertint en la conservació i gestió d’aquests espais mitjançant la figura de Consorcis, els 
quals s’han adscrit a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i 
que la Generalitat participa en els Consorcis del Parc Natural de la Serra de Collserola, el 
Parc Agrari del Baix Llobregat i els espais naturals del Delta del Llobregat, en molts casos 
els ens locals han assumit les mancances pressupostàries de la Generalitat fent les 
aportacions econòmiques necessàries per a garantir el funcionament ordinari dels 
Consorcis, el que suposa a la pràctica fer-se càrrec de la gestió d’acord amb els plans 
especials aprovats, tot i tractar-se de competències exclusives de la Generalitat.

Les aportacions de la Generalitat als Consorcis dels espais naturals protegits metropolitans 
són les següents:

· Consorci del Parc de Collserola, 0,2 M € € sobre un pressupost de 6,3 M. La resta del 
pressupost és assumit pel món local. Malgrat hi ha un Conveni en data 16/03/2010, 
signat per l’AMB, la DIBA i el DMAH de la Generalitat de Catalunya on es partia d’una 
aportació per part de la Generalitat de 717.760,- euros i on s’expressava que el 
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Departament de Medi Ambient i Habitatge proposaria al Govern que el termini i les 
condicions de l’equiparació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya en relació 
a les dues entitats fundadores (Diputació i AMB) siguin determinades pel mateix Acord 
del Govern. 

· Parc Agrari del Baix Llobregat 0,012 M €€ sobre un pressupost de 1,3 M €. La resta del 
pressupost és assumit pel món local 

· Consorci dels espais naturals del Delta 0,18 M € sobre 0,43 M €. La resta del 
pressupost és assumit bàsicament pel món local. Hi ha una aportació de 0,03 M € del 
sector privat. 

A més dels consorcis les administracions locals de l’àmbit metropolità també dediquen 
esforços considerables a la Serralada de Marina, el massís del Garraf, els parcs fluvials del 
Llobregat i el Besòs i molts altres espais d’interès local.

Atès que el món local ha assumit amb escreix i responsabilitat les tasques orientades a la 
planificació i gestió dels espais naturals metropolitans, dins i fora de l’àmbit dels consorcis, 
i que en canvi la Generalitat no ha complert amb els compromisos de manteniment 
econòmic-financer dels esmentats Consorcis ni tampoc amb el nivell d’inversió que els 
espais naturals metropolitans requereixen, per aquests motius es presenta la següent 
moció al ple municipal, per la seva consideració.

PRIMER Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda 
rural de la Generalitat de Catalunya a complir els compromisos derivats de les seves 
competències exclusives sobre els espais naturals metropolitans i, en particular, els 
referents als compromisos econòmics adquirits als Consorcis on participa, per assimilar 
l’aportació de la Generalitat a la mateixa quantitat que aporta el mon local. Garantint per 
part del govern de la Generalitat el 75% dels recursos econòmics en el cas del consorci del 
Delta, per la seva especial situació com a Xarxa Natura.

SEGON Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda 
rural de la Generalitat de Catalunya, una dotació de vint milions d’euros en cinc anys, per 
destinar aquests recursos a realitzar inversions en aquests espais naturals.

TERCER Traslladar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
Conselleria de Territori, Conselleria d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Consorcis afectats.

Molins de Rei, a 17 de novembre de 2011”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb aquest aspecte arribem al final del Ple. Com a qüestions sobrevingudes no n'hi hauria 
cap. I passem, per tant, a l'apartat de mocions en què hi ha un punt 10 de l'ordre del dia, 
una «Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya referent a les 
aportacions de la Generalitat als consorcis dels espais naturals del Baix Llobregat». I fa 
l'explicació d'aquest punt el senyor Àlex Herrero. Endavant.
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Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. 
Presenta el punt 10 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Herrero. Obriríem el torn d'intervencions. Senyor Marc Vives, 
endavant.

Sr. Vives:
Bé, nosaltres des de la CUP estem eminentment a favor d'aquesta moció. És una cosa que 
el meu company, no?, el Josep crec que es va cansar de repetir també moltes vegades. 
Els espais públics, espais naturals de l'àrea metropolitana, i especialment parlaré de 
Collserola, perquè és aquell que tenim més proper i coneixem, doncs, està infrafinançat, i 
està infrafinançat per tots els actors probablement que hi tenen un peu a dins, però, 
sobretot per la Generalitat de Catalunya, pels motius que esmentava la moció, no?, perquè 
és una competència directa seva. És evident que un espai natural amb la quantitat de 
població que té al seu voltant i, a més a més, afectat encara per un pla metropolità que 
encara fica més pressió, doncs, no hi ha suficientment personal, no hi ha suficientment 
estaments de gestió per regular els usos lúdics-socials d'aquest parc per tota la quantitat 
de gent. I evidentment també, doncs, en altres espais naturals. I parlo també com a 
[inaudible, 01.55.37] que he sigut i he treballat també en parcs naturals i ho he pogut veure 
de primera mà com falten recursos en aquests espais, no? 
Jo parlaria inclús que aquests 20 milions d'euros en 5 anys es queden curts. I que més que 
inversions, el que cal sobretot és destinar més personal que per un cantó en gestioni els 
espais i que, per altre cantó, també un personal científic que permeti també mantenir els 
espais en les condicions ecosistèmics adequades i també pugui intervenir i modificar tots 
els plans urbanístics que s'hi generin, perquè en vetlli sempre la preservació ecològica 
d'aquests espais. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Arnau Pedrol, endavant.

