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NÚM. 01/2023 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ 
LLOC EL DIA 11 DE GENER DE 2023.

A la vila de Molins de Rei, quan són les dinou hores del onze de gener de dos mil vint-i-
tres, 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 extraordinària del Ple, a la qual han estat 
convocats en temps i forma.

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Enseñat Garcia
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sr. Miguel Angel 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.

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 01/2023 de data 5 de gener de 2023. 
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ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

1.- Aprovació del Pressupost 2023. (exp. 2/2022/AEXPR).-

DICTAMEN

Miguel Zaragoza Alonso, President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, presenta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) la proposta següent:

ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament ha format el Pressupost per a l’exercici 2023 que conté la 
documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET:

En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la Legislació vigent.

La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i 
posteriors del Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL,

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

Primer.- Aprovar inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2023, la plantilla de personal, la relació de llocs 
de treball i els seus annexos, integrat pel pressupost del propi Ajuntament, per les 
previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal 
“Molivers Societat Municipal, S.L.” i pel Pressupost Consolidat, de conformitat amb l’article 
162 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març; i per les Bases d’Execució del Pressupost, segons el detall 
següent:

La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i 
posteriors del Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL,

Per tot el que ha estat exposat, es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC):
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a) Pressupost de l’Ajuntament:

Estat d'Ingressos  Estat de Despeses  

CAPÍTOLS Crèdit inicial CAPÍTOLS  Crèdit inicial

1 Impostos directes 14.487.000,00 € 1 Despeses de personal 13.608.830,53 €

2 Impostos indirectes 750.000,00 € 2 Desp. en béns corrents i serveis 11.663.401,36 €

3 Taxes, preus públics i altr. 
ingressos 5.294.727,32 € 3 Despeses financeres 324.000,00 €

4 Transferències corrents 10.633.934,86 € 4 Transferències corrents 3.535.341,97 €

5 Ingressos patrimonials 391.795,55 € 5 Fons de contingència 0,00 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 31.557.457,73 € TOTAL OPERACIONS CORRENTS 29.131.573,86 €

6 Alienació d'inversions reals 0,00 € 6 Inversions reals 3.565.631,62 €

7 Transferències de capital 684.974,67 € 7 Transferències de capital 450.319,94 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 684.974,67 € TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 4.015.951,56 €

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 32.242.432,40 € TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 33.147.525,42 €

CAPÍTOLS Crèdit inicial CAPÍTOLS  Crèdit inicial

8 Actius financers 0,00 € 8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 3.330.976,89 € 9 Passius financers 2.425.883,87 €

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 3.330.976,89 € TOTAL OPERACIONS FINANCERES 2.425.883,87 €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 35.573.409,29 € TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 35.573.409,29 €

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital 
íntegrament municipal “Molins Energia, S.L.”:

EXERCICI 2023

Estats de previsió d’Ingressos i Despeses  

 CONCEPTE IMPORTS

INGRESSOS 866.715,81 €

INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ 866.715,81 €
1 Import net de la xifra de negocis 821.035,00 €

 a) Vendes 0,00 €
 b) Prestacions de serveis 821.035,00 €

5 Altres ingressos d'explotació 45.680,81 €
 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 45.680,81 €
 b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 0,00 €
INGRESSOS FINANCERS 0,00 €
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12 Ingressos financers 0,00 €
DESPESES 866.638,31 €

DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ 866.638,31 €
4 Aprovisionaments 43.889,71 €

 a) Consum de mercaderies 0,00 €
 b) Consum de matèries primeres i d'altres matèries consumibles 40.000,00 €
 c) Treballs realitzats per altres empreses 3.889,71 €

6 Despeses de personal 613.966,24 €
 a) Sous i Salaris 455.515,87 €
 b) Càrregues Socials 158.450,37 €

7 Altres despeses d'explotació 200.645,46 €
 a) Serveis exteriors 200.345,46 €
 b) Tributs 300,00 €

 c) Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operacions 
comercials 0,00 €

8 Amortització de l'immobilitzat 8.136,90 €

 CONCEPTE IMPORTS

DESPESES FINANCERES 0,00 €
13 Despeses financeres assimilades 0,00 €
PREVISIÓ RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2023 77,50 €

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2022 de l’Ajuntament 
de Molins de Rei i de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal 
“Molins Energia, S.L.”:

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT EXERCICI 2023
Estat de consolidació dels pressupostos - Classificació econòmica d'ingressos i despeses en termes 
SEC

Estat d'Ingressos      

CAPÍTOLS AJUNTAMENT MOLIVERS, 
S.L.

TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Impostos directes 14.487.000,00 € 0,00 € 14.487.000,00 € 0,00 € 14.487.000,00 €

2 Impostos indirectes 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 €

3 Taxes i d’altres  
ingressos 5.294.727,32 € 821.035,00 € 6.115.762,32 € 821.035,00 € 5.294.727,32 €

4 Transferències 
corrents 10.633.934,86 € 0,00 € 10.633.934,86 € 0,00 € 10.633.934,86 €

5 Ingressos 
patrimonials 391.795,55 € 45.680,81 € 437.476,36 € 0,00 € 437.476,36 €

 OPERACIONS 
CORRENTS 31.557.457,73 € 866.715,81 € 32.424.173,54 € 821.035,00 € 31.603.138,54 €
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6 Alienació 
d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Transferències de 
capital 684.974,67 € 0,00 € 684.974,67 € 0,00 € 684.974,67 €

 OPERACIONS DE 
CAPITAL 684.974,67 € 0,00 € 684.974,67 € 0,00 € 684.974,67 €

 OPERACIONS NO 
FINANCERES 32.242.432,40 € 866.715,81 € 33.109.148,21 € 821.035,00 € 32.288.113,21 €

       
8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Passius financers 3.330.976,89 € 0,00 € 3.330.976,89 € 0,00 € 3.330.976,89 €

 OPERACIONS 
FINANCERES 3.330.976,89 € 0,00 € 3.330.976,89 € 0,00 € 3.330.976,89 €

       
 TOTAL PRESSUPOST 
D'INGRESSOS 35.573.409,29 € 866.715,81 € 36.440.125,10 € 821.035,00 € 35.619.090,10 €

Estat de Despeses

       
CAPÍTOLS AJUNTAMENT MOLIVERS, 

S.L.
TOTAL SENSE 
CONSOLIDAR

TRANSF. 
INTERNES

TOTAL 
CONSOLIDAT

1 Despeses de 
personal 13.608.830,53 € 613.966,23 € 14.222.796,76 € 0,00 € 14.222.796,76 €

2 Desp. en béns 
corrents i serveis 11.663.401,36 € 244.535,18 € 11.907.936,54 € 821.035,00 € 11.086.901,54 €

3 Despeses 
financeres 324.000,00 € 0,00 € 324.000,00 € 0,00 € 324.000,00 €

4 Transferències 
corrents 3.535.341,97 € 0,00 € 3.535.341,97 € 0,00 € 3.535.341,97 €

 OPERACIONS 
CORRENTS 29.131.573,86 € 858.501,41 € 29.990.075,27 € 821.035,00 € 29.169.040,27 €

6 Inversions reals 3.565.631,62 € 0,00 € 3.565.631,62 € 0,00 € 3.565.631,62 €

7 Transferències de 
capital 450.319,94 € 0,00 € 450.319,94 € 0,00 € 450.319,94 €

 OPERACIONS DE 
CAPITAL 4.015.951,56 € 0,00 € 4.015.951,56 € 0,00 € 4.015.951,56 €

 OPERACIONS NO 
FINANCERES 33.147.525,42 € 858.501,41 € 34.006.026,83 € 821.035,00 € 33.184.991,83 €

       
8 Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Passius financers 2.425.883,87 € 0,00 € 2.425.883,87 € 0,00 € 2.425.883,87 €

 OPERACIONS 
FINANCERES 2.425.883,87 € 0,00 € 2.425.883,87 € 0,00 € 2.425.883,87 €

       
TOTAL PRESSUPOST 
DE DESPESES 35.573.409,29 € 858.501,41 € 36.431.910,70 € 821.035,00 € 35.610.875,70 €

Segon.- Aprovar explícitament les Bases d’Execució contingudes en el Pressupost 
esmentat, les quals tindran la vigència anual del propi pressupost aprovat.
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Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies, segons disposa 
l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Quart.- Els acords primer i segon es consideren definitius si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 Real Decret 2/2004 
d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

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:

Bona tarda a tots i totes, regidors i regidores, també públic, tothom que ens estigui 
escoltant i seguint en aquest Ple extraordinari, el primer de l'any 2023, que ja vam quedar 
convocats pràcticament des del darrer Ple ordinari del mes de desembre de l'any 2022. Un 
Ple extraordinari amb dos punts, el primer que és l'«Aprovació del pressupost municipal 
per a aquest any 2023», i un segon punt que és aquest aspecte del «Pla estratègic de 
subvencions del 2023», que després donarem compte del debat de pressupostos. En 
principi, senyora secretària, els tres regidors que no hi són ara mateix, el senyor Ramon 
Sánchez, primer tinent d'alcalde, arribarà tard; la senyora Laia Cassauba anirà dient si li 
dona temps d'arribar o no; i el senyor Pep Puiggari, en principi, també s'incorporarà en el 
decurs del Ple. 

Per tant, fet això, el que sí que explico a tots els regidors i regidores i també a qui ens 
escolta, saben que en aquest punt hi ha el dret a tres torns d'intervenció, un primer torn 
d'intervenció de deu minuts, bàsicament per explicar la proposta del pressupost i iniciar el 
debat entre el conjunt de grups municipals i després dos possibles torns més d'intervenció, 
tots dos de cinc minuts. Per tant, des d'aquest punt de vista, donaríem per iniciat aquest 
Ple i ara donaríem lloc a l'explicació del senyor Jordi Enseñat, regidor de Finances, 
d'aquest pressupost de l'Ajuntament de Molins de Rei per a aquest any 2023, quantificat en 
una xifra total de 35.573.409,29 euros. Per tant, senyor Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. 

Presenta el punt 1 

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidor. Gràcies per aquesta presentació del pressupost municipal per al 
2023. Obriríem el torn d'intervencions. No cal que aixequin les mans tots de cop, perquè 
entenc que algú voldrà intervenir, si no passaríem a la votació. Endavant, senyor Carles 
Corro.

Sra. Castillo:
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Començo jo. Bona tarda a tots i a totes les persones que ens escolten. Doncs, com és una 
intervenció de deu minuts la començaré jo i després donaré pas al Carles. Abans de 
començar, ens agradaria agrair la predisposició del regidor de Finances a reunir-se amb 
nosaltres i escoltar-nos. Avui ens trobem per debatre l'aprovació dels pressupostos del 
2023, un any marcat per unes eleccions municipals, és un any important. Hem de dir que, 
tot i l'agraïment que hem fet abans, bé, que hem fet el regidor, ens hem trobat una vegada 
més amb que al Govern li ha costat facilitar informació per poder valorar la seva proposta i, 
per tant, per poder fer la nostra. 

A més, creiem que us reserveu informació clau, per la qual cosa dificulta la valoració per 
part de l'oposició de la vostra proposta i també l'elaboració de la nostra en referència al 
romanent. Ens heu dit que no la sabeu, que ni tan sols de forma aproximada, que només 
sabeu que estarem en positiu i que fins a finals de gener no sabreu la xifra. A nosaltres ens 
costa entendre-ho. O bé no ens esteu dient la veritat o esteu posant en risc polítiques i 
accions indispensables especialment en matèria social per fer un pressupost tan 
dependent de romanent sense saber una xifra exacta. 

També us hem fet arribar en dues ocasions diferents preguntes i la resposta no ha sigut la 
que esperàvem. En la majoria de preguntes volíem saber el perquè de les xifres de 
determinades partides o quines previsions tenien de determinades despeses, i se'ns 
respon que la consignació és adequada i que s'incrementarà si cal. I ens semblen amb 
respostes insuficients. Per exemple, la resposta a la pregunta sobre els nous càrrecs de 
Molivers, que ha sigut «Com avança l'estudi dels nous encàrrecs de Molivers i qui 
s'encarrega d'aquest estudi?», la resposta ha sigut «Avança segons el previst, l'aplicació 
pressupostària està assignada a Serveis Generals.» Realment us penseu que us fem la 
pregunta perquè ens digueu això? Per tot plegat, vam haver de fer diverses repreguntes 
per tal de demanar més informació, fet que perdéssim el temps amb una cosa que podia 
ser fàcilment evitable. 

Unes repreguntes que, de fet, ens ha arribat la resposta avui al migdia i que algunes no 
se'ns han respost. També estàvem pendents de saber quines partides que vam proposar 
es poden valorar per a ampliacions del pressupost mitjançant romanent, i la resposta 
obtinguda ha consistit en anomenar aquelles que es podrien valorar sense citar-nos a 
negociar ni a cap reunió. Quedem a l'espera de poder parlar amb més detall d'algunes 
d'aquestes línies, com el SAD, ajuts d'emergència social o plans d'ocupació, entre d'altres. 

I, per últim, i com a cada Ple diem, el fet de no poder debatre de forma conjunta 
ordenances fiscals i pressupostos dificulta l'elaboració per fer un bon pressupost. En cas 
de fer-ho així, podríem tenir una radiografia completa del panorama econòmic 
pressupostari i, amb això, fer propostes també més completes que permetin augmentar els 
ingressos de la forma més justa i equilibrada possible davant de propostes que impliquin 
una determinada necessitat de despesa. Precisament, se'ns ha retret que no fem 
propostes de disminució de despeses en altres partides o d'augment d'ingressos per 
finançar les nostres propostes, i sí que ho fem. En el debat d'ordenances fiscals expliquem 
el nostre model impositiu basat en una tarifació progressiva real en funció dels ingressos 
de cada unitat familiar, així com de comerç i indústria. Tot i les limitacions existents en 
política fiscal sabeu que tenim propostes concretes perquè el preu base d'aquests 
impostos i taxes sigui progressiu en funció d'ingressos. Estem segurs que això permetria 
poder destinar més pressupost a les partides que demanen de caire social. Sabeu que 
estem oberts a parlar i treballar per poder instaurar aquest sistema de tarifació.

