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NÚM. 11/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 20 DE JULIOL DE 2022.

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

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

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i el Secretari accidental 
de la Corporació, Sr. Manuel Borrego Fernández, que dóna fe de l’acte.

Excusa la seva absència la regidora Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña.

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 11/2022 de data 15 de juliol de 2022. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 01/07/2022. Cristina Romero. 18 años. Parla (Madrid, Comunitat de Madrid). Xifra 
oficial.

- 09/07/2022. Nombre i apellidos no conocidos. 90 años. Badia del Vallès (Barcelona, 
Catalunya). Xifra no oficial. Cas en investigació.

- 12/07/2022. Ángela Mérida. 60 años. Màlaga (Màlaga, Andalusia). Xifra no oficial. Cas 
en investigació.

- 15/07/2022. Herminia López, 47 años. Yuncos (Toledo, Castella-La Manxa). Xifra no 
oficial. Cas en investigació.

- 16/07/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 51 años. Maçanet de la Selva (Girona, 
Catalunya). Xifra no oficial.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Aquest Ple ordinari del mes de juliol, fent una cosa que no he fet en el Ple anterior, que és 
excusar la presència de la portaveu de Ciutadans, la senyora Laia Cassauba, que ja a la 
finalització del Ple del mes de juny ja es va escurçar per a aquest Ple de juliol. Dir que hem 
hagut d'excusar el regidor Pep Puiggari en el Ple anterior que hem fet i que en el decurs 
d'aquest Ple s'incorporarà a la sala de plens.

Malauradament hem de tornar a començar un Ple amb la lectura del manifest institucional 
de rebuig a la violència masclista. En aquest cas, se'n recorden que en el Ple anterior la 
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lectura va anar a compte de la senyora Marta Espona, perquè la senyora Carme Madorell 
no hi era. Per tant, com que avui hi és, farà la lectura la senyora Carme Madorell. 
Endavant.

Sra. Madorell:

Molt bé.

«L'Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant els 
assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori molinenc condemna i 
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades 
aquest any 2022 presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre 
compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus 
àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural 
que, malauradament, segueix present a la nostra societat.

Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d'igualtat. Així, i davant dels fets ocorreguts, 
l'Ajuntament de Molins de Rei manifesta: primer, la condemna enèrgica d'aquests 
assassinats i de qualsevol forma de violència masclista; segon, expressar el nostre condol 
en nom de tota la ciutadania molinenca; i tercer, reafirmar el rebuig a les violències 
masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís en l'erradicació de la 
violència masclista.»

Seguidament, llegiré els noms de les persones assassinades durant aquest mes de juliol 
del 2022 i cal destacar que és només fins al dia 16 i han estat ja cinc persones. L'1 de 
juliol, Cristina Romero, de 18 anys, a Parla, Madrid, Comunitat de Madrid; el dia 9, nom i 
cognoms no coneguts, de 90 anys. a Badia del Vallès, Barcelona, és un cas amb 
investigació; el dia 12, Ángela Mérida, de 60 anys, a Màlaga; el dia 15, Herminia López, de 
47 anys, a Yuncos, Toledo, que també, com els anteriors, són casos en investigació; i el 
dia 16 de juliol, nom i cognoms no coneguts, de 51 anys, a Maçanet de la Selva, Girona.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent 7/2022 de data 10 
de maig de 2022, i dels esborranys de les actes dels plens ordinaris 8/2022 de data 
31 de maig de 2022 i 9/2022 de data 30 de juny de 2022.-

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Està bé que incorporem la tecnologia al Ple, però demano a tots plegats 
també que mirem de controlar els volums. [Remor de fons].

Gràcies, Carme, per aquesta lectura, que esperem que s'hagi de deixar de fer i com a 
mínim ens doni respir algun mes, perquè realment no recordo que cap mes ni cap Ple 
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haguem hagut ni de deixar de fer aquesta lectura ni haver de deixar de començar el Ple 
amb aquesta lectura, cosa que ens hauria de fer reflexionar a tots plegats.