Sr. Pedrol:
Gràcies. Primer de tot dir que nosaltres estem a favor que... Una mica el que comentava el 
company. I estem a favor que totes les administracions compleixin amb aquells acords 
amb els que s'han compromès, també començant per l'Estat espanyol, que a vegades li 
costa també complir. Perquè creiem que aquelles administracions que més recursos 
gestionen són les que tenen més responsabilitat a l'hora de complir amb els compromisos 
pactats. Aquesta moció, la veritat és que ens descol·loca una mica que sigui el PSC qui la 
presenta, perquè sembla que ara té molt d'interès en la preservació dels espais naturals i 
és una llàstima que a vegades se n'oblidi d'aquest interès de preservar els espais naturals 
com, per exemple, pel que fa a les zones ZEPA a tota la comarca o a l'hora d'aprovar 
l'ampliació del parc agrari, qüestions que depenen directament del PSC. 
Pel que fa a la moció, he de dir que no sé exactament d'on s'han tret les dades perquè no 
són les mateixes que tenim nosaltres. Per exemple, en el conveni de col·laboració a què es 
fa referència sobre el Parc de Collserola, s'estableix en la clàusula tercera que la 
Generalitat de Catalunya aportarà una quantitat de 717.960 euros a favor del Consorci del 
Parc de Collserola. Pagament que ja s'ha fet en dos moments concrets, el pagament de 
385.000 euros el 31 de gener de 2011 i el segon pagament el 12 de maig de 2011, de 
332.960 euros, únicament per a l'exercici del 2009. I per a les següents anualitats no 
s'estableix cap quantitat concreta. 
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En el cas del Delta del Llobregat, l'aportació d'aquest any 2022 de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural és de 243.100 euros, és a dir, 0,234 milions d'euros, i 
no els 0.18 milions que presenta la moció. I també referent sobre aquest consorci, els 
animo a parlar amb els seus companys de Gavà i Viladecans que han bloquejat l'entrada 
de l'AMB al Consorci del Delta, el que suposa 100.000 euros menys per a aquest consorci. 
A més a més, la moció té un redactat contradictori. En el primer punt es demana que 
s'equipari l'aportació de la Generalitat amb la que fan els municipis, però després es 
demana que en aporti el 75 %, quan la representació de la Generalitat és del 50 % del 
consorci. Llavors, en què quedem? Equiparem l'aportació o superem l'aportació de la 
Generalitat? En el segon punt, no acabem d'entendre i creiem que falta justificació de per 
què s'han demanant 20 milions d'euros. Com deia el company Marc, per què 20 i no 22 o 
25? Tenint en compte el context de crisi que estem vivint actualment, argument que ha 
utilitzat molt aquest Govern, el Govern de Molins de Rei. Malgrat això, nosaltres sempre 
estarem a favor de la protecció i preservació del medi natural i crec que ho hem demostrat i 
que les administracions, com he dit al principi, inverteixin en aquest sentit de forma eficaç i 
compleixin amb els seus compromisos. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant?