Sr. Corro:
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Gràcies Estefania. I, de nou, bona tarda a tothom. Jo entraré primer de tot a valorar la 
proposta del Govern i després explicaré una miqueta la nostra proposta com a CUP, els 
eixos claus i algunes propostes de partides concretes. Pel que fa a la proposta del Govern, 
en primer lloc, ens ha semblat una proposta incompleta, ja que en molts casos es fia la 
seva completesa a les modificacions de pressupost i ampliacions amb el romanent, que, 
recordem, segons el Govern sociovergent, encara no tenen ni una xifra aproximada. Com 
hem dit en reiterades ocasions, podem entendre que hi hagi necessitats de despesa 
sobrevingudes que calgui atendre amb el romanent líquid de tresoreria perquè, com dic, 
són sobrevingudes i no poden esperar a ser satisfetes amb el pressupost de l'any següent. 
Ara bé, d'aquí que de les prop de 550 partides que tenen els capítols 2 i 4, que inclouen 
despesa tan rellevant com és la pròpia de polítiques d'habitatge, el servei d'atenció 
domiciliària, els subministraments, etcètera, se'ns digui que no es toca ni una coma en 
unes 350 partides, en sobta, la veritat, més tenint en compte l'augment de la inflació i la 
variació destacable de l'IPC en el darrer any, fet que ha encarit molts dels béns i serveis 
necessaris i finançats amb les partides d'aquests capítols. 

Com dèiem, ens sembla una proposta del tot incompleta. Això darrer també implica que 
per a nosaltres es tracti d'una proposta poc realista, en la mesura que entenem que no 
reflecteix l'impacte de la inflació en els comptes del consistori, quan en moltes partides, per 
exemple, es destina la mateixa quantia que a l'inici de l'any 2022, sense aparentment tenir 
en compte la despesa real total al final de l'any 2022. Destaquem, en aquest sentit, la 
qüestió dels subministraments, on únicament s'amplien recursos a la partida de 
subministrament elèctric per a l'enllumenat públic, però no tota la resta de partides de 
subministrament, que no són poques. 

I per últim, també amb relació a la proposta del Govern, ens agradaria destacar que es 
tornen a preveure inversions, des del nostre punt de vista, desorbitades i no prioritàries, 
que requeriran, per ser dutes a terme, de l'endeutament de l'Ajuntament per un import de 
quasi 3,5 milions d'euros, dels quals més de 3 milions seran prestats per la banca privada 
convencional. Amb això veiem que s'engreixarà el deute de l'Ajuntament en 1 milió d'euros, 
arribant aquest previsiblement a ser de 17 milions d'euros a finals de 2023. I cal tenir en 
compte que això és una previsió i que la xifra pot ser superior. Se'ns ha dit que és 
impossible espaiar l'execució d'algunes d'aquestes inversions per a nosaltres prioritàries... 
perdoneu, per a nosaltres desorbitades i gens prioritàries pel fet que per contracte s'han 
d'executar i, per tant, s'han de finançar aquest any 2023. És comprensible això del 
contracte, no?, que estem vinculats per contracte, tot i que nosaltres ja per als 
pressupostos de l'any 2022 vam alertar de la necessitat de fraccionament del finançament i 
l'execució d'aquestes partides, quan encara estàvem a temps de preveure les respectives 
licitacions. Òbviament se'ns va dir que no, perquè des del Govern sabien que si ho feien 
perdrien el rèdit electoral per les properes eleccions municipals al maig d'aquest any. 

Dit això, passaré a exposar la nostra proposta, no?, perquè nosaltres, enfront d'aquest 
panorama pressupostari, vam traslladar al Govern sociovergent la proposta per a aquests 
pressupostos basada en cinc eixos clau i concretada en prop d'una quarantena de 
propostes per a partides específiques, ja fos o bé per generar o per augmentar la despesa 
en alguns casos, o per disminuir-la o per deixar-la a zero quan l'enteníem del tot 
innecessària o, com deia, no prioritària. Pel que fa als eixos esmentats, el primer seria el 
fet de fer un pressupost realista, un pressupost que reflecteixi en tots els àmbits la inflació i 
especialment l'augment de preus en els subministraments, però també en les retribucions 
del personal de l'Ajuntament per evitar a tota costa una pèrdua de poder adquisitiu per als 
treballadors de la casa. 
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En aquest darrer sentit, vam proposar al Govern estudiar possibles vies per preveure un 
augment retributiu addicional per a l'any 2022 d'un 3 per cent que se sumi el 3,5 per cent 
derivat tant dels pressupostos generals de l'Estat com del pacte a nivell estatal entre el 
Govern espanyol i els sindicats majoritaris. Amb l'augment proposat entenem que salvarien 
la pèrdua de poder adquisitiu de l'any 2022. I recordar que es tracta d'una proposta feta en 
base al que ja es va comentar per part de la mateixa direcció de l'Ajuntament amb el 
regidor de Recursos Humans al capdavant a la darrera Comissió Paritària de novembre de 
2022 a instàncies dels companys i companyes de la CGT. 

Com a segon eix clau de la nostra proposta estaria el fet de tenir una menor dependència 
del romanent líquid de tresoreria i de les transferències de capital, perquè entenem que cal 
destinar al pressupost una consignació adequada a cada partida, tenint en compte allò 
realment destinat l'any anterior, en aquest cas l'any 2022, comptant, com deia, el 
pressupost inicial més les ampliacions de pressupost. I també cal tenir en compte el 
pressupost finalment executat. 

Com a tercer eix clau, proposàvem un pla de xoc per a l'emergència d'habitatge i Serveis 
Socials. Pel que fa a l'habitatge reclamem, hem reclamat un increment en la dotació per a 
ajuts d'habitatge d'emergència social, que ens consta que acaben sent insuficients o 
inadequats; ampliar i reforçar l'estructura tècnica de l'Oficina Municipal d'Habitatge i, per 
primer cop, esdevenir proactius i fer un estudi exhaustiu sobre les possibilitats d'ampliació 
del parc públic d'habitatge de l'Ajuntament. 

En darrer lloc, lamentar que un any més no es faci la tan necessària inspecció d'habitatges 
buits a la vila. Si més no, aquest any el Govern ha estat honest des d'un principi i ha deixat 
la partida a zero, enlloc de pressupostar per després no executar per manca de voluntat 
política, com veníem veient en els darrers dos anys. I també en el marc d'aquest pla de 
xoc, hem exigit una major dotació de recursos per al Servei d'Atenció domiciliària, 
aprofitant que el proper mes de juliol finalitza l'encàrrec de gestió vigent des de l'any 2019. 
Recordar aquí, tirant una miqueta d'hemeroteca, la moció presentada pel mateix Govern i 
aprovada pel conjunt de regidors i regidores d'aquest plenari de suport a les treballadores 
del SAD per aconseguir millores a les seves condicions laborals i, en particular, les seves 
condicions salarials. Aquests compromisos no poden quedar en paper mullat, cal 
materialitzar-los. 

Com a quart eix estarien les polítiques transformadores en acció climàtica i en lluita contra 
el canvi climàtic, que d'aquest eix en parlarà el meu company Marc més abastament en un 
moment posterior. I com a cinquè i últim eix, entenem que cal accelerar els processos de 
municipalització de serveis. Sobretot cal prioritzar la internalització progressiva d'aquells 
serveis públics municipals més sensibles que incideixen directament en les condicions per 
una vida digna de la població i estudiar i materialitzar la seva municipalització amb la 
màxima celeritat, perquè ens hi juguem molt. I per això cal destinar-hi més recursos i així 
ho hem proposat des de la CUP. 

Fa poc ja vam perdre l'oportunitat de començar a municipalitzar el servei de recollida de 
residus i neteja viària. Esperem que això no passi amb d'altres, com amb el servei de les 
escoles bressol municipals. Alhora, cal tirar endavant d'una vegada l'aprovació dels nous 
estatuts de l'empresa municipal Molivers i constituir el plenari com el seu màxim òrgan de 
decisió. Fa sis mesos aproximadament que esperem resposta del Govern a les nostres 
propostes sobre aquests estatuts. Anem tardíssim. Gràcies.

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 11/01/2023

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Pàg. 10/35

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

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyora Cristina, endavant.

Sra. Rodríguez:

Hola, bona tarda a totes i tots. Bé, nosaltres també ens sumem els agraïments al regidor 
de Finances per la predisposició. I, bé, doncs, dir que avui, bé, tal com ha dit la companya 
Estefania, ens trobem davant dels darrers pressupostos d'aquesta legislatura i seran els 
que establiran les bases per al nou Govern a partir del juny. Aquestes decisions financeres 
afectaran la manera com el Govern podrà operar i abordar els propers desafiaments de 
Molins de Rei. Cal que es prenguin mesures sòlides i ben fonamentades per garantir 
l'estabilitat econòmica i el benestar dels molinencs i les molinenques. Sabem que 
l'elaboració dels pressupostos és un procés complex que requereix tenir en compte molts 
factors i en temps d'inflació encara és més desafiant. Aquests efectes econòmics 
influencien en diferents àmbits del municipi, des de l'ocupació fins a l'habitatge, el comerç 
local, entre altres. Tot i això, el pressupost té un rol crucial en la presa de decisions per 
atendre aquestes necessitats. És per això que, malgrat els condicionants que enfrontem, 
s'ha de ser curós en l'elaboració d'un pressupost realista i just i que abordi aquests 
desafiaments. 

Lamentablement ens trobem amb els pressupostos que parteixen en algunes partides 
definides en xifres mínimes i fictícies, cosa que complica encara més la situació. És 
important entendre que aquestes restriccions econòmiques no són una excusa per no 
prendre decisions, sinó un desafiament addicional a què ens hem d'enfrontar de manera 
responsable. És essencial que el pressupost sigui el més realista possible i per aconseguir-
ho és important establir metes i objectius clars que ajudin a valorar millor el projecte polític 
que hi ha darrere i evitar les contínues modificacions dels pressupostos. Això garanteix que 
s'estiguin prenent decisions informades i responsables en benefici de la nostra vila. 

Un cop més, reiterem que, tenint en compte l'historial de pressupostos i les dinàmiques 
habituals al municipi, les partides haurien d'estar més definides inicialment. Com hem dit 
abans, ens trobem partides amb una dotació econòmica mínima i fins i tot fictícia, i el 
Govern ho justifica dient que s'ajustarà a les necessitats durant l'execució del pressupost. 
Aquesta manca de precisió a les partides inicials dificulta la presa de decisions i pot 
generar incertesa en la planificació i execució dels projectes. Cal prendre mesures per 
assegurar que les partides estiguin definides amb prou precisió i dotades adequadament 
des d'un inici per aconseguir més estabilitat i eficàcia en la gestió del pressupost. 

És cert que a causa de la crisi econòmica i sanitària causada per la pandèmia de la covid-
19 es van adoptar mesures per flexibilitzar la normativa del romanents dels ajuntaments 
amb l'objectiu d'ajudar a fer front a les despeses relacionades amb la crisi i garantir el 
funcionament adequat dels serveis públics. Però es tracta d'una situació excepcional que, 
de ben segur, el Gobierno de España revertirà en algun moment. Per aquest motiu, creiem 
que no s'hauria de sistematitzar permanentment i començar a anar cap a la normalitat 
financera. 

Pel que fa al capítol d'inversions, tampoc no compartim la finalitat ni la poca concreció de 
les reformes que s'estan fent en els baixos del Molí i en l'espai del mòdul C dedicat als 
joves. Creiem que cal fer-ho per acabar de tenir l'edifici enllestit, però que un cop més s'ha 
iniciat una reforma sense tenir clar del tot el que s'hi posarà i a què es dedicarà l'espai. Són 
molts diners que no veiem ben planificats. Per altra banda, ja hem manifestat en reiterades 
ocasions que érem de l'opinió que s'havia de replantejar el projecte de remodelació del 
parc Pont de la Cadena. No s'ha fet aquest replantejament, però nosaltres continuem 
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opinant que no recull totes les necessitats plantejades. És obvi, doncs, que tampoc no li 
donarem suport a la inversió. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies a vostès. Més intervencions? Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:

Hola, bona tarda a totes i tots els que estan aquí i els que estan a casa. Bé, sí, primer de 
tot, igual que els meus companys, sumar-me a l'agraïment al regidor de Finances, el Jordi, 
per la seva disposició a l'hora de valorar les propostes presentades tant pel meu grup 
municipal com el grup municipal del Gerard. Bé, com tots sabem, crec que arribem al tipus 
de Ple que marca, diguéssim, totes les polítiques que es duen a terme a la vila, i que 
juntament amb els punts que normalment modifiquen el pressupost durant la resta d'any, 
que inclús a vegades són més significatives que no el mateix pressupost, arribem a aquest 
punt, bé, d'aprovar algo que evidentment està clar que el pressupost és l'eina per 
desenvolupar les polítiques, les idees del que és el propi Govern. I que aquest pressupost 
presentat pel Govern, evidentment, no és el pressupost amb el que nosaltres, diguéssim, 
ens sentim més còmodes. I això és obvi, eh? O sigui, és obvi. Ho hem estat dient els 
darrers anys i, evidentment, ho tornarem a dir, però és obvi per les diferències polítiques 
que tenim els diferents partits. I al final, diguéssim, no és que un pressupost o un altre sigui 
més o menys dolent, que això ja entraríem una mica més el criteri més subjectiu, sinó que 
al final cada Govern fa el pressupost en funció del model de vila que creu més adient i, per 
tant, és aquí on segurament ens trobem les diferències i, evidentment, això és totalment 
lícit per part dels diferents grups municipals. 

És veritat que aquest pressupost és alt i ajustat, tal com s'ha dit, i que està marcat per 
despeses inevitables, però la realitat és que la gran pujada s'ho emporta el capítol 1, la 
despesa en increment d'energia, la del contracte de neteja i, finalment, la gestió de l'escola 
bressol. La resta de partides, a part del capítol d'inversions, d'acord?, la resta de partides, 
sí que evidentment hi ha coses destacables que pugen o baixen, però el nivell d'aquestes 
quatres, i també són obligatòries, no hi ha ninguna més. No? Perquè aquestes s’emporten 
al voltant de... No ho sé, feia els números, no sé si un milió d'euros de pujada. Llavors, no 
sé pas si a Govern, bé, si al nou Govern que podrà venir després de les eleccions li queda 
molt de marge per implantar les seves polítiques, ja que, a més, el pressupost s'ha vist 
reduït en un zero coma... bé, mínimament, eh? És pràcticament el mateix. D'acord? 

No entraré a comentar partida per partida, sinó algunes idees que es poden destacar. En 
primer lloc, s'observa que desapareixen algunes partides que fomentaven la mobilitat 
sostenible. Jo entenc que si no hi ha demanda, doncs, que es decideixi suprimir i ja està, 
però jo no sé si al final el problema o són les bases de convocatòria o que no es fa prou 
promoció o que sí que es fa promoció però no ha arriba per algun motiu. Igual hauríem 
d'anar o hauríem de pensar en modificar o arreglar aquest problema que no pas 
directament treure la partida i tan contents. 

També destaca una partida de... Bé, per destacar algunes de les vistes, destaca una 
partida de recaptació de multes, no?, que incrementa un 75 %, no? A nosaltres se'ns fa 
estrany sobtadament que aparegui això, però imagino, que ja se'ns va explicar que anava 
una mica en la línia, o això s'ha dit, que anaven en la línia d'aquest any del 2022, perquè 
entenc que els anys de pandèmia, doncs, no es posaven tantes multes, entenc, i que se 
suposa que aquest volum de diners deu correspondre més o menys als d'abans de la 
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pandèmia, entenem. I esperem que no posin moltes multes, però, evidentment, entenem 
que si són aquests valors, doncs, ho podem entendre en certa mida. 

També, i ja ho vaig comentar a la comissió informativa, hauríem d'anar amb compte amb la 
pujada del sou dels funcionaris si en el seu moment arriba a fer-se, vale?, que això ja ens 
va explicar el senyor Zaragoza com estava la cosa. Que ens falten una sèrie de 
normatives, si al final s'ha d'aplicar el zero i mig per cent pel PIB i el zero i mig per l'IPC, 
que això suposa una pujada de l'1 %, que haurem de pagar el curs vinent, ai el curs vinent, 
l'any vinent. I això suposa un 1 % de totes les despeses de personal, pues, una partida 
enorme, si al final es pot dur a terme, eh? Bé, esperem que no. Però, evidentment, que 
això suposa per a l'Ajuntament un altre esforç extra que no sé si, i anava en la línia de lo 
d'abans, hi ha cert marge. 

Per altra banda, veiem l'increment de partida de contracte de neteja i residus que això va, 
evidentment, amb l'aprovació aquesta de la continuïtat de l'actual servei i que en un futur 
s'haurà d'actualitzar en funció de la nova licitació que hi ha, bé, ja sabem tots com està la 
cosa. És una de les partides que personalment i el meu grup municipal, doncs, ens 
preocupa una mica, no?, perquè no sabem com acabarà això, si pujarà, si baixarà o què? I 
llavors, doncs, continuem amb el mateix, un pressupost ajustat amb conceptes o despeses 
que queden així una mica enlaire, que no sabem si s'incrementaran. 

En definitiva, hi ha partides en què potser creiem que no estan prou dotades i d'altres que, 
al nostre parer, ens sembla que poden estar igual més sobredotades del que en principi 
ens podríem imaginar. Evidentment que això va, doncs, evidentment, en la relació de les 
polítiques del Govern i això, doncs, evidentment, cadascú creu convenient on ha de ficar 
els diners i d'on els ha de treure. I amb això enllaço amb el que s'emporta la palma, que és 
el pressupost d'inversions. Amb un endeutament per part de l'Ajuntament de 3,1 milions 
d'euros, que ja ho han comentat alguns companys, on al voltant de 2 milions d'euros, més 
o menys, representa una inversió, diguéssim, englobat en un concepte que és l'urbanisme, 
més o menys, eh?, les partides que apareixen. I això que no apareix tot el pressupost que 
comporta la remodelació del parc Pont de la Cadena, que no sabem exactament si s'haurà 
d'incloure en el 23 o ja va per al 24. S'ha inclòs una part, no sabem si la resta s'ha 
d'incloure per l'any 24 o el 23. 

Jo, per fer un petit resum i enllaçant amb no sé si ho comentaven els companys de la CUP, 
en aquest mandat l'equip de Govern ha demanat un crèdit per valor de 9,3 milions d'euros i 
des del 2015 són 15,6 milions d'euros i falta un altre crèdit a formalitzar de 3,1, i tot això fa 
un total de 18,7 milions d'euros en crèdits en vuit anys. Que sí, eh?, que segurament 
complim perfectament amb totes les regles de despesa, d'endeutament, etcètera. Però 
també cal veure en què s'han destinat aquests diners, que són, bé, projectes que, 
evidentment, haurem de veure quin és, diguéssim, el rèdit per a la ciutadania o la 
necessitat per a la ciutadania. Si aquests projectes, diguéssim, que són positius per als 
ciutadans, doncs, mira, encara. Però sí que és veritat que s'ha de fer una valoració dels 
projectes o en què ens gastem aquests diners en els diferents projectes. 

En resum, veurem si l'Ajuntament té tota aquesta capacitat d'execució de pressupost que, 
com s'ha dit, arriba fins als 35,5 milions. I això sense comptar el possible romanent que pot 
quedar de l'any anterior, del 22. I això, i ja ho hem comentat moltes vegades, pot provocar, 
com altres anys, que acumulem diners d'un exercici a un altre, bàsicament per inexecució i 
fem al final una guardiola que exactament no sabem perquè serveix. Val, sí, clar, arriben, 
acumulem d'un any, acumulem d'un altre, arribar un any i ens gastem tot en coses, bé, en 
altres coses. I això comporta, evidentment, el concepte aquest de no executar un 
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pressupost planificat. No sé si em passo de temps, però, bé, si de cas em reservo per a 
l'altre...

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Entenc que també el senyor Gerard Corredera em demana la paraula. 
Endavant.

Sr. Corredera:

Bé, en primer lloc, bona tarda a tots i a totes els que estan a la sala de plens i els que ens 
acompanyen pels mitjans de comunicació, les xarxes socials, etcètera. Jo també m'afegiré, 
en primer lloc, a l'agraïment de l'atenció rebuda, de les explicacions donades i també del 
gest del Govern, diguem-ne, de posposar el debat de pressupostos al mes de gener que 
ens va permetre d'alguna manera, doncs, que els grups de l'oposició puguem estudiar-lo 
tot i les dificultats que suposa per als grups de l'oposició treballar en les festes de Nadal i 
en les èpoques que estem aquest tipus de documents i informació que són, diguem-ne, la 
base d'execució de tot el que es farà en el municipi durant l'any 2023. I, per tant, d'alguna 
manera, doncs, amb la informació que hem tingut posarem sobre la taula la nostra 
argumentació al respecte dels pressupostos que ens presenta l'equip de Govern. També 
agrair, evidentment, als tècnics municipals i a totes les persones que treballen per poder 
quadrar els números en un moment d'incertesa, diguem-ne, social i del mercat i de costos 
energètics, sobretot, i de subministraments en què la volatilitat és molt gran i que, per tant, 
es fa difícil quadrar un pressupost que té aquestes variables evidents i que tots sabem, eh? 

Dit d'això, jo tampoc entraré en un debat massa gran d'anomenar les partides, però sí que 
m'agradaria també una mica com ha fet el meu el meu company Miguel Ángel, no?, parlar-
ne d'algunes, com del capítol 2 i 4, no? Bàsicament d'increments i decrements d'algunes 
d'elles, com ara el tema, evidentment, de l'enllumenat públic, no?, que és una partida 
d'energia que pateix un increment molt, molt gran. I com deia el meu company Carles, 
doncs, que no es reflecteix a les altres partides de subministraments energètics. I això, 
doncs, com hem dit sempre, esperant després en romanents, diguem-ne, dotar aquestes 
partides, doncs, ens sembla que no és la manera de fer, sobretot, sabent que ja els costos 
són els que són i, per tant, podrien estar inclosos aquí. Com deia també el Miguel Ángel, 
no?, el tema de la partida de recollida de residus municipals. Nosaltres els hi vam dir en la 
reunió que va mantenir, doncs, que l'increment aquest del 30 % que preveien, doncs, si el 
que finalment passava és que el concurs i l'adjudicació d'aquest servei, doncs, estava ara 
mateix en suspès i, per tant, doncs, no entrarà en vigor o en vigència a les dates que es 
podien haver estimat abans o en l'elaboració del pressupost, doncs, que també es tingués 
en compte, no?, de fer alguna modificació en aquest sentit per tenir-ho contemplat. Què 
més? Hem augmentat les partides de protecció del medi ambient, evidentment, doncs, hi 
ha acords amb custòdies i altres convenis amb entitats que el que obliguen és a fer 
aquests increments de partides i, per tant, doncs, al final és una mica que l'ajustament de 
les partides va amb relació als acords que s'han anat prenent durant aquest últim, diguem-
ne, aquest any 2022. 

Nosaltres, en aquest sentit, vam presentar unes propostes de modificació amb els nostres 
companys de Molins Camina-Podem. Nosaltres anàvem enfocats a intentar modificar 
algunes partides en l'àmbit d'educació, en l'àmbit d'habitatge, en l'àmbit de medi ambient, 
en l'àmbit d'urbanisme i mobilitat i en algunes altres propostes que no podíem quantificar 
però que sí que les anomenàvem. I, bé, tot i el debat que vam tenir posteriorment amb el 
regidor Zaragoza i amb el regidor Enseñat, doncs, bé, per diversos motius, doncs, o no els 
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hi encaixen o no comparteixen, evidentment, la nostra proposta o la nostra visió del 
municipi i, per tant, doncs, bé, ens han dit que malauradament totes han quedat sobre la 
taula i que les incorporaran en modificacions pressupostàries, algunes d'elles que 
consideren que sí que poden entrar, i altres que no les tenen considerades. 

A mi el que sí que m'agradaria parlar en concret és el tema del PLACC, no? El PLACC, al 
final, el regidor Enseñat ens explica que fan una aportació de 400.000 euros que 
bàsicament es centra en una sola actuació, val?, que és la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques que, a més a més, van totes subvencionades, diguem-ne, ara no em sortirà, 
eh?... amb la Diputació de Barcelona. I, per tant, doncs, a veure, és un pressupost que és 
d'una acció en concret i per a nosaltres el PLACC, que és una cosa més. És que a més a 
més ho diu amb el discurs, és una cosa transversal que hauria d'incloure's a tots els 
departaments de l'Ajuntament... I, per tant, doncs, al final anem picotejant, no?, anem fent 
accions molt concretes que potser donen una gran, diguem-ne, imatge que s'estan fent 
coses, però encara en queden moltes al tinter, en queden moltes que no s'estan executant, 
en queden moltes que no s'estan seguint. I acabem fent accions de maquillatge, no?, d'un 
PLACC que tenia una filosofia, que conceptualment jo crec que s'havia creat força bé i que 
tenia una planificació d'accions, no?, que s'havien d'anar concatenar i que no s'estan 
portant a terme. I, per tant, doncs, més enllà de l'anunci que invertim molt en el PLACC, jo 
crec que aquí hauríem de fer una reflexió i començar realment a treballar en el PLACC, 
eh?, en el pla de clavegueram, el pla d'accessibilitat, el pla de mobilitat, bé, els plans que 
després desenvolupa aquest macro, els minis jo crec que els hem de treballar i això o no 
ho hem sabut trobar o no ho hem vist contemplat en la seva totalitat en el pressupost 
municipal. 

I després, no?, ens sorprèn que en el capítol d'inversions no es contemplin, en l'últim any 
d'aquest mandat, accions que en el debat del pressupost del 2021, no?, diguem-ne, que 
l'equip de Govern deia que encara li quedava un any i que portaria a terme i que, 
evidentment, doncs, no portarà a terme perquè no estan inclosos en aquest pressupost, 
no?, com ara era incloure, no ho sé, vestidors familiars en els equipaments esportius, 
cobrir una altra pista poliesportiva escolar o la reforma integral de la plaça Joan Vallès o el 
projecte d'un nou edifici de l'Ajuntament plenament accessible per ubicar les dependències 
municipals. N'hi hauria més de coses que van dir que farien però que no faran. I, per tant, 
doncs, amb aquestes que potser hi estem d'acord, doncs, també, diguem-ne, lamentem 
que no estiguin incloses en això. I fins aquí la meva primera intervenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Molt bé, moltíssimes gràcies. Amb això acabaríem el primer torn d'intervenció per part dels 
grups de l'oposició. I per tancar aquest primer torn d'intervenció tindria la paraula el senyor 
regidor de Finances. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies de nou alcalde. Primer de tot, agrair les propostes dels diferents grups municipals, 
com fem sempre, totes les propostes són benvingudes. Com els hem dit quan hem 
intercanviat opinió sobre les seves propostes, hi ha propostes interessants que no hem 
pogut encabir en la proposta inicial, però que van en la línia de treball del Govern i que, per 
tant, hem de seguir parlant per treballar en encabir-les en futures modificacions de 
pressupost. Però, dit això, i abans d'entrar en discussió d'algunes partides més concretes, 
penso que val la pena primer poder aclarir el model de pressupost donat que hi ha més 
d'un grup municipal que ha tret el tema, no? I, per altra banda, també als regidors de la 
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CUP que insisteixen també amb el tema del model. I jo els hi demanaria una miqueta que 
anessin actualitzant l'argumentari, l'argumentari de les respostes d'ordenances fiscals i de 
pressupost que presentem habitualment, perquè si no sempre estem parlant del mateix. I 
sempre estem parlant del model. I, a més, em sembla que és una queixa absolutament 
injusta, que entenc que només és d'aquest grup municipal sobre com compartim la 
documentació en temps i forma, que ho fem sempre. Només tenim una resposta per 
contestar, una, perquè estem pendents de la resposta del servei i, al final, nosaltres també 
depenem dels serveis per donar-la. Però sempre donem resposta en temps i forma, 
sempre, amb absoluta transparència. Per tant, crec que és una queixa injusta. 