Sr. Sánchez:
M'he quedat astorat amb aquesta intervenció. No seré jo qui la defensi. Entenc que el 
Partit Socialista ja la defensarà. Miri, en el marc de les 171a Fira de la Candelera, cosa que 
no vam poder fer el passat mes de febrer, ho vam fer fa escassament setmanes, el 
Departament en aquell moment no feia actes a l'aire lliure. I, per tant, no veia bé que es 
poguessin fer les xerrades que fèiem sempre juntament amb la Fundació Agrària. Doncs, 
vam fer la xerrada aquest mes d'octubre, en què parlàvem de la gestió forestal conjunta al 
Baix Llobregat en el marc del canvi climàtic. I en aquesta xerrada ja s'explicava, doncs, 
que el que és el Baix Llobregat té una gestió forestal del voltant de 8.700 hectàrees. Això 
són moltes hectàrees, són molts diners i són moltes necessitats. I un dels aspectes... 
Xerrada organitzada pel Departament d'Agricultura de la Generalitat. El que ells deien, 
precisament, és que el que falten són recursos i els recursos són voluntats polítiques. Per 
tant, és evident que la Generalitat ha de posar encara molts més recursos dels que està 
posant, perquè per bé que el 2011 posés 700.000 euros, em sembla fantàstic, però la 
gestió forestal s'ha de fer cada any. I si no ens ho poden dir nosaltres que cada any estem 
fem les franges de seguretat de tots els barris. 
En aquest sentit, ells també explicaven en aquesta xerrada que el 1980 hi havia un 30 % 
de superfície forestal al Parc de Collserola i que el 2020 aquest 30 % ha passat al 64 % de 
superfície forestal. Aquesta és una dada esfereïdora. És molt greu aquesta dada. I, per 
tant, això vol dir que l'abandonament dels nostres boscos evidentment s'ha produït i que, 
per tant, la gestió forestal ha de ser, doncs, absolutament necessària per evitar el que són 
els incendis de sisena generació. I aquest és un aspecte que es va treballar molt, que es 
va posar sobre la taula i que, en definitiva, doncs, s'està desenvolupant perquè aquests 
incendis, el dia que es produeixin, que es produiran, doncs, no tinguin l'afectació. I això no 
es pot fer si no hi ha recursos. I aquests recursos han de venir, doncs, de l'administració. 
L'Ajuntament posa els seus diners, però la Generalitat, evidentment, hauria de complir 
encara molt més, molt més del que està complint. I jo no sé si en són 200.000, 250.000 o 
300.000. És igual. El que sí són insuficients. Són insuficients. I, per tant, el que sí cal és 
que les administracions, totes, totes, aportin tot el que calgui perquè el nostre entorn 
estigui ben cuidat i eviti el que és una pressió, com molt bé deia també abans el Marc, 
sobretot humana en el nostre parc de Collserola. Aquesta pressió que l'any passat el 
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nombre de visitants s'ha més que duplicat i que, per tant, si no hi ha més gent, si no hi ha 
més recursos, si no hi ha més diners, tot això al final ho acabarem explotant. I tenim un 
parc preciós aquí al voltant que evidentment el volem mantenir, però l'hem de mantenir 
d'una manera eficient i d'una manera que sigui sostenible. I actualment necessitem encara 
molts més recursos per poder-ho gestionar. Per tant, aquests recursos si han de venir de la 
Generalitat, no sé si amb 5 anys, i estic absolutament d'acord amb el que deia el Marc, que 
possiblement 20 milions d'euros són una quantitat ínfima. Haurien de ser molts més per 
poder fer tota aquesta gestió forestal com s'hauria de practicar. Per tant, el vot, el sentit de 
vot de Junts per Molins en aquest sentit, evidentment, serà a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, jo mateix, si els sembla, tancaré el torn d'intervenció agraint el 
suport de les diverses formacions polítiques. I em veig obligat també a matisar i explicar 
alguna de les qüestions que s'han dit que, certament, tal com les expressava el company 
Arnau Pedrol, doncs, com a mínim podria valorar de poc exactes i de manca de 
coneixement, no sé si volgut o no volgut. 
Però anem a posar una consideració. Si el que parlem és del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, saben que ara tot just celebràvem els 12 anys de la declaració com a parc 
natural. I no confongui el que és una voluntat d'equiparar i d'incrementar l'aportació de la 
Generalitat de Catalunya expressada en el 2010, amb el que s'ha produït realment, perquè 
no hi ha hagut en cap moment cap aportació de 700.000 euros de la Generalitat de 
Catalunya al Parc Natural de la Serra de Collserola. En cap cas. En el seu moment, quan 
abans en aquell moment era de crisi, el 2010, estàvem a l'entorn del pressupost, era 
superior inclús al que tenim actualment, més de 6 milions d'euros, on l'aportació de la 
Generalitat era més aviat ridícula o escassa. Però en el moment que es declara Parc 
Natural s'arriba a un compromís en comprensió del món local cap a la Generalitat, de dir, 