Però, a banda d'això, i centrant-nos més en el que és la confecció del pressupost per 
donar-li aquesta aplicació més global i més integral, el que està clar és que per a nosaltres 
aquest és un pressupost realista i que recollirà no només els increments de preu, sinó 
també totes les necessitats que calgui. I m'agradaria explicar breument com confeccionem 
el pressupost, aviam si som capaços de fer-nos entendre. Principalment hi ha tres 
conceptes clau a l'hora de confecció del pressupost, un és la prudència financera pel que 
fa al càlcul dels ingressos, que són els que fixen el marc financer. I, en aquest cas, sempre 
fem previsions i escenaris previsionals amb coeficients correctors, i aquest any ho hem fet 
amb el tema de les plusvàlues. L'altre és, com deia en la meva intervenció inicial, el tema 
de la suspensió de la regla de despesa que, com saben, ens permet disposar lliurement 
del romanent pel que fa al seu destí. I, mirin, regidors de la CUP, nosaltres podem 
entendre que vostès són un grup que potser els costi encaixar en el funcionament de 
l'administració pública, ho entenem, però és que les administracions públiques fa molts 
anys que funcionen amb la gestió del romanent. No ho estem inventant nosaltres, no és 
una cosa de l'Ajuntament de Molins de Rei. Això, aquesta manera de gestionar s'està 
portant a terme en la majoria d'ajuntaments sanejats. I sanejats perquè tenen superàvit i, 
per tant, poden fer una gestió del romanent. I aquesta és la manera que tenim de 
funcionar. 

I, mirin, és cert, no tenim... i no és que no els hagin volgut compartir amb vostès, és que no 
tenim la xifra del romanent, però no la tenim ni aquest any ni els anys anteriors, no la tenim 
mai en aquestes dates, la tenim a finals de mes, ja els hi vam explicar. No és un tema de 
no compartir informació. Ara, que serà positiu? Sí. Que podrem atendre la despesa? 
També, ho estem fent. No és un tema que expliquem i que no sabem si passa o no. És un 
tema que portem anys funcionant d'aquesta manera. I, per tant, podrem disposar del 
romanent per complimentar partides on per una banda més necessitats tinguem una 
miqueta per donar resposta als efectes de la crisi energètica i de l'increment de preus i, per 
altra banda, complimentar partides on fixem les prioritats i l'acció de Govern. 

I és cert i crec que ho comentava la regidora d'Esquerra Republicana, a hores d'ara tenim 
suspesa la regla de despesa i no sabem quan deixarà d'estar suspesa. Però és que no 
depèn ni de vostès i de nosaltres, depèn de l'Estat espanyol. El que sí que sabem és que 
ara estan suspeses. I, per tant, apliquem aquest model perquè el podem aplicar. Si el 24 o 
el 25 deixa d'estar suspesa la regla de despesa, ja canviarem el model, ja buscarem una 
manera de gestionar el pressupost en aquell moment. 

I la suspensió de la regla de despesa ens porta al tercer concepte clau, que és el de 
l'eficiència financera. I torno als regidors de la CUP. Regidors de la CUP, per què hem de 
dotar econòmicament partides que no sabem realment quines necessitats tindrem? Per 
què les hem de dotar? Per què hem de tenir diners, partides econòmiques, dotacions 
econòmiques aturats en partides que no sabem si acabarem gastant? Per què? No és 
millor poder anar complimentant les partides tal com anem detectant les necessitats? I, per 
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tant, ajustant molt més les dotacions econòmiques segons les necessitats reals? No és 
millor això? O si no, vostès que plantegen? Que no apliquem el romanent? No activar 
aquestes partides? 

Per tant, el que presentem és un pressupost realista i més eficient, perquè per a nosaltres 
el que és important és que les dotacions econòmiques que posem a les partides arribin a 
les famílies molinenques i que, per tant, que es portin a terme. I algú parlava del tema de 
l'eficiència i de l'execució. Mirin, nosaltres podem dir que en els darrers exercicis, en els 
capítols 2 i 4 d'ordinari, estem en un altíssim tant per cent d'execució, per sobre del 94 %. I 
és fruit d'aplicar aquest model. I tenint en compte aquest criteri, el dèficit de financera, ja 
sabem que hi haurà partides que seran complementades pel romanent. Ja ho expliquem, 
ho expliquem cada any, ho expliquem d'una manera transparent. Aquest és el nostre 
model. 

Escolti'm, les partides d'ocupació les complementarem, i ja els hi hem explicat. El Pla 
d'Ocupació de Joves el portarem a terme. Si tenen alguna proposta, que crec que la tenen, 
quedin amb el servei i poseu-la en comú. El Pla de Mobilitat, incorporem 20.000 euros 
d'inici i ja els hi hem dit, si calen més diners, els posarem. És una qüestió de saber la 
concreció del cost del pla de mobilitat. Si calen més diners, hi ha un grup municipal que 
proposa 40.000, un altre que proposa 30.000, nosaltres iniciem amb 20.000. Si calen més 
diners, posarem més diners en aquesta partida. En el pla d'arbrat, bé, ja els hi vam dir, és 
una de les coses que volem iniciar i, per tant, posarem diners per desplegar el pla director. 
O el pla de clavegueram, ens falta saber quina és la xifra d'inici per començar el pla de 
clavegueram i, per tant, hem de començar a decidir... Quan tinguem aquesta xifra hem de 
començar a decidir si el podem fer tot de cop o el mapegem i el fem per barris en funció de 
les necessitats. 

I per descomptat que estem incrementant les partides de subministrament elèctric i no ho 
hem incrementat només una mica i com a mínim hem incrementat 115.000 euros la partida 
de subministrament d'enllumenat públic, que passa de 200.000 a 315.000 euros. No, 
Carles, aquesta no és l'única. No, no és l'única. Quan dius «no, és que és l'única», no, no 
és l'única. Hi ha una partida de subministrament elèctric dels centres educatius que 
incrementem 20.000 euros. Aquestes dues.  

Però, escolti'm, regidor Corro, és que vostè sap quin serà el preu de la llum demà? Ho 
sap? Algú? Ho sabem? I la setmana entrant? Sí? I d'aquí quaranta-set dies? Per tant, 
torno a la reflexió d'inici, què és millor, posar diners en aquestes partides que no sabem 
quin cost tindran ni si pujarà o si baixarà –perquè... o algú aquí està en disposició de dir 
que l'electricitat pujarà més o menys, molt o poc?– o esperar a quina és la necessitat i, per 
tant, anar-les dotant en funció d'aquesta necessitat concreta? Aquest és el canvi de model. 
Jo puc entendre que el millor no estiguin d'acord, però nosaltres apliquem aquest model i 
per aquest criteri. 

Han sortit Serveis Socials, escolti'm, miri, aquí tenen la regidora de Serveis Socials, no la 
veig ara, aquí està. Té cara de pla de xoc, perquè nosaltres, aquest Govern, els serveis 
socials no es toquen, és a dir, sempre posem les dotacions econòmiques necessàries. No 
ens cal fer un pla de xoc. Estan aquí. Apliquem des de l'inici 2.130.000 euros en polítiques 
socials. I hi posarem les dotacions que calguin. Però no és una cosa que expliquem i que 
no hàgim fet mai, és que ho fem sempre. Ajuts a emergència social, ajuts de 
subministrament de la llar, els ajuts d'habitatge d'emergència social. Els regidors de la CUP 
comentaven... Escolti'n, al servei d'atenció domiciliària proposaven 1 milió d'euros. Jo els 
pregunto, tenen un estudi previsional de la demanda futura en aquest servei per proposar 1 
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milió d'euros? O 1 milió d'euros perquè és una xifra rodona, amable? Miri'n, perquè, a més, 
aquest servei... Nosaltres, aquest Govern... som el Govern que ha anat incrementant 
paulatinament aquest servei, la dotació econòmica d'aquest servei. El 2018 i el 2019 tenia 
600.000 euros aquesta dotació econòmica, 600.000. I ha estat en aquest mandat, aquest 
Govern, on hem anat incrementant aquesta partida fins als 865.000 euros previstos per al 
2023. Per tant, òbviament, Serveis Socials, òbviament, important per a nosaltres, 
òbviament, reposarem els diners que calguin. Però els anem posant. El que no farem és 
posar diners sense saber si els gastarem o no. 

Ha sortit el tema d'habitatge. Miri, nosaltres d'habitatge només comentar una cosa. El 2023 
tindrem 61 nous pisos de lloguer assequible a Molins de Rei. Per tant, hi haurà 61 famílies 
que podran anar a viure de lloguer amb un lloguer que està fora del mercat, que està entre 
els 800 i els 900 euros, i que es situarà entorn, en funció dels metres quadrats del pis, 
entre 500 i 650 euros al mes. I, per altra banda, per acabar el tema d'habitatge, tenim vuit 
pisos de lloguer d'emergència social, que és el nombre de pisos més alt que hem tingut 
mai que això ho gestiona Serveis Socials. I també és cert que disminuïm partides, és cert 
que disminuïm partides. I disminuïm partides, principalment per dos motius, un perquè les 
ajustem a una demanda que teníem prevista i que no es compleix. I això, per exemple, ens 
ha pogut passar, com deia el regidor Gerard o el regidor Miguel Ángel, no recordo quin 
dels dos ho deia, sobre la subvenció d'adquisició de bicicletes. És cert, la vam posar, però 
no va tenir la demanda que esperàvem. I, per tant, vam destinar aquests diners a altres 
coses. Només vam tenir dos demandes. Crec que havíem posat deu o quinze mil euros, no 
ho recordo. També és que nosaltres estem ja en una altra fase, en aquest sentit, perquè 
estem amb el tema del bicing metropolità i també, com saben, perquè crec que vam 
començar la setmana passada, en avançar en el tema de la xarxa ciclable. 

També ha sortit el tema del servei d'assistència domiciliària. És un servei, és una partida 
de Serveis Socials, per tant, de les que dotem si fa falta. Però, és cert, l'hem disminuït. 
Però per què l'hem disminuït? Doncs, perquè l'any passat vam posar una dotació 
econòmica important, perquè, com recordeu, vam universalitzar aquest servei a majors de 
80 anys, però no hem tingut la demanda que esperàvem. Per tant, tenim la demanda que 
tenim, no en tenim més. Per tant, posem la dotació econòmica de la demanda. Si en 
necessitem més, la posarem. I l'altre motiu perquè disminuïm alguna partida és perquè hi 
ha administracions públiques que comencen a subvencionar algunes coses que 
subvencionàvem amb nosaltres. I això, per exemple, ens va passar amb l'ajut de mobilitat 
sostenible quan donàvem diners per comprar cotxes a vehicles elèctrics o híbrids. I, al 
final, quan va entrar l'Estat amb la subvenció, doncs, què vam fer nosaltres? Ens vam 
retirar i vam destinar aquests diners a altres necessitats i, per tant, ja quedava coberta. 
Aquest any ho hem fet amb una partida que, de fet, ningú no l'ha anomenat, però ja 
l'explico jo, que és la partida d'ajuts de rehabilitació d'habitatge. Una partida important per 
a nosaltres, que aquest any no hem posat diners, però no hem posat diners, per què? 
Perquè està subvencionada per una línia molt important de Next Generation que vehicula 
l'AMB. I, per tant, doncs, aquí destinarem diners a altres necessitats. 

També comentàvem amb el regidor Gerard o amb el Miguel Ángel, que ells proposaven i 
crec que amb molt bon criteri ajuts de grau superior de formació professional o els ajuts de 
transport d'estudis postobligatori fora de Molins, que aquí crec que fa dos o tres anys, no 
ho recordo, ja vam posar una línia d'actuació en aquest sentit, però, de fet, com que estan 
subvencionades per la Generalitat i pel Ministerio, la veritat és que vam tenir molt poca 
demanda. Jo el que vull dir una miqueta amb aquests exemples i intentant donar resposta 
a tots els grups municipals i a moltes de les partides que s'han comentat, és que la gestió 
del pressupost no va només d'incrementar les partides. Això és molt fàcil, però és que 
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malauradament els recursos són finits. Aleshores, quan moltes vegades trobem propostes 
o ens passen la seva proposta, certament no ens diuen de quines propostes volen treure 
els diners. I, per tant, la dificultat quant a la gestió pressupostària rau en l'optimització dels 
diners públics i, per tant, en destinar les dotacions econòmiques on més les necessitem.  

I, mirin, aquest és un pressupost únic. Ara no sé quin regidor ho comentava, que deia que 
és un pressupost molt similar al de l'any passat, amb un import que decreix només una 
miqueta. Però, escolti'm, aquest és un pressupost únic. El que sí que està clar és que hi ha 
partides que segueixen en l'acció de govern perquè, com saben, moltes de les partides no 
acaben i comencen en un exercici si no són de mandat, però que hi ha partides importants 
que incrementem i crec que també algun regidor ho comentava, la prestació de serveis de 
recollides i neteja viària. Escolti'm, això no ho fem tots els anys. Aquí estem posant molts 
diners i, certament, és un servei... no és un servei menor. Però també ho fem amb el servei 
a famílies d'infants de 3 a 0 anys, o amb les vetlladores de les escoles bressol o amb el 
projecte XEL, no?, la xarxa educativa local, que va destinat a infants i adolescents de 6 a 
16 anys com a instrument facilitador de la millora del rendiment escolar amb alumnes en 
situació amb dificultat, o les beques menjador que incrementem també aquesta partida, o 
en més i millora de les línies de bus. Per tant, partides que diferencien aquest pressupost 
de la resta. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Tot just estava alertant que ja estàvem al límit del temps. Gràcies, regidor de Finances. 
Obriríem el segon torn d'intervencions. Sr. Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bé, gràcies. Ens sentim afalagats que es dediqui tant de temps a respondre qüestions de 
la CUP. Això vol dir que la nostra retòrica, les argumentacions que ens demana que 
canviem, doncs, aconsegueixen els seus fruïts i per això estem aquí i per moltes altres 
coses, eh? I aquestes retòriques amb el temps aconsegueixen coses, tot i que sembli que 
no. Com que ara mateix existeixi una regidoria de feminismes, per exemple, o que 
estiguem avançant poc a poc, menys del que voldríem, cap a les municipalitzacions. No 
canviarem l'argumentari, no el canviarem perquè és el nostre model de vila i és el nostre 
model fiscal. Som anticapitalistes i creiem que la captació d'ingressos ha de ser una 
tarifació social progressiva que permeti obtenir més diners de qui més té i repartir-ho 
socialment. Hi ha exemples, els hi hem explicat ordenances, els saben, el sabem. No és 
qüestió que repetim aquest debat. Són models radicalment diferents de captació 
d'impostos i d'ingressos, eh?, això està clar. 

Altres coses, rebem puntualment el tema de les respostes en temps, correcte, sí, perfecte. 
En forma? No compartim que sigui la forma, perquè la forma adequada de respondre a 
algunes preguntes que hem fet en les està donant ara, no? Ara estem entenent, potser, 
perquè unes partides pugen i baixen. I no en les respostes buides que hem obtingut, com 
ha comentat el meu company Carles Corro. 

Sobre el romanent, no?, que també n'hem parlat no només nosaltres, sinó altra gent. S'ha 
quedat, regidor, no sé si a voluntat, amb la idea que nosaltres volem un romanent zero. És 
que no hem dit això. Nosaltres sabem que hi ha un romanent i hi ha un romanent que s'ha 
d'aplicar i són les regles amb què les juguem i són unes bones regles. La qüestió és que 
creiem que hi ha partides que sí que sabem o vull pensar que sí que podem saber una 
aproximació del que això suposarà aquest 2023. Parlem de subministraments, però també 
parlem de segons quins ajuts socials. Per tant, ens sembla molt bé que la voluntat d'aquest 
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Govern sigui augmentar-les fins on calgui amb el romanent, però tenim un executat del 22 
que ens pot donar una previsió, tenim uns indicadors a nivell social, no?, de la necessitat 
que pot hi haver. Nosaltres creiem que es pot fer més acurat i no dependre tant de 
romanent en aquestes partides que considerem... Amb altres sí, amb altres sí. I endavant, 
no ens estem queixant d'això. 

Parlava també el SAD, és que dieu una xifra d'1 milió d'euros perquè és rodona. No ho sé, 
no tenim un... És clar que no tenim un estudi sobre la necessitat del SAD del 2023. No el 
tenim perquè som regidors de l'oposició que no tenim els tècnics de la casa a la nostra 
disposició per fer aquests estudis. Però quan presentem propostes polítiques sense un 
número ens han dit que fem propostes que no tenen número i no poden valorar. Per tant, 
què fem? Quan no li fiquem número no es poden valorar. Quan li fiquem número, no hi ha 
estudis tècnics darrere? Doncs, tenim les eines que tenim. En tot cas, la línia política que 
va darrere aquesta proposta l'entenen i és clara, no?, la realitat és que tenim un SAD que 
no està... sigui pel que sigui, però no està com hauria de ser, no? I hem vist exemples aquí 
en el plenari i creiem que és una de les línies principals a seguir si volem millorar l'atenció 
sociosanitària a la gent gran d'aquesta vila. 

I vull aprofitar el que em queda d'intervenció per comentar quatre cosetes més que no hem 
comentat abans de la nostra proposta. En el sí del nostre quart eix principal, que eren les 
polítiques amb relació al PLACC... I una mica la lectura que fem és en la línia que feia el 
nostre company Gerard, que és que ja ens sembla bé que sigui l'any que més es destina el 
PLACC aquest any, el problema és que segurament l'any anterior ha sigut insuficient, 
perquè aquest PLACC es va enfocant amb una línia molt d'accions puntuals, com 
comentava el meu company, i li manca, al nostre entendre, una reflexió de polítiques clares 
d'adaptació i mitigació al canvi climàtic. Nosaltres parlem que les línies del PLACC i les 
inversions que vagin en aquesta línia i també el pressupost ordinari, vagi en invertir i fer 
polítiques transformadores a llarg termini no només d'adaptació, transició energètica 
decidida,  a autoproducció d'energia, a estudi d'autoproducció d'energia minisolar i 
minieòliques, que no s'ha contemplat en cap moment, compartir aquesta energia amb 
xarxes energètiques locals, sobirania energètica. Tenim camí per reflexionar amb tot això i 
no s'està fent, ens estem centrant a fer accions puntuals que creiem que queden curtes per 
lluitar contra el canvi climàtic. 

I dues cosetes més que volia comentar. Hem fet una proposta en tema de plans de barri. 
Aquí parlem de la participació de les persones en el propi disseny del propi pressupost, 
no? Nosaltres creiem que el sistema de pressupostos participatius existent es queda curt 
amb la necessitat real de participació de la gent de la vila i que calen uns pressupostos de 
barri, posar al servei de les persones a l'inici –per exemple, al juliol, al setembre— tècnics 
de la vila que es dediquin a anar a barris de Molins a explicar què és un pressupost, 
perquè molta gent no sap què és un pressupost, com és, com funciona, com s'executa, 
què vol dir cada cosa i donar un espai i donar uns diners sobretot perquè les persones, a 
través d'un procés participatiu, puguin decidir on van destinades. Però estic parlant d'anar 
molt més enllà dels pressupostos participatius i que decideixin si volen una actuació menor 
o no menor en el seu barri cada dos anys, sinó una participació més real en els 
pressupostos de les persones mitjançant aquests plans de barri. 

I, finalment, l'últim que volia apuntar també  de les nostres propostes en línia dels plans 
d'ocupació a llarga durada, no?, més enllà de les qüestions que fem ja ara mateix, sobretot 
a nivell de subvencions, doncs, el primer contracte i aquests projectes:
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treball estable centrat o treballant cap a l'economia social i solidària, tenint en compte 
perspectiva de gènere. I també en qüestió de joventut, i aprofitant que ara iniciem per un 
any gràcies a una altra subvenció el projecte d'educadores de carrer, doncs, poder 
internalitzar o com a mínim estabilitzar aquest projecte amb ingressos propis un cop 
finalitzi la subvenció. I dotar-li un punt de centralitat al Punt Jove, que creiem que està una 
mica allà... li manca, doncs, un gir de full. I aprofitant, doncs, aquest projecte com a espai 
que és de trobada, doncs, que també tingui el seu punt central en la joventut a la vila. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Sí que demanaria i recordo que aquest segon torn és de 5 minuts, eh? He 
estat flexible, però demano que siguem... en cas que hi hagi el tercer, doncs, ens limitem a 
aquest temps. Més intervencions? No, no, escolti'm, jo.... D'acord, doncs, endavant.

Sr. Pozo:

Bé, em centraré en aquesta segona intervenció en fer un petit resum, ho partiré també amb 
el Gerard, eh? Les propostes que hem fet, comentar una mica per sobre les propostes que 
hem fet al Govern. Ja ha comentat algunes el Jordi. Bé, bàsicament, una mica per fer 
resum. També algun comentari fet pel regidor en.... Sí, li reconeixem que no hem dit d'on 
treure, és veritat, només li hem dit partides que crèiem que s'havien d'incloure. I, 
evidentment, no li hem proposat d'on treure, eh? Però també a mi, diguéssim, que 
m'agradaria que també es reconegui que hi ha partides de les propostes, de les que hem 
fet, que no són difícils d'encabir, no? O sigui, no són propostes de 300.000 euros. No ho 
són, no ho són. Són propostes... Ara ho diré, eh? O sigui, són 15, 20, 3, no?, són 
propostes que al final, en el conjunt del pressupost, un pressupost de 35 milions d'euros, 
una proposta de 30.000 euros és el 0,1 %. És així, eh?, és que és així, eh? O sigui, 
tampoc... I li reconec, eh?, ho torno a repetir, reconec que no l'hi hem fet d'on treure. 
També és veritat que és més... També hem de reconèixer tots que és més fàcil proposar 
que no treballar un pressupost quan un mateix, diguéssim, no és tècnic i no sap 
exactament d'on treure. Perquè jo li puc dir «doncs, sí, els traiem», m'ho invento i diré una 
burrada «traurem 300.000 euros de la partida del capítol 1». Dic una burrada, eh? És clar. 
Sí que sé el que és, per tant, no diria això, però, evidentment, hem d'entendre que 
nosaltres, o com a mínim jo, i ho reconec tranquil·lament, jo els meus coneixements 
financers no són molt extensos, més de l'economia familiar, així de clar. 

També ha comentat que desapareixen subvencions perquè ja està subvencionat per 
subvencions supramunicipals, diguéssim. I ha comentat «i no han dit res d'això». Correcte. 
No hem dit res perquè entenem que justament l'exemple que ha posat vostè, no?, el de la 
rehabilitació d'habitatges, que és de 40.000, que ja va per línies d'inversió de Next 
Generation. Sí, correcte. Evidentment, no ho hem comentat perquè entenem que són així, 
eh?, perquè no volem criticar de dir «és que vostès treuen 40.000 euros d'aquí». No, 
entenem que ja es sufraga amb altres subvencions. 

Bé, i passo una mica a repassar algunes de les propostes molt ràpidament perquè 
segurament m'estic enrotllant molt. Parlaré una mica d'algunes que ha parlat el regidor de 
l'àmbit d'educació, que sí que és veritat que nosaltres fèiem un seguit de propostes de 
l'àmbit educatiu en les quals, diguéssim, la més grossa, i aquí sí que és veritat que era 
grossa, però també era una mica per complementar algunes de les que ja es fan aquí a 
l'Ajuntament, que no sé si la partida és de seixanta o seixanta-dos mil, no me'n recordo ara 
exactament. Sí que és veritat que nosaltres proposàvem una partida amb ajuts de 
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sociabilització de llibres i de material escolar, que sí que és veritat que l'Ajuntament ho fa i 
avui ens havia enviat, em sembla, la informació. Nosaltres és veritat que tal com entenem 
l'educació, una educació pública gratuïta totalment, bé, enteníem que igual incrementar 
aquesta partida no només per facilitar a aquelles famílies que tenen problemes econòmics i 
que, evidentment, ha d'estar l'Administració Pública per ajudar-los, doncs, igual algunes 
altres despeses que estan dins de l'àmbit educatiu podien ser subvencionades. O sigui,  no 
entenem per què i el company Gerard quan vam fer la reunió posava algun dels exemples, 
les sortides escolars que hi ara són obligatòries, bé, obligatòries per a tothom, val? 
Entenem que a aquell qui ho necessita es sufraga, però, bé, també igual... Al final la família 
porta el seu fill a l'escola pública i es gasta 400 o 600 euros a l'any. O sigui, i és una escola 
pública. Bé, també una mica entenent el concepte d'escola pública que nosaltres en 
principi defensem, eh? 

També hi vam posar altres partides com l'ajuda de la matrícula del grau superior, que el 
Jordi ha comentat, tant a grau superior de formació professional en centres públics, tant la 
partida de transport per a estudis postobligatoris en centres públics fora de Molins de Rei. 
Doncs, partides que en aquest cas eren les dues de 5.000 euros. El regidor ha comentat 
que per falta de demanda o que ja es sufragava a través d'un altre lloc. Bé, no sé 
exactament perquè... No sé si perquè la justificació per part de la persona és fa difícil 
perquè és a posteriori i no a anteriori... Bé, no sé, nosaltres igual creiem que s'hauria de 
treballar més, diguéssim, en la facilitació de poder donar la subvenció que no pas a dir, bé, 
doncs... No traves, però sí que el procediment és el que és i potser no facilita, diguéssim, 
que la persona vulgui accedir a aquesta subvenció. 

I després també una altra en ajuts de menjador per a alumnat d'instituts públics. I jo sé que 
els instituts no tenen menjador, no? Des que es va passar de la partida a la contínua ja no 
es fa servei de menjador, però nosaltres sempre hem proposat aquest tipus de partida per 
tal que aquells alumnes que surten de sisè que tenen problemes a l'hora de tenir els seus 
àpats, no?, que l'Ajuntament o altres administracions se li sufraga, no?, aquest menjador, 
doncs, que no quedin, diguéssim, en el limbo, no?, alumnes que passen de sisè a l'institut, 
a primer de l'ESO. I, clar, com ja no té aquest seguiment, doncs, no se sap si o arriben a 
casa i no dinen o, bé, quines dificultats tenen perquè o no estan els pares o el que sigui. 
Llavors, nosaltres demanàvem una mica... I crec que per part dels regidors se'ns va oferir 
que es preguntaria com està aquest tema i com es fa el seguiment i ho agraïm. I quan 
rebem la informació la mirarem i la estudiarem. Però, bé, que creiem que, ja dic, eh?, com 
sempre plantegem aquest tipus de proposta, aquesta mesura de vigilar una mica en 
aquesta continuïtat d'aquests alumnes que poden estar no diré entre desemparats, no diré 
això, però que poden tenir aquesta necessitat, d'acord? I ja està. Jo per la meva part, ja 
està. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé. En primer lloc, agrair al regidor Enseñat les respostes al primer torn d'intervenció. I, per 
tant, bé, ara diguem-ne que tractaré algunes que he comentat, eh? Diguem-ne que el 
pressupost al final és la voluntat d'accions a fer i aquelles partides que no estan incloses, 
per tant, de moment en aquest moment no tenen voluntat i, per tant, vostè expressa que té 
voluntat de fer un pla d'arbrat, un pla de clavegueram, però el pressupost no diu això. I, per 
tant, no sabem si hi haurà la voluntat o no, de moment, no hi és. Així com en altres partides 
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que no saben quin cost tindran, les doten, doncs, nosaltres també creiem que aquestes 
partides que són molt importants a la nostra manera d'entendre, doncs, també haurien 
d'haver tingut una dotació pressupostària, que pot ser de 20.000, pot ser de 10.000, pot ser 
d'1 euro, no ho sé. Això, vull dir, al final, és el pressupost que expressi una voluntat de 
coses a fer. Al final, com tothom, eh?, és una cosa de bons propòsits, eh? Vull dir, un a 
l'inici de l'any té bons propòsits, no?, «deixaré de fumar». Si no té aquest bon propòsit, és 
difícil, no? I, per tant, després s'aconseguirà o no s'aconseguirà, això dependrà de l'esforç i 
de la voluntat de voler-ho fer. 