entenem que no es pot fer una equiparació de l'aportació de l'Àrea Metropolitana o de la 
Diputació a la que pugui fer la Generalitat d'un any per un altre. Per això el que es pacta és 
una progressivitat de l'aportació de la Generalitat cap al Parc de la Serra de Collserola, de 
manera que arribi un moment en que pugui equiparar-se a la de l'Àrea Metropolitana i a la 
de la Diputació de Barcelona, que són els dos grans àrees, administracions locals que 
sustenten ara mateix el finançament ordinari, funcionament del dia a dia, del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. I és per això que s'entra en els estatuts del Parc Natural de Serra 
de Collserola a donar estatus de soci, per tant, a la Generalitat de Catalunya. 
Senyor Arnau, avui hem presentat els pressupostos del 2023 a la Comissió Executiva del 
Parc de Collserola i a hores d'ara li puc dir que sobre un pressupost de 6,3 milions d'euros 
només hi ha un compromís de la Generalitat de 200.000 euros per al Parc de Collserola. 
La resta se sustenta tot en les esquenes del món local. Amb 2,5 milions d'euros de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 2,5, pràcticament 2,6, de la Diputació i la resta de les 
aportacions dels ajuntaments. Aquesta és la realitat que tenim a hores d'ara, dotze anys 
més tard que s'hagi declarat Parc Natural de la Serra de Collserola. I amb el greuge que, al 
damunt, això ja ha fet un procés d'aprovació d'un Pla especial de la protecció de la Serra 
de Collserola, que és el PEPNat, que ens obliga també a fer una sèrie d'inversions. I que, 
per tant, no tenim ni finançades les inversions que requereix el territori i el parc de la Serra 
de Collserola ni tampoc el funcionament ordinari. 
Però és que li diria el mateix que explicava avui als membres de la Comissió Executiva, 
que és que al damunt hem tingut un retrocés en el compromís de la Generalitat. Perquè, 
com saben, fa un any que es va crear l'Agència de la Natura. I de l'anterior director general 
hi havia un compromís que a partir de la creació de l'Agència de la Natura i de crear 
sistemes de finançament de la Generalitat de Catalunya, hi hauria una transmissió 
d'aquest finançament cap als espais protegits. I amb el canvi de director general hem 
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retrocedit i ara ens diuen «Escolti, hi haurà una convocatòria de subvencions de pública 
concurrència per als diferents espais naturals i sense un compromís de tenir una aportació 
fixa incrementada en el parc de la Serra de Collserola.» Hem retrocedit. I a hores d'ara, 
dotze anys més tard, continua. Per això fem avui aquesta moció. 
I perquè si parlem del parc agrari, estem en tres quarts del mateix. I no perquè tinguem 
voluntat que no es financi i no es preservi. Deixin els estereotips sobre els socialistes, que 
sabem que és una pràctica habitual en el seu cas, no? Una, que és que això depèn de 
Madrid. Escolti, això no estem parlant que sigui de Madrid competència, això és 
competència de la Generalitat de Catalunya. I dos, home, no digui que els socialistes no 
estem d'acord amb ampliar o no ampliar. Escolti, doncs, miri, per lo bo i per lo dolent els 
socialistes també hem estat protagonistes mitjançant els ajuntaments, perquè això no 
estem parlant del paper dels partits polítics, sinó de les institucions, que algun 
protagonisme haurem tingut en la preservació dels espais naturals del Baix Llobregat. Ni 
tan sols, i vull deixar-ho molt clar, vull dir que haguem estat ni els líders ni els únics 
protagonistes. Però, home, estaran d'acord amb nosaltres que algun amb protagonisme, 
alguna cosa haurem fet també a partir de la governança de molts ajuntaments i en moltes 
ocasions al nivell de la Diputació, de l'Àrea Metropolitana, per preservar espais naturals 
com les platges, com el riu Llobregat, com el parc agrari, com la Serra de Collserola. 
Per tant, és molt senzill. Si a vegades, escolti, si nosaltres... Estan o no estan d'acord que 
la Generalitat compleixi el que es va comprometre fa 12 anys? A partir d'aquí, si el que 
necessitem és sumar sinergies, que això no va de partits, això va d'ajuntament ara mateix, 
això va d'administracions. Això va si realment des de l'Àrea Metropolitana fem força perquè 
tots els ajuntaments, indistintament dels colors, perquè n'hi ha de diversitat, fem força tots 
per tenir la sinèrgia de la Generalitat a l'hora del compromís econòmic per ajudar a la 
preservació d'aquests espais, en un moment que els reptes són monumentals i en un 
moment on, certament, si ara ja –i amb això acabo– tenim el PEPNat de la Serra de 
Collserola que ens obliga a fer una sèrie d'inversions, i que no podem complir a hores d'ara 
perquè no tenim aquest finançament. D'això es tracta, de veure si entre tots podem fer més 
força per aconseguir aquest compromís. I dit això, si els sembla, passaríem a la votació...