Jo discrepo una mica, perdona, del meu company. Nosaltres sí que quan ens va preguntar 
«és que d'on les traurem?», nosaltres sí que els hi vam dir d'on les podien treure. Li vam 
dir «escolti'm, la partida de gestió de residus i de neteja viària segurament no tindrà la 
dotació que vostès tenien previst dotar». Per tant, aquí hi havia un 30 % d'increment, no sé 
si hi havien 200 o 300.000 euros, perfectament els podien haver tret. I si no encara li podria 
dir, igual que dota energies per sota del cost actual perquè no sap què passarà d'aquí 12 
mesos, a l'enllumenat també l'hagués pogut treure i esperar a veure què passa d'aquí a 12 
mesos. Per tant, vull dir, l'argument que «és que no sabem d'on les hem de treure», doncs, 
bé, es pot argumentar per un costat o per un altre, eh? Per tant... És que nosaltres quan 
presentem les propostes és perquè creiem en un model diferent de la prestació del servei 
públic i, evidentment, hi ha despeses que són ordinàries i que no es poden moure, però 
també creiem que, diguem-ne, que els impostos dels ciutadans han de generar un cert 
valor. I generar un cert valor vol dir fer ja una transformació cap a una altra cosa que no 
sigui, diguem-ne, millorar els carrers i pintar, doncs, el Verdaguer amb uns logos de la 
bicicleta i dir que estem fent la xarxa ciclable, sinó realment convertir el poble en una 
verdadera xarxa ciclable, no?, i adequar, doncs, les modificacions urbanístiques en aquest 
sentit. 

De la mateixa manera que les modificacions d'equipaments o, diguem-ne, la inversió de 
certs recursos en serveis que realment generin valor, no siguin tot prestació de subvenció 
que ha d'anar a demanar l'usuari quasi en un estat de pobresa absoluta, eh? Parlaríem del 
debat de les taxes i de com es subvencionen alguns serveis públics. Nosaltres els hi fèiem 
la proposta... I nosaltres no hem citat la nostra proposta, però vostè sí que les ha anat 
citant i nosaltres els hi dèiem la subvenció a les bicicletes, perquè tot i que tingui més o 
menys èxit, diguem-ne, la subvenció anterior, crec que, doncs, ja els hi vam explicar, no?, 
que el problema potser va ser, diguem-ne, que la manera d'accedir-hi potser no va ser la 
més adequada i que inclús les botigues a qui se'ls hi va facilitar aquesta subvenció potser 
no van fer suficient esforç... o anar a buscar un nínxol de mercat d'un tipus de bicicleta on 
realment la gent que necessités subvenció hi pogués accedir. 

També els hi vam fer una proposta amb el tema de la mitigació d'inundacions i de 
clavegueram i de les infraestructures de retenció d'aigües. I, sobretot, no?, aquella 
proposta de l'elaboració de l'estudi de clima i energia dels edificis municipals que en el 
2023, doncs, es fes un projecte per quantificar les actuacions a fer en un termini raonable, 
no?, diguem-ne, dintre dels compromisos del PAES, vale?, amb un import que pot ser de 
20.000, ja li he dit, eh?, pot ser de 10.000 o pot ser del que vostès considerin, però com a 
mínim tenir aquesta voluntat, no? 

I després, doncs, quan parlàvem d'urbanisme tàctic i ens van dir que vostès no es fiquen 
en l'urbanisme tàctic. Però, bé, és un urbanisme que l'Ajuntament de Barcelona està rebent 
moltes felicitacions i que molts ajuntaments d'Europa estan reconeixent i altres, inclús, als 
Estats Units els estan aplicant, doncs, bé, era una proposta que també els hi fèiem i que 
vostès no la van tenir... no la tenen ni pensada per passar romanents, eh? Després, també 
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dèiem, bé, diguem-ne, crear itineraris segurs per a bicicletes i per a vianants per accedir 
als polígons industrials, no?, una mica... No cal anar gaire lluny, eh?, cal anar a Sant Feliu i 
veure com està la xarxa ciclable de Sant Feliu i veure com estan els accessos de les 
bicicletes al polígon industrial de Sant Feliu, del Pla, però la part de Sant Feliu, vale?, per 
veure que no és gens complicat, eh? Hem fet rotondes, hem fet coses, però ens hem 
deixat el carril bici en les reformes del carrer del Pla. 

Per tant, bé, és el seu model. El nostre va cap a un altre lloc. Nosaltres, per exemple, en 
temes d'habitatge, doncs, els felicitem, eh? Vull dir, està clar que heu aconseguit coses. 
Heu aconseguit coses que el 2018 ens dèieu que era impossible, eh? Que això s'havia fet i 
que, diguem-ne, l'urbanització de Les Guardioles estava molt tancat i que l'IMPSOL no 
podia fer res. Nosaltres vam parlar amb l'IMPSOL i ens va dir que hi havia opcions i, 
evidentment, doncs, hi ha hagut opcions. Per tant, el reconeixement a aquestes accions 
que s'han fet. Però també tenien previstes fer-ne algunes altres que no han fet, eh? Vull 
dir, volien fer també en aquest mandat pisos de públic lloguer a la plaça Llibertat i tampoc 
hi hem arribat. Bé, en tot cas, és veritat el que diem, que l'habitatge és un tema complex, 
val? Però també demanàvem, no?, de tornar a fer l'inventari de pisos buits, eh?, en la 
nostra proposta, que també crèiem que era un tema, diguem-ne, prioritari i necessari, no?, 
regular una mica tot el tema d'habitatge a Molins de Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara si el Govern vol tancar aquest segon torn d'intervencions, si us plau?

Sr. Enseñat:

Sí, gràcies alcalde. Certament, jo crec que moltes de les partides que hem anat comentant 
ja les hem comentat jo abans i ara vostès. I, bé, i està clar que hi ha un gruix de partides 
que no compartim o no compartim pel moment, perquè al final això com més d'un grup 
municipal ha dit es tracta de prioritats, no? Per tant, estem d'acord en això. Però el que sí 
que m'agradaria destacar en aquesta intervenció són dues o tres coses que han anat 
sortint en aquesta i en l'anterior que penso que sí que són importants, no? Que és el tema 
del PLACC, perquè certament el PLACC, i és possible que no coincidim en la concreció 
d'algunes partides, i això ho podem entendre, però, és clar, és que destinem 440.000 
euros, 36.000 en ordinari i 403.000 en inversions. I, a més, una cosa que penso que hem 
de posar en valor és que bona part d'aquestes partides destinades a inversions, 
concretament, venen d'ajuts d'altres administracions. Però és que jo penso que això s'ha 
de posar en valor. És a dir, això què significa? Significa que com a Govern tenim prioritats i 
que tenim projectes treballats. I, a banda d'aquesta voluntat política que hi és, perquè si no 
no haguéssim arribat on som, tenim un excel·lent grup de treballadors municipals que 
porten a terme la seva feina i que fan això possible. Però és que això s'ha de posar en 
valor. 

I estem d'acord amb el regidor Miguel Ángel i amb el Gerard, eh?, que al final... i vostès 
deien 20.000, nosaltres posem 35.000 euros. 35.000 euros d'ordinari que, principalment, 
l'objectiu d'aquests diners són fer encàrrecs a empreses especialitzades per portar a terme 
auditories energètiques dels edificis municipals o plecs tècnics per a instal·lacions de 
plaques solars. I què busquem amb això? Busquem la millora pel que fa a la sostenibilitat 
energètica de tots els edificis municipals quant a estalvi energètic i, per tant, en la reducció 
d'emissions, però també per veure quins d'aquests edificis municipals poden ser també 
productors i generadors d'energia i, per tant, avançar en aquesta idea de consum zero i de 
ser autosuficients energèticament. 
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I després algun grup municipal, que no recordo ara qui ha estat, ens deien que sempre fem 
el mateix amb el PLACC o que les coses del PLACC només van dirigides en una mateixa 
cosa. I no és cert, és a dir, al PLACC fem coses diferents. Que podem estar d'acord que 
podríem fer més. Naturalment que podríem fer més i penso que és una de les feines que té 
com encàrrec aquest Govern i que ha de seguir el Govern que vingui per seguir avançant 
amb el PLACC. Naturalment que sí. Però, escolti'm, les actuacions que hi ha previstes en 
el PLACC és, per una banda, cert, instal·lacions de plaques fotovoltaiques. On? A l'Escola 
Infantil Castell Ciuró i al Centre Esportiu Ricard Ginebreda. Però és que també hi ha 
instal·lacions de control de calefacció a l'escola Alzina o també hi ha les substitucions de 
les llumeneres de LED de l'enllumenat públic, que aquí destinem quasi 110.000 euros al 
carrer Sant Antoni Maria Claret, a les escales del barri de les Conserves, als carrers del 
barri del Canal, als carrers del barri de la Riera Bonet. O també fem una prova pilot per a la 
instal·lació de la monitorització dels subministraments a diferents edificis on comencem 
pels edificis que major consum tenen, que són el mercat o la Federació Obrera. O també 
fem el canvi d'il·luminació del camp de futbol Ricard Ginebreda o també fem instal·lació de 
radiadors amb ventilació i control de CO2 a l'edifici d'Infantil de l'escola Castell Ciuró. O 
també millorem la il·luminació dels passos de vianants creant camins segurs per a 
persones. Per tant, escolti'm, l'esforç hi és i la diversitat en les actuacions també. 

I també en algun moment s'ha comentat, que penso que és un tema molt important i no 
m'agradaria descuidar-me'n, el tema de l'endeutament. I certament... I algun grup 
municipal parlava del deute viu. I jo el que els hi diria és que mirant el deute viu és molt 
difícil d'analitzar la situació financera o la bonança o no de la situació financera de 
l'Ajuntament de Molins de Rei o de qualsevol administració pública. Perquè, mirin, si els hi 
diem que l'Ajuntament de Molins de Rei té un deute viu d'1 milió d'euros, si no ho 
contraposem amb cap altra dada, és difícil de valorar. Ni tan sols amb l'històric, eh? 
Perquè al final podem estar molt malament històricament o podem estar molt bé 
històricament. Però, per tant, val la pena posar en valor una altra dada, que és els 
ingressos. I, per tant, si jo els hi dic que l'Ajuntament de Molins de Rei té un deute viu d'1 
milió d'euros i a això hi contraposem als ingressos i els hi dic que tenen un euro d'ingrés, 
això sí que ens donarà una dada de valor per pensar que realment estem bastant 
malmesos. Però aquest milió d'euros, si el contraposem igualment amb una dada 
d'ingressos de cent milions d'euros, podrem veure que realment estem sanejats. I això és 
el que mirem nosaltres i al que li donem valor, que és aquest rati que és el rati 
d'endeutament. D'acord? Que és la relació entre el binomi del capital viu i els drets 
reconeguts als ingressos del capítol 1 i 5. 

I, si em permeten, podem fer una miqueta de balanç sobre com ha anat el rati 
d'endeutament en aquest mandat. I ho posem també en contraposició, perquè algun grup 
municipal parlava, sobre «i què s'està fent en inversions a Molins de Rei?», no? I si fem 
una miqueta d’històric, com deia, partim del 2019 amb un rati endeutament del 53,45 %. I 
venim de dos exercicis on hem reduït l'endeutament pel que fa al finançament. El 2020, on 
vam arribar a un rati endeutament del 48,8 %, amb una disminució de pràcticament 
795.000 euros. I el 2021 on vam seguir reduint el finançament aliè, endeutant-nos per un 
total d'uns 2 milions d'euros, reduint el capital deutor en 700.000 i ajustant encara més la 
ràtio legal del deute viu situant-lo en el 44,2 %. I, certament, el 2022 hi ha un impuls en 
inversions molt important, on el finançament aliè es situa en 3,7 milions d'euros, situant el 
rati d'endeutament al 47,8 %. I, per altra banda, el que proposem per a aquest 2023, el que 
tenim previst, com saben, com he comentat anteriorment, és endeutar-nos en 3,3 milions 
d'euros, 460.000 euros menys que el 2012, situant aquest rati d'endeutament al final de 
l'exercici del 23 en un 50 %. Per tant, en aquest mandat hem, i posant això en contravalor 
a «I què passa amb les inversions a Molins de Rei?» Doncs, el que passa és que, com els 
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hi deia, eh?, en aquest mandat hem iniciat, hem consolidat i acabat projectes significatius 
per a Molins de Rei, que hauré de comentar en la propera intervenció perquè l'alcalde em 
comenta que ja he exhaurit els meus...

Sr. Alcalde:

No, jo no tallo...

Sr. Enseñat:

No, no, no...

Sr. Alcalde:

Pot acabar l'argument perquè he vist que hi havia un altre regidor...

Sr. Enseñat:

Tinc els mateixos minuts i, per tant, jo no voldria ser diferent, però el que voldria dir...

Sr. Alcalde:

Estic sent prou flexible amb el conjunt de grups. Per tant, jo crec que pot acabar.