Sr. Pedrol:
Per al·lusions.

Sr. Alcalde:
Jo no he fet cap al·lusió.

Sr. Pedrol:
No, home, no.

Sr. Alcalde:
Jo el que he fet és una al·lusió...

Sr. Pedrol:
Ha dit explícitament al meu nom.

Sr. Alcalde:
Escolti. A veure [Inaudible, 02.10.28]

Sr. Pedrol:
Doncs, si no puc parlar, doncs, no parlo.
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Sr. Alcalde:
Senyor Pedrol, no, no, un segon. Les al·lusions personals segons el Reglament Orgànic 
Municipal pactat en aquest consistori és quan fem una al·lusió a l'atribució de la persona. 
No quan fem... Home, jo no li he fet una atribució a la seva persona. Jo he fet a qui ha dit 
unes paraules i una argumentació política. És que és molt diferent. Perdoni, una al·lusió 
política seria si jo valorés alguna qüestió seva. No he valorat, li he referit pel nom. Si vol, a 
partir d'ara, per evitar aquesta polèmica, li diré regidor d'Esquerra Republicana. I així ens 
estalviarem la polèmica, que no és la primera vegada que apareix en aquest consistori. 
Això no ha estat una al·lusió personal. Això no ha estat una al·lusió personal. Però, no 
pateixi, que no em tornarà a passar amb vostè. No li faré mai més el seu nom i, a partir 
d'aquí, estalviarem aquesta polèmica. 
Passem a la votació. 
[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

11.- Precs i preguntes.-

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

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

Preguntes:

El passat dilluns, 24 d’octubre de 2022, hi va haver una actuació policial derivada d’una 
comprovació de domicili per emetre el padró a unes persones, mitjançant Serveis Socials. 
En aquesta actuació hi van participar agents de la Policia Nacional des d’Estrangeria. Ens 
costa d’entendre com una petició de padró via Serveis Socials esdevé en un registre de la 
Policia Nacional d’Estrangeria. Per aquest motiu, formulem una bateria de preguntes:
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Cal puntualitzar que  serveis socials no és el responsable de l’empadronament de la 
ciutadania i, en aquest cas, no en tenia coneixement d’aquesta actuació. 

· Per què en aquest cas, una comprovació de domicili que ha d’efectuar Serveis 
Socials, deriva a una inspecció d’estrangeria des de la PN? 

En aquest cas concret, no era un empadronament “via  Serveis Socials” com 
s’esmenta anteriorment. El procediment emprat en la demanda 
d’empadronament a l’OAC a una adreça concreta quan la persona no pot 
aportar documentació per empadronar-se en el habitatge en el que diu que 
viu, és el requeriment de l’OAC a la  Guàrdia Urbana  per la comprovació 
corresponent; quan la Guàrdia Urbana efectua la comprovació,  identifica a 
les persones i emet el informe pertinent per l’empadronament.

Altra qüestió independent del procediment d’empadronament és que la 
Guàrdia Urbana  efectuï les diligències que cregui oportunes en exercici de 
els seves competències i obligacions. En el cas de persones estrangeres la 
Guàrdia Urbana es  coordina amb el departament d’estrangeria de la Policia 
Nacional; en el cas de persones espanyoles, amb Mossos d’Esquadra. 

· Quin protocol segueix Serveis Socials des que li arriba la petició d’empadronament i 
es requereixi d’una comprovació del domicili? Si existeix, demanem tenir-lo per 
escrit, si és possible. 

Cal senyalar que sempre s’actua atenent a l’art.3.3 de la “Resolución de 29 de 
abril de 2020, de la Subsecretaria, por la que se publica la Resolución de 17 
de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de 
la Dirección general de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan 
instrucciones  técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal”. 

En el supòsit de persones sense  llar o infra-habitatges en que la necessitat 
d’empadronament arriba a l’OAC,  serveis socials emet un informe per 
l’empadronament atenent sempre  a que es compleixi el contingut de 
l’esmentat article; l’empadronament pot ser al “domicili” o a Ca n’Ametller.
Si Serveis Socials atén una família o persona i sap que necessita 
empadronament, emet un informe per l’empadronament i el remet a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) perquè es realitzi l’empadronament, sense 
cap comprovació més.

· Quin és el criteri de Serveis Socials per a informar a la GU per a una sol·licitud de 
padró? No existeix criteri, serveis socials no informa a la Guàrdia Urbana.

· En quins casos concrets la GU informa la PN per motius d’estrangeria? Existeix un 
protocol? Si existeix, demanem tenir-lo per escrit, si és possible.

L’actuació de la Guàrdia Urbana no és informar a la Policía Nacional,  sinó 
consultar l’estat legal de les persones estrangeres, mitjançant una trucada 
telefònica, d’acord amb l’article 104 de la CE i la llei orgànica 2/86, de forces i 
cossos de seguretat.
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· De quina manera es documenten aquestes intervencions? Es pot accedir a aqueta 
documentació? 

Qualsevol intervenció de la Guàrdia Urbana queda registrada al programa 
informàtic DRAC, i pel que fa als Mossos d’Esquadra, al NIP. Aquesta 
informació policial és confidencial.

· Quin és el mecanisme de control de l’activitat i proporcionalitat policial a Molins de 
Rei?

 El mecanisme de control és el registre policial als programes informàtics.

· Pel que ens vau respondre a la CI, la PN pot fer requeriments a GU. Pot també fer 
requeriments a Serveis Socials? I la GU? En quins casos? Davant això, com actua 
Serveis Socials? Ja que un requeriment pot vulnerar drets socials que s’han de 
garantir. 

La Policia Nacional podria fer consultes i requeriments a serveis socials tot i 
que no n’ha fet mai cap. Per altra banda, la Guàrdia Urbana es coordina 
habitualment amb Serveis Socials quan és necessari per a qualsevol 
assumpte del municipi que afecti els dos departaments.

· Quines són les competències en matèria de Salut Pública de la Policia Nacional a 
Molins de Rei? 

Les competències exclusives de la Policia Nacional a tot el territori espanyol 
són, entre d’altres: l’expedició del DNI i el passaport, el control d’entrada i 
sortida del territori estatal de persones espanyoles i persones estrangeres, 
les previstes en la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, extradició, 
expulsió, emigració i immigració, i la recerca i persecució dels delictes 
relacionats amb les drogues.

Grup Municipal del grup municipal MOLINS EN COMÚ: 

Pregunta:

Una pregunta relacionada a una reunió que van tenir vostès cap a l’octubre del 2020 amb 
els veïns de la Granja, principalment els carrers Parcs i de Roseta Canalias, per a 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 del Nadal del 2020, i a data d’avui em 
comenten els veïns que la zona segueix sent un caos circulatori, cotxes en contra direcció, 
aparcats en doble fila, circulant per la zona de vianants del carrer de Bruc a gran velocitat... 
I tenint en compte que el cost de la intervenció anava a càrrec del Lidl, quan età previst 
que es realitzi?

I l’altra pregunta que tinc és una obra que s’està executant al passeig de Pi i Margall, 31, 
que l’enderroc en 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. I que, d’alguna manera, quin 
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control s’està fent sobre l’execució d’aquest tipus d’obres i, com a mínim, quina acció es 
farà per a minimitzar el risc d’aquestes tanques que estan actualment mal col·locades.

Resposta:

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

PREC DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE L’ACCIDENT LABORAL QUE 
VA PATIR UN TREBALLADOR DE L’EMPRESA QUE PRESTA EL SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS A MOLINS DE REI.