Sr. Enseñat:

No. Simplement voldria acabar molt breument que tot i la situació del ràtio d'endeutament, 
hem portat projectes molt significatius a la vila que la canviaran d'una manera substancial. I 
al final passem d'un ràtio d'endeutament el 2019 del 53,45 % i acabarem amb un rati 
endeutament el 2023 amb un tant per cent del 50,5 %. Per tant, rebaixant tres punts aquest 
rati d'endeutament. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Doncs, s'obriria el tercer torn d'intervencions. Sí, senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Clar, és que per a nosaltres el concepte és diferent i llavors... O sigui, el PLACC no és 
només posar plaques solars. Que està bé, eh? No és això. Al final, nosaltres vam 
presentar una moció per crear comunitats energètiques locals, que tot el conjunt la vam 
aprovar. I, llavors, quan un desenvolupa la instal·lació de plaques fotovoltaiques o plaques 
fotovoltaiques, en aquest cas, no?, és per desenvolupar la comunitat energètica local. 
Llavors no hi ha cap partida de desenvolupament d'energètica local, no hi ha... En el reflex 
no hi ha una seqüència de coses. És plaques solars, perquè en el PLACC en algun 
moment posa plaques solars. Fem un estudi d'eficiència energètica, per no sé què... O 
sigui, per a nosaltres la millora de l'Ajuntament, no?, també era necessari, no?, I són 
moltes coses, no? Quan construïm la biblioteca municipal o la reforma de l'edifici del Molí, 
doncs, doncs, afegir-hi temes d'eficiència energètica o d'energies renovables. Quan estem 
remodelant el mòdul C, posar-hi energies renovables. Quan estem... Llavors, vull dir, 
conceptualment són coses diferents. 

Igual que vostè expressava el tema dels passos elevats o de la millora de l'enllumenat. En 
l'anterior mandat es va iniciar una cosa que es va dir el Pla Educatiu de Vila, que hi havia 
unes propostes i que no s'han desenvolupat i no estan en aquest pressupost, no han estat 
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en cap altre i no estan en aquest. I el Pla Educatiu de Vila no es tracta de posar uns logos 
al carrer i fer tres passos elevats, sinó que realment es creure en que hi ha un pla educatiu 
de vila i que la voluntat és que tot el municipi treballi per la comunitat educativa dels 
nostres conciutadans. I és el mateix que el concepte de subvencionar els llibres. No es 
tracta de subvencionar o no subvencionar els llibres. Es tracta de fer una escola pública on 
els infants, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin, tinguin zero cost en aquesta. Vostès 
em diran, «és que això no és competència nostra». D'acord, si no és competència vostra, 
com altres tantes coses que fa l'Ajuntament per a la millora i, diguem-ne, per al creixement 
de la nostra població. I aquest és el concepte, no? 

Llavors, el pressupost per a nosaltres ha de tenir no només una partida que va... Sinó que 
tot tingui un relat i unes conseqüències. I ja està. És un tema conceptual i que per a 
nosaltres és important i, en canvi, doncs, vostès fan accions que estan bé, ja els hi reconec 
que també, jo no estic en contra de no posar les plaques fotovoltaiques. El que estic dient 
és que les plaques fotovoltaiques han de ser per a consum, per a autoconsum, sí, i 
l'excedent s'ha de portar a algun lloc. Perquè posar plaques fotovoltaiques a les escoles 
municipals vol dir que el dissabte i diumenge generen una energia que no aprofitem. En 
canvi, si féssim una comunitat energètica local, aquesta energia l'aprofitaríem. I és això. 
És, a part de fer l'acció, fer algunes coses més per lligar aquestes coses, no? Ara, no sé si 
vaig llegir una nota de premsa que estan fent algo amb els edificis del polígon, no? 
L'ajuntament del Prat ha anat una mica més enllà que vostès. No passa res. Ells van crear 
una oficina d'energia... Em diran «és que tenen més capacitat econòmica». D'acord. Jo no 
li nego que tenen més capacitat econòmica. L'ajuntament de Sant Feliu en té una altra, de 
menor dimensió que la del Prat. Vull dir, és qüestió que... Jo no dic que hem de ser com el 
Prat, no som com el Prat, igual que no som com Barcelona, però hem d'anar aplicant 
mesures a la nostra proporció, en la nostra capacitat per anar cap a aquesta línia. I ja està. 
I això en el pressupost no es reflexa. I aquest és un model que ens diferencia entre vostès i 
nosaltres. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Sí, gràcies. A mi només m'agradaria fer un apunt perquè abans el regidor de Finances, 
Jordi Enseñat, ha tret pit que aquest any seixanta-una famílies tindran habitatge assequible 
a Molins de Rei i es quedaren a la vila. M'agradaria preguntar-los, enfront de quantes que 
no tenen aquest habitatge assequible i van ofegades? O en front de quantes pateixen els 
desnonaments visibles o invisibles a la nostra vila? O enfront de quantes que ni tan sols 
tenen l'opció de viure ofegadament a Molins i han de marxar renunciant a viure allà on 
s'han criat? No ens hem de quedar només amb l'habitatge assequible. A més cal treballar 
fermament per l'habitatge social i d'emergència habitacional. I queda clar que aquesta no 
és la línia prioritària de la regidoria d'Habitatge d'aquest Govern. 

No podem ser tan conformistes en una temàtica tan sensible com és l'habitatge, perquè 
tots som conscients que aquest seixanta-un habitatge segurament volaran i els preus de 
lloguer seguiran enfilant-se. Cal tenir una iniciativa real per aconseguir fer front a la 
problemàtica d'habitatge. I, per últim, recordar i fer valer la immensa tasca que fan els 
sindicats d'habitatge i de llogateres davant la impassibilitat d'algunes administracions 
públiques. Gràcies.

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

Sr. Pozo:

Res, superràpid. De fet, tres apunts, eh? Sí, en algun moment s'ha comentat, ara no me'n 
recordo... Sí, relacionat amb les partides que no estan quantificades i, per tant, no les... i 
em sembla que algun altre regidor ho ha comentat, eh? Partides que no es quantifiquen i, 
per tant, no les incloem en el pressupost perquè no estan quantificades. No sé qui ho ha 
dit, eh?, és que això, és que hi ha partides que sí que estan el pressupost, que estan o 
malament, no malament, sinó o per sota quantificades o es diu que seran tant, però que 
no... Bueno, com l'energia, no?, que no sé sap exactament què és. O sigui, si això entre 
cometes és una excusa, bé, doncs, no sé ben bé, eh?, jo no la compro, la veritat. I també, 
res, comentar dos cosetes molt ràpides. També s'ha comentat de la feina que fem a l'hora 
d'obtenir aquestes subvencions supramunicipals. Evidentment seria, i ho dic entre 
cometes, de tontos no optar a aquestes subvencions, perquè és veritat, o sigui, tot allò que 
ens podem estalviar nosaltres i que ho pot sufragar una altra administració, doncs, escolti, 
benvingut, evidentment. O sigui, això ho comprem, jo crec que tots els que estem en 
aquestes sala, regidors i públic. Segur, eh? 

I, per últim, que ha comentat en aquesta última intervenció sobre... Jo imagino que anava 
una mica pel que jo havia comentat el crèdit, el volum de crèdit, bé, en fin. Clar, o sigui, 
evidentment que si vostès demanessin un crèdit d'1 milió d'euros i només tingués 1 euro 
d'ingrés, doncs, evidentment estaríem aquí plorant tots. Sincerament, clar. I posaríem el 
crit al cel, evidentment. Jo no he dit que el rati d'endeutament sigui estratosfèric, no he dit 
això, eh? Reconec que són les dades que vostè ha dit, està clar, eh? Jo simplement volia 
fer un resum del que ha significat la sociovergència aquests últims vuit anys, i ja està. 
Vale? Ja està. Simplement era fer aquest resum amb aquest volum de crèdit, evidentment, 
eh?, que si demanem aquest crèdit és perquè teòricament el podem pagar fins al moment 
d'avui, val? Però, això, que quedi clar el que es demana i després el que tenim i com 
s'inverteix. D'acord? Ja està. Poca cosa més.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltíssimes gràcies. Ara faríem el tancament d'aquest tercer torn d'intervencions. 
Entenc que Esquerra Republicana no... Sí? No?

Sr. Llort:

Bueno, sí.

Tenen cinc minuts, és el seu darrer torn d'intervenció.

Sr. Llort:

Serà només un apunt, gràcies. Durant aquests anys el nostre grup ha mantingut una 
posició de cooperació, de crítica constructiva i en cada pressupost ha proposat que 
s'incrementessin o s'obrissin partides relacionades amb les necessitats de les persones, 
perquè creiem que l'objectiu compartit per tots és el benestar de la ciutadania de Molins de 
Rei. Això no obstant, la resposta repetitiva que les partides ja s'obriran o s'incrementaran, 
ja ens ho ha explicat que és el seu model... La resposta aquesta repetitiva «si es creu 
necessari que les inversions o les partides es modifiquin ja es modificaran» i també que les 
infraestructures, la definició de les quals no compartim, no ens permeten compartir el 
plantejament d'aquest pressupost. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde:

Doncs, moltes gràcies. Ara demano als diferents companys de Govern que vulguin 
intervenir en aquest tercer torn, amb un repartiment més o menys equitatiu i fer-ho conjunt. 
Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Bé, per implementar una mica, perquè vaig ser jo el que vaig defensar el pressupost l'any 
passat i, a més, de fet hi ha algunes coses que normalment surten del capítol 1 i crec que 
val la pena... Però dir ràpidament sobre aquesta foto que el company ha fet sobre els 8 
anys de la sociovergència en el tema dels préstecs, i només li faré un recordatori. Hi ha 
dos anys, el 2018 i el 2019, que s'utilitzen els mateixos criteris. A alguns els hi fa gràcia, 
però, s'utilitzen els mateixos criteris que a la resta a l'hora de demanar els crèdits, es 
demanen, i no tots són de la sociovergència perquè hi ha dos mandats que governa un 
govern independentista, que és 2018 i 19. Ho dic perquè en aquesta... Jo sempre ho dic i 
és bo, eh?, fer aquesta autocrítica sobre el que passa, sobre d'on venim i com ha sortit. 
Miri, d'entrada dir una cosa, l'Ajuntament de Molins de Rei no tanca un pressupost negatiu 
des del tancament del 2011. I aquí tots, durant aquests darrers anys, hem reconegut la 
fortalesa econòmica que té l'Ajuntament i sempre l'hem anat explicant, tant al Govern com 
a l'oposició, amb situacions de força complexitat, de crisi econòmica i ara que sembla que 
ens hem oblidat d'on veníem. Ara ens podem reunir, però fa uns mesos els plens els fèiem 
per ordinador perquè estàvem enmig d'una de les crisis sanitàries més importants que ha 
tingut el planeta, no?, amb una pandèmia que va trastocar-ho tot. I sembla que ara hem 
tornat, alguns pretenen, explicant que estem en una normalitat. No estem en normalitat. I 
davant situacions extraordinàries, mesures extraordinàries. Això ho hem explicat moltes 
vegades i val la pena tenir... Ara, és veritat que tenim un relat. I dic que val la pena 
recordar on estàvem perquè, clar, alguns ens pregunten «És prou?» No, miri, senyors de la 
CUP, no és prou el que fem. Tot el que fem d'habitatge no serà mai prou i hem de fer, tot i 
que no sigui la nostra competència, i és una competència que té la Generalitat, això jo crec 
que fora bo que en comptes de veure les coses des del darrere, vostès que són copartícips 
del govern que tenim en aquests moments, una part, haguéssim fet propostes per veure 
com treballen en la millora de l'habitatge en aquest país, eh?, intentant recolzar el Govern 
actual amb mesures en l'habitatge. 

I és veritat que no és prou, és veritat. Però vostès quan van governar no van fer res, res. 
Expliquin una sola mesura que vam heretar nosaltres quan vam governar, eh? Bé, poden 
fer... A la ràdio ho poden explicar... És que no van fer res. És que quan el regidor 
d'Habitatge va arribar no va trobar res. Home, crec que una mica d'autocrítica sí que crec 
que val la pena fer. I és veritat que és un tema de concepte. Nosaltres tenim un full de ruta. 
Quan arribem el 2011 és veritat que no tenim pla director de clavegueram, però ara tenim... 
hem fet pla director de l'arbrat. No teníem pla de mobilitat, no teníem pla de bicicleta, no 
teníem ni estudis d'aparcament, no teníem pla de l'habitatge. No teníem res. Com a 
concepte està bé, tenir la teoria està molt bé, però a la pràctica els que han desenvolupat 
tot això i els que hem tingut la capacitat de treballar-ho som nosaltres. 

Jo sé que a lo millor a vostè li pot agradar el relat de dir «tenim això, proposem... El model 
és diferent». Miri, vostè no pot comparar, no es pot comparar la gran ciutat de Barcelona... 
Jo no entraré ara a discutir models de fons, però no podem comparar Barcelona ni tan sols 
Sant Feliu amb el model de vila que nosaltres tenim. No podem, no podem, perquè 
simplement no és així. Nosaltres ho hem explicat. Ho vam començar amb un relat el 
2011... Quin és el nostre model? Buscar aquesta equitat entre un desenvolupament 
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econòmic d'una vila que té un potencial comercial diferent al que té Sant Feliu, que ja li 
agradaria, eh?, amb una ciutat que és un poble i que té certes complexitats. I després ens 
podran dir «no és que hem de fer no sé quantes coses», però la realitat és la que és. No 
ens enganyem, el poble ja està fet. I hem de trobar aquestes alternatives, eh? Aleshores, 
el concepte venir aquí i dir «Ah, hem de fer, hem de fer». Sí, però és que qui ho va fer... 
Ah, amb les nostres mancances. Evidentment que hi ha coses que hem de desenvolupar. 
Però és que quan vam arribar no ens vam trobar res. Si aquest és el concepte, eh?, 
planificació, doncs, potser que algú s'ho hagués pensat, no? Aleshores, no diem les coses 
a mitges. Puc entendre i estem d'acord en les seves propostes que fan i nosaltres els hi ho 
hem explicat també als companys de la CUP. I, com nosaltres defensem, eh?, crec que 
ells també, com a mínim quan han governat ho han fet, que la utilització del romanent pot 
servir per implementar algunes d'aquestes propostes, amb la qual cosa nosaltres no ens 
tanquem a la continuïtat d'aquest pressupost. Però sí que vam dir una cosa, nosaltres 
garantirem que qui governi després de les eleccions municipals tingui marge suficient per 
poder continuar fent política, eh? Entre altres coses, quan es proposa l'increment salarial 
dels treballadors municipals sense dir com ho fem per sortejar la norma actual, eh? Doncs, 
això, perdoni, eh?, està molt bé demanar-ho, però això incorporar-ho al pressupost quan 
sap que literalment no es pot fer. No es pot fer incorporar una cosa que la norma estatal et 
diu «ho ha de fer d'aquesta manera». Doncs, si vostè té una fórmula que impedeixi que els 
que estem governant aquí acabem denunciats per prevaricació, ho diu. Però és que ni ho 
van fer quan governaven, no ho poden dir que ho fem nosaltres quan tenim aquesta 
responsabilitat. I no poden anar amb aquesta demagògia. Nosaltres vam garantir al 
novembre l'increment, que és el que vam comentar, de l'1,5 que ens va demanar a l'Estat 
que féssim. Per què? Perquè teníem una situació econòmica que donava per a això. 

Crec que és bo que tinguem això al cap, que aquest és el marc pressupostari i que crec 
que nosaltres mai ens hem amagat d'on estem.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Molt bona tarda a tots i a totes. Jo he sentit coses que em pensava que ja alguns 
regidors ja les tenien enteses. I, per tant, des del punt de vista de la gestió del pressupost, 
a mi m'ha sabut greu alguna intervenció, sobretot al principi de tot, quan parlava que no 
tenim transparència a l'hora de donar les dades precisament del romanent. Això jo crec 
que ho hem explicat moltes vegades com funciona el romanent i, per tant, em sap greu que 
es posi en dubte de falta de transparència envers els serveis econòmics. Perquè aquí hi ha 
dues persones que treballen intensament per poder fer el tancament i per poder donar una 
dada a final de mes. Per tant, em sap molt de greu que s'hagi posat una ombra de dubte 
sobre el serveis econòmics d'aquesta casa, que si algo porten fent durant molts anys és 
gestionar i gestionar bé. 

I amb això interpel·lo directament el senyor Pozo quan ha fet la intervenció al principi que 
jo crec que tampoc no ha estat encertada, quan ha parlat del deute viu. Ja sé que deia que 
"deute viu" no volia referir-se d'aquesta manera, potser no. Però, miri, és que el 2011 quan 
vam arribar ens vam trobar un deute viu del 80,3 %. Jo no sé si aquests anys haurem 
gestionat bé o no, eh? Però dels 80,3 amb un pressupost bastant més inferior hem passat 
al 50,5 a final del 2023. Però hi ha encara una dada més esfereïdora, és que el 2011 
pagàvem a 144 dies i avui estem pagant a pràcticament 10 dies. Per tant, si algú posa 
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alguna ombra de mala gestió en aquest Govern des del punt de vista pressupostari, home, 
doncs, que potser s'ho faci mirar, eh? Si, a més, li diem que, en aquest sentit, hem estat 
capaços de fer que totes les inversions que ha fet aquest municipi redundessin 
precisament en una millora de la nostra vila, doncs, crec que la realitat a la qual ens veiem 
abocats és evident. I, en aquest sentit, jo crec que aquest pressupost sempre, sempre, 
sempre ha intentat treballar amb una línia de coherència, sent conscients d'on érem i cap a 
on podíem anar. 

I sempre hem explicat també que el romanent era una tècnica pressupostària més de la 
qual n'havíem de fer, doncs, partícip a l'hora d'evolucionar i de veure com podíem tancar el 
pressupost. Perquè és molt difícil tancar un pressupost de tot l'any, és impossible. O sigui, 
dir que acabarem fent tot allò tancant-t’ho en un pressupost? És possiblement impossible, 
perquè hi ha realitats que durant l'any et van apareixent i que has d'anar treballant. I 
possiblement sabem que no executarem tot el primer dia una despesa tan important com 
pot ser, per exemple, la de la llum. Vull dir, però, que algú es pensi que no pagarem la 
llum, doncs, home, ho hem pagat sempre i la continuarem pagant. 

Per tant, aquest Govern des del 2011 ha intentat sempre basar-se en tres eixos prioritaris 
que és, primer de tot, polítiques socials, que ningú es quedi enrere. I per això quan algú diu 
«no, han de posar un milió d'euros en Serveis Socials o en el SAD». Jo crec que el regidor 
ho ha explicat perfectament, és 20.000 euros, per què? Per què no un milió i mig? O dos o 
tres? O on posem la limitació? Per tant, anem fent sempre allò que creiem que és més 
necessari. Però hem dit sempre i ens n'hem cansat de dir-ho durant tots aquests anys, que 
si falten diners a Serveis Socials sempre, sempre, sempre els posarem. I si cal donar de 
baixa alguna partida per poder donar cobertura a la gent que ho necessiti, ho faríem. 
Afortunadament, no ho hem hagut de fer mai. 

Reactivació econòmica, una altra de les polítiques bàsiques d'aquest Govern des del 2011. 
Bàsiques, igual que, evidentment, polítiques d'ocupació. Això ha estat una realitat des del 
2011. I no ens n'hem d'amagar. I, per tant, aquesta és la nostra línia estratègica que jo crec 
que en aquest municipi no li ha anat malament. I això també ens podem basar en la taxa 
d'atur a Molins de Rei, on aproximadament estem de les més baixes dels darrers anys. Per 
tant, aquesta és una realitat que des de Molins de Rei, des de l'Ajuntament, s'estan fent les 
coses en la línia del que cada moment toca analitzar i toca definir. Per tant... I després 
també, clar, dir que deixem de fer algun projecte estratègic, que hi ha un contracte i que el 
destinem a altres coses i que, per tant, traiem els diners allà. Home, em sembla una 
temeritat. Per tant, en aquest sentit crec que no calia segons quins comentaris o quines 
propostes en aquest sentit. Per tant, agrair al regidor Jordi Enseñat per un pressupost molt 
interessant i molt encertat en uns moments complicats i on la factura de la llum que ens ha 
pujat molt... si possiblement allò que vam fer el 2018, no sé Miquel si m'equivoco, no?, 
2018 que vam fer el préstec de l'IDAE, on si no ho haguéssim fet en aquell moment aquell 
préstec i haguéssim començat a treballar el canvi de llumeneres a llumeneres LED, avui en 
dia encara pagaríem molt més, eh? Aquell préstec pràcticament va ser del voltant dels 500 
i pico 600 mil euros, a dia d'avui possiblement ja fins i tot ho hem amortitzat. Per tant, és 
evident que vam treballar projectes que després s'han convertit en realitats. Per tant, no és 
cert que no tinguem una línia editorial, la línia editorial de primer esbrinar i després 
executar.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Sí, sí, ja demanaria conclusió ràpida perquè...
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Sr. Enseñat:

No, acabo, acabo.

Sr. Alcalde:

ja ens hem excedit de temps, tothom, eh?

Sr. Enseñat:

Jo simplement... Jo penso que tot s'ha comentat i, per tant, jo penso que nosaltres amb 
aquesta explicació el que hem intentat és explicar el model i perquè utilitzem aquest model 
i els avantatges d'aquest model i explicar principalment què volem fer, per què ho volem fer 
i com ho farem, no? I per últim només acabar com he començat, que és agraint tota la 
bona feina de la regidoria, de tot l'equip de la regidoria d'Economia i, en especial, a 
l'interventor i al cap de negociat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Doncs, moltíssimes gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació d'aquest punt. Per tant, 
l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament de Molins de Rei per a aquest any 2023.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), 10 vots en contra d’ERC (4), la CUP (3), Molins Camina-
Podem (1), MEC (1) i C’S (1).

2.- Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2023. (exp. 7/2022/APPAB).-

DICTAMEN

Atès l’informe-proposta signat per la Responsable de Projectes d’Alcaldia i per l’Interventor 
en data 21 de desembre de 2022, que es transcriu íntegrament a continuació:
 



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 11/01/2023

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Pàg. 32/35

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

“Les subvencions s’han configurat en els darrers anys com l’instrument principal de les 
polítiques públiques de foment en l’àmbit econòmic, social, cultural i assistencial, i ha 
esdevingut una de les àrees més importants de l’activitat financera de les administracions 
públiques.

Vist l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) que 
estableix, per a les administracions públiques, la necessitat d’elaborar plans estratègics de 
subvencions, que relacionin els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, amb els 
costos previsibles i les seves fonts de finançament, per tal d’adequar les necessitats 
públiques
que s’han de cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos 
disponibles, amb caràcter previ al seu naixement.

Vista la regulació continguda en el reglament de desenvolupament de la Llei general de 
subvencions (LGS) aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).

Vist l’article 7 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
de Molins de Rei, de 15 de febrer de 2018.

Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant aquest Pla Estratègic de 
Subvencions (PES), pretén dotar-se d’un instrument que estableixi els principis i eixos 
estratègics que han de regir les subvencions que l’Ajuntament gestionarà durant el període 
de vigència.

Cal destacar que aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut no generarà drets ni 
obligacions.

Aquest Pla Estratègic està composat per el document base i dos annexos complementaris. 
A l’annex I hi consten totes les línies de subvenció previstes, la informació corresponent a 
cada línia de subvenció, tal com: àmbit sectorial o temàtic, objectius estratègics i 
identificació de les bases reguladores, beneficiaris, pressupost destinat i, a més, s’indica el 
negociat responsable i l’àrea corresponent. L’annex II correspon a la fitxa de continguts de 
cada línia de subvenció, eina imprescindible per realitzar el seguiment i l’avaluació 
corresponent.

Així, les línies de subvencions previstes i els àmbits sectorials o temàtics als que estan 
relacionats estan agrupats segons les àrees organitzatives de l’Ajuntament, de la següent 
manera:

1. Alcaldia
2. Area de Serveis a les Persones (ASP)

a. Cultura
b. Educació
c. Esports
d. Feminisme i LGTBI
e. Infància
f. Joventut
g. Programes específics
h. Salut
i. Serveis a les persones
j. Serveis Socials
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3. Desenvolupament estratègic de la Vila (DEV)
a. Innovació i empresa
b. Fira comerç, consum i turisme (FCCT)

4.  Economia i Serveis Centrals (ESC)
a. Guardia Urbana (GU)

Pel que fa al seguiment de les subvencions concedides en el marc del Pla Estatègic de 
Subvencions, aquest el realitzarà el negociat responsable de cada línea de subvenció i 
consistirà en la supervisió de l’execució, del compliment del programa subvencionat i de la 
correcta justificació de les despeses.

Així mateix, es realitzarà una avaluació anual d’aquest pla estratègic a partir de les fitxes 
d’avaluació contingudes en el pla que es publicarà al web municipal.

Igualment, la Intervenció municipal fiscalitzarà les justificacions de les subvencions 
concedides als ens beneficiaris i inclourà en el Pla anual de Control financer un apartat 
específic de Control financer de les subvencions.

S’adjunta el document del Pla Estratègic de Subvencions 2023 i els dos annexos 
corresponents.

Per tot això es proposa:

PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2023 segons el text que s’adjunta, 
que té
una primera part dispositiva genèrica i una segona part formada per dos annexos.

SEGON.- Donar difusió del Pla estratègic de Subvencions 2023 al web municipal.

TERCER.- Publicar el Pla estratègic de Subvencions 2023 al Sistema Nacional de 
Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics.

QUART.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins al 31 de desembre de 2023”.

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

PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2023 segons el text que s’adjunta, 
que té
una primera part dispositiva genèrica i una segona part formada per dos annexos.

SEGON.- Donar difusió del Pla estratègic de Subvencions 2023 al web municipal.

TERCER.- Publicar el Pla estratègic de Subvencions 2023 al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics.

QUART.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins al 31 de desembre de 2023.
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L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no 
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és l'«Aprovació d'aquest Pla estratègic de 
subvencions». Endavant, senyor Enseñat.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde.

Presenta el punt 2 

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, gràcies. Jo, no sé si recordo malament, no sé si és la primera vegada que portem 
aquest punt al Ple i, per tant, diguem-ne, sistematitzar això em sembla una bona... bé, 
entenc que ho fem perquè ens obliga algú i, per tant, doncs, és un procediment. Jo m'he 
estat mirant una mica el tema de l'annex on apareixen entitats en concret, diguem-ne, 
algunes entitats amb nom que no tenen unes bases i altres que tenen unes bases 
d'atorgació, no?, i potser haurien d'explicar quina és la diferència entre una cosa i l'altra. 
En tot cas, bé, jo agafant el fil aquest, fa pràcticament un mes i mig vaig demanar el 
conveni entre diverses entitats i que fins al dia d'avui no se m'han facilitat, no?, i les 
aportacions econòmiques que tenia l'Ajuntament. Entenc que amb l'annex 1 a una part 
d'aquestes preguntes se'm dona resposta, però agrairia que la resta de demandes que 
vaig fer, no?, estaven alguns regidors i a l'alcalde i, per tant, doncs, bé, ara veig alguna de 
les demandes que vaig preguntar reflexades a l'annex 1, eh? I, per tant, doncs, agrairé que 
se'ns doni resposta com pertoca. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més intervencions, si no es vol afegir res més, penso 
que ja podem passar a la votació. 

Amb això arribem al punt final d'aquest Ple, és extraordinari, no hi ha ni torns oberts de 
paraules ni qüestions sobrevingudes. Els hi agraeixo a tots una participació. Molt bona nit i 
molt bon cap de setmana.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4
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CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), i 10 abstencions d’ERC (4), la CUP (3), Molins Camina-
Podem (1), MEC (1) i C’S (1)

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



L'Alcalde

01/03/2023  14:50:47

Xavi Paz Penche

La Secretària

02/03/2023   11:16:59

Sandra Castelltort Claramunt
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