Sr. Alcalde:
I ara sí, passaríem al torn de «Precs i preguntes». És el torn dels grups de l'oposició. 
Alguna pregunta? Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:
Bé, gràcies. Bé, m'espero un segon a que acabin de repartir, si de cas. Bé, des de la CUP 
volíem fer avui un prec si bé abans el contextualitzarem una miqueta. Com tots i totes 
sabeu, el passat dijous 10 de novembre un treballador de l'empresa que a Molins presta el 
servei de neteja viària i de recollida de residus va patir un accident laboral. L'estrep del 
camió en què anava es va trencar mentre el vehicle estava en marxa. Per fortuna, les 
lesions patides sembla que són lleus, tenint en compte que l'accident podria haver tingut 
unes conseqüències molt més tràgiques. Faig un primer incís, li enviem escalf i li desitgem 
a aquest treballador lesionat una recuperació al més aviat possible. 
Segueixo, segons diverses fonts i enfront de la sorpresa del primer tinent d'alcalde, el 
camió en què anava aquest treballador tenia una antiguitat no de tres, sinó de més de vint-
i-cinc anys. L'empresa l'hauria portat de Galícia a mode de vehicle de substitució. Una 
substitució que, segons fonts sindicals, ja s'allarga inexplicablement des de fa mesos. Uns 
sindicats que han denunciat obertament el mal estat dels vehicles, com també el desgavell 
amb les ITV, havent-se determinat per tècnics de prevenció de riscos laborals que diversos 
vehicles de l'empresa no l'han passada quan toca, amb el que això implica. 
I més enllà d'això, també denuncien obertament com es vulneren sistemàticament alguns 
dels drets laborals de les persones treballadores del servei, en particular en matèria de 
descansos, o el també estat deplorable dels locals que funcionen com a bases del servei. 
Em permeto aquí fer un altre incís, tot el suport i recolzament a la lluita sindical, sempre 
indispensable. 
Bé, crec que a ningú se li escapa que això és el que passa quan s'externalitza en els 
serveis públics, quan es deixa entrar la lògica del capital, l'afany de lucre i de màxim 
benefici en la prestació de serveis essencials per a la comunitat. D'aquí, en gran part, 
sorgeix la necessitat de municipalitzar els serveis públics. També resulta palpable aquí 
l'opacitat pel que fa a la gestió del servei i la dificultat de cara a fiscalitzar no només 
l'òptima prestació en matèria de qualitat, sinó també en un mateix ordre d'importància que 
es preservin en tot moment els drets i la seguretat laboral de les persones treballadores 
que el fan possible. De nou, entenem que ben diferent seria tot plegat si la prestació fos 
directa per part de l'Ajuntament. Tot i que també s'ha de dir, tot apunta a que més que una 
qüestió de poder, aquí és un tema de voluntat, no? Un tema de voluntat que es veu 
clarament amb comentaris com el de la regidora Ester Espinosa, qui afirmava tan 
tranquil·lament en declaracions a la premsa que això és un tema entre l'empresa i els 
treballadors. Deixi'm dir-li que no, no i rotundament no. Que l'empresa no presta el servei 
perquè vol, sinó perquè l'Ajuntament li ha encarregat, que és la seva obligació. I com a 
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responsable últim del servei, també ha de vetllar perquè, com deia, la qualitat sigui òptima i 
es respectin en tot moment els drets, les condicions i la seguretat laboral de les persones 
treballadores d'aquest. 
Per aquest precís motiu, el mateix plec de condicions administratives del contracte en el 
seu punt 13.2 atorga a l'Ajuntament les facultats d'inspecció i vigilància. I més 
concretament, la clàusula 11.4.3 faculta el consistori per sol·licitar a l'empresa contractista 
tota la documentació necessària a fi de comprovar la plena legalitat de l'empresa amb 
relació, entre altres coses, a la situació laboral i a la prevenció de riscos laborals. Ens 
consta que ja s'ha demanat un informe a l'empresa per conèixer la seva versió, però 
entenem que això no és suficient. No ens podem quedar només en això. Cal que els 
tècnics de l'Ajuntament intervinguin directament el que calgui i on calgui, fent ús de les 
facultats esmentades, per arribar al fons de l'assumpte i denunciar, si escau. I no només 
respecte a les circumstàncies de l'accident esmentats, sinó també en general, pel que fa a 
la resta de qüestions denunciades pels sindicats i que he esmentat abans. 
Cal determinar si els fets denunciats són constitutius d'alguna o algunes de les infraccions 
administratives tipificades de l'àmbit del treball recollides al Reial decret legislatiu 5/2000, 
en particular, en matèria de prevenció de riscos laborals. Per tant, per tot l'anterior, exigim 
que l'Ajuntament faci un ple ús d'aquestes facultats, tot fent aquelles actuacions 
necessàries, així com recavant tota la informació possible per tal de denunciar davant de 
l'òrgan competent tota irregularitat que es detecti en el servei. Cal depurar responsabilitats 
i sancionar si és procedent. Gràcies.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE DIVERSOS TEMES 
DEL PROGRAMA ELECTORAL PSC 2019-2023.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més qüestions? Senyor Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Vinga. Som-hi. Programa electoral PSC mandat 2019-2023, que entenc que és el partit 
que governa aquest ajuntament. Pàgina 33, una mobilitat equilibrada, estudiarem crear 
noves places d'aparcament soterrat –aparcament soterrat– aprofitant la construcció de la 
nova residència, la reforma del parc Pont de la Cadena i de la plaça de la Llibertat. 
Elaborarem un pla d'aparcaments en superfície i soterrats a fi de determinar les 
necessitats d'aparcament i projectar la creació de noves places. La pregunta és quina és la 
intenció i quan preveuen que ens presentaran en aquest pla dins d'aquest mandat. 
Una altra. Ara amb el tema de Les Llicorelles, eh? En l'última sessió plenària es va aprovar 
el conveni de custòdia de Les Llicorelles amb la Societat Catalana d'Herpetologia. En 
aquest conveni es diu textualment, punt segon, definició d'objectius, «L'SCH es compromet 
a gestionar la finca seguint els objectius de conservació i millora de la biodiversitat d'acord 
amb els pactes del present conveni de custòdia amb l'assessorament i el suport de la 
propietat i amb el seguiment i l'aval de les actuacions per part del Consorci. L'SCH aporta 
en aquest conveni la definició del projecte que ha elaborat i que pretén aplicar en l'àmbit 
dels espais verds comprimits dins del Pla parcial urbanístic de Les Llicorelles un cop 
l'empresa promotora deixi de fer-ne el manteniment i es lliuri a l'Ajuntament que n'és el 
titular i el responsable de seva gestió.» 
S'efectuen les següents preguntes. Són sis, eh?, petites, però, en tot cas, ja us les enviaré 
com sempre faig. 
1. L'empresa promotora de l'urbanització ha finalitzat el període de manteniment de la zona 
objecte de custòdia? 
2. En cas afirmatiu, indiqui'ns la data. 
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3. L'empresa promotora ha lliurat aquesta zona de custòdia amb l'execució dels treballs de 
restauració conforme al projecte d'urbanització i el pla de restauració previst? 
4. Existeixen informes tècnics municipals que confirmen aquesta cessió i la correcta 
realització? 
5. En cas afirmatiu, sol·licitem una còpia. 
6. A la vista del comunicat que han efectuat les entitats Plataforma Cívica per la Defensa 
de Collserola, Stop Llicorelles i SOS Rierada sobre el procés de reforestació i restauració 
de la riera de Vallvidrera, el conveni de custòdia del Pla Parcial Les Llicorelles fet públic a 
les xarxes socials i diversos mitjans de comunicació. En l'últim preguntem, té l'equip de 
govern la voluntat d'efectuar modificacions a l'esmentat conveni?
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Abans de tot li demanaria, Gerard, si aquesta pregunta la pogués enviar el més ràpidament 
possible per la voluntat que certament s'ha expressat en el Ple i, per tant, tindrà resposta 
en el Ple. Però si li sembla bé, també tindrà resposta de la propera comissió de Les 
Llicorelles, que saben que ja està convocada per al proper 21 de desembre i, per tant... 
que entenem que també és l'altre àmbit on s'ha de donar resposta d'aquesta temàtica que 
acaba de plantejar. 
Més preguntes o precs. Doncs, si els companys ... Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Enseñat:
Bé, jo entenc que vostè sap el que és un acord de governabilitat, no? És a dir, que els 
partits ens presentem a les eleccions municipals i després, en funció dels nostres 
programes electorals, arribem a acords, no? Li llegeixo l'acord de governabilitat, no el 
programa electoral del PSC, sinó l'acord de governabilitat que diu literalment «la millora de 
la mobilitat i sobretot l'oferta de l'aparcament és un repte actual al nostre municipi, 
ampliarem l'oferta d'aparcament públic en superfície i soterrat, especialment a la plaça de 
la Llibertat i a l'entorn de la part de les Palmeres». Si vol... És a dir, al final... Miri, ja li he 
contestat. És a dir, nosaltres... És que això està per escrit i està signat per les dues forces 
polítiques. És a dir, evidentment que tenim un programa electoral, després arribem a 
acords. O és que les forces polítiques quan arriben a acords o han de pactar no han de 
buscar els punts intermitjos? O és que nosaltres no estem aprovant mesures per posar 
aparcament en superfície? Bé, ho fem i després arribem a acords i ho treballem. I abans 
del final del mandat tindrem licitat, contractada l'empresa per fer l'estudi de l'aparcament 
com ens vam comprometre en la moció de la zona del barri del Canal i del Pont de la 
Cadena.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.

Sr. Corredera:
És que em contesta sempre coses que no toquen, eh? Però bé, en tot cas...

Sr. Alcalde:
Bé, no és un torn de debat...

Sr. Corredera:
Però, bé, clar, si jo li pregunto quan ens presentarà el pla i em diu que al final d'aquest 
mandat encarregarà el pla, vol dir que no presentarà aquest pla en el mandat. Ja està. És 
així, no?
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Sr. Alcalde:
Bé, aquesta és la seva conclusió. En qualsevol cas, insisteixo que, més enllà de la 
resposta que s'ha donat, com és habitual, es donarà resposta en el proper Ple municipal. 
Entenc que no hi ha cap resposta més a fer, lògicament. No sé si... Em sembla que el 
senyor, aprofitant els precs i preguntes, i, excepcionalment, donarem la veu al senyor Pep 
Puiggarí.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE 
LES TARGETES FIDELITZACIÓ DEL COMERÇ DE MOLINS DE REI.

Sr. Puiggarí:
Gràcies. Disculpa, alcalde, és que he arribat tard i no he pogut fer la feina. Jo volia fer un 
prec a tots els companys regidors. Com saben, aquestes últimes setmanes el comerç de 
Molins de Rei ha presentat la seva targeta de fidelització. I a mi m'hagués agradat 
entregar-vos-la abans del Ple, vale? No és la vostra, perquè heu d'omplir les dades, però 
just amb la tarja us entregaré un fulletó que han fet perquè les ompliu. I si les ompliu, jo 
mateix us gestionaré la vostra targeta de fidelització si algú no la té, vale? I així, doncs, per 
a aquesta campanya Nadal ja tindreu aquest mecanisme actiu i podreu disfrutar de tots els 
avantatges. Gràcies.

12.-Torn obert de paraules.-

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyor Pep Puiggarí. Hem acabat el torn de Precs i preguntes. I el punt 
dotzè de l'ordre del dia, «Torn obert de paraules», que entenc que no hi ha cap paraula 
demanada. Per tant, ara sí que arribarem al final del Ple del mes de novembre. Moltes 
gràcies a tots els regidors regidores i ens emplacem al Ple de desembre.

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