Bé, comencem el Ple del mes de juliol i, en aquest cas, avui ho fem amb una de les 
tasques pendents que teníem, que és, diria, la recuperació definitiva de la presencialitat, en 
un moment en què encara vam haver d’acomiadar algun regidor, doncs, que havia 
renunciat a l'acta de regidor. Com saben, això comporta també l'entrega d'un obsequi 
institucional en forma de Mola. En aquest cas, avui ens acompanya el Carles Ros, que ja 
fa uns mesos va prendre la decisió de deixar de ser regidor. Crec que ho vam fer, 
evidentment, en un format quan encara estàvem en la fase virtual. L'entrega de la Mola era 
molt difícil virtualment. Per tant, avui li agraïm que estigui aquí. I, per tant, jo mateix ara li 
faré entrega d'aquesta Mola, d’aquest obsequi institucional. Ja vaig jo cap allà, si de cas.

[Aplaudiments]

Sr. Ros:

Content de saludar totes les cares conegudes, que esteu per aquí algunes noves, però res, 
desitjar-vos lo millor i que m’enduc això, algun dia la tindreu. Mentrestant, [riures] 
[inaudible, 04.41] concentrar-me en la feina i temes personals, que volia també disposar de 
temps. I, al cap i a la fi, em quedava un any i mig com a cupaire, com a possible regidor, 
perquè tenim un màxim de vuit anys, així que tornarem. Així que gràcies aquesta Mola i 
que us vagi molt bé tot.

[Aplaudiments]

Sr. Alcalde:

Donant testimoni de les seves paraules, acomiadem el Carles. Gràcies per venir. Gràcies 
per permetre aquesta entrega. Molta sort.

En aquest cas, ara passaríem al primer punt de l'ordre del dia acordat per la Junta de 
Portaveus del passat dijous. El primer punt és l'«Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple 
extraordinari i urgent 7/2022, de data 10 de maig del 2022, i també dels esborranys de les 
actes dels plens ordinaris 8/2022, de data 31 de maig del 2022, i 9/2022, de data 30 de 
juny del 2022». Per tant, com veuen, d'aquesta manera ens posaríem al dia de les actes 
que tenien pendents d'aprovar. Alguna observació? Alguna qüestió? Doncs, quedarien les 
actes aprovades per la sala plens.

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Exp.13/2022/DCADC).-

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2022
JUNY

Decret Data Concepte
931 1/6/2022 Bases de concursos
932 1/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
933 1/6/2022 Contractació laboral
934 1/6/2022 Nomenaments
935 1/6/2022 Convenis interadminisratius
936 1/6/2022 Contractes privats
937 1/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
938 1/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

939 1/6/2022
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 
vulnerabilitat (Denegació)

940 1/6/2022
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 
vulnerabilitat (Atorgament llogaters)

941 1/6/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries - (Denegació)

942 1/6/2022
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb 
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)

943 1/6/2022 Contractació menor de serveis
944 1/6/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
945 1/6/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
946 1/6/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
947 1/6/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
948 1/6/2022 Nomenaments
949 1/6/2022 Autorització i delegacions
950 1/6/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
951 1/6/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
952 1/6/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
953 1/6/2022 Ordenances i reglaments
954 1/6/2022 Contractació laboral
955 1/6/2022 Autorització i delegacions
956 1/6/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
957 1/6/2022 Regularització fiscal
958 1/6/2022 Ordre d'execució
959 1/6/2022 Regularització fiscal
960 1/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
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961 2/6/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

962 2/6/2022 Llicència d'obra menor
963 2/6/2022 Delegacions de competències, funcions i serveis
964 2/6/2022 Llicència d'obra menor
965 2/6/2022 Processos de selecció
966 2/6/2022 Modificació llicència gual
967 2/6/2022 Llicència d'obra menor
968 2/6/2022 Llicències, permisos i excedències
969 2/6/2022 Processos de selecció
970 2/6/2022 Modificacions de pressupost
971 3/6/2022 Situacions del personal
972 3/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
973 3/6/2022 Nomenaments
974 3/6/2022 Modificacions de pressupost
975 3/6/2022 Modificacions de pressupost
976 3/6/2022 Modificacions de pressupost
977 3/6/2022 Modificacions de pressupost
978 3/6/2022 Modificacions de pressupost
979 3/6/2022 Modificacions de pressupost
980 3/6/2022 Modificacions de pressupost
981 3/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
982 3/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda

983 3/6/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries -  (atorgament propietaris)

984 3/6/2022
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i 
escombraries - (atorgament llogaters)

985 3/6/2022 Comunicació prèvia d'activitats
986 7/6/2022 Sancionador
987 7/6/2022 Sancionador
988 7/6/2022 Sancionador
989 8/6/2022 Sancionador
990 8/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda

991 8/6/2022
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes 
municipals

992 8/6/2022 Autorització i delegacions
993 8/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
994 8/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
995 8/6/2022 Aprovació document cobratoris
996 8/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
997 8/6/2022 Contractació laboral
998 8/6/2022 Ajuts socials
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999 8/6/2022 Ajuts socials
1000 8/6/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1001 8/6/2022 Ajuts socials
1002 8/6/2022 Situacions del personal
1003 8/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1004 8/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1005 8/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1006 8/6/2022 Aprovació document cobratoris
1007 8/6/2022 Aprovació document cobratoris
1008 8/6/2022 Modificacions de pressupost
1009 10/6/2022 Recurs de reposició
1010 10/6/2022 Situacions del personal
1011 10/6/2022 Situacions del personal
1012 10/6/2022 Situacions del personal
1013 10/6/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1014 10/6/2022 Bonificacións Fiscals
1015 10/6/2022 Bonificacións Fiscals
1016 10/6/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1017 10/6/2022 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
1018 10/6/2022 Modificacions de pressupost
1019 10/6/2022 Recurs de reposició
1020 10/6/2022 Regularització fiscal
1021 10/6/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1022 10/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1023 10/6/2022 Preinscripció i matricula
1024 10/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1025 10/6/2022 Convenis interadminisratius
1026 10/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1027 10/6/2022 Relació Tribut metropolità (denegació)
1028 10/6/2022 Relació Tribut metropolità (aprovació)
1029 13/6/2022 Aprovació Despeses
1030 13/6/2022 Aprovació Despeses
1031 13/6/2022 Recurs de reposició
1032 13/6/2022 Recurs de reposició
1033 13/6/2022 Recurs de reposició
1034 13/6/2022 Recurs de reposició
1035 13/6/2022 Sancionador
1036 13/6/2022 Sancionador

1037 13/6/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per parada de venda de material 
pirotècnic

1038 13/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1039 13/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
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1040 13/6/2022 Llicència d'obra menor

1041 13/6/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

1042 13/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1043 13/6/2022 Contractació laboral
1044 13/6/2022 Gestió de cementiri
1045 13/6/2022 Gestió de cementiri
1046 13/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1047 13/6/2022 Gestió de cementiri
1048 13/6/2022 Aprovació document cobratoris
1049 13/6/2022 Gestió de cementiri
1050 13/6/2022 Gestió de cementiri
1051 13/6/2022 Gestió de cementiri
1052 13/6/2022 Gestió de cementiri
1053 13/6/2022 Gestió de cementiri
1054 13/6/2022 Aprovació document cobratoris
1055 13/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1056 13/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1057 13/6/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1058 14/6/2022 Recurs de reposició
1059 14/6/2022 Recurs de reposició
1060 14/6/2022 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1061 14/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1062 14/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1063 14/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1064 14/6/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1065 14/6/2022 Llicència d'obra menor
1066 14/6/2022 Llicència d'obra menor
1067 14/6/2022 Contractació laboral
1068 14/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1069 14/6/2022 Contractació menor de serveis
1070 14/6/2022 Processos de selecció
1071 16/6/2022 Sancionador
1072 16/6/2022 Sancionador
1073 16/6/2022 Sancionador
1074 16/6/2022 Sancionador
1075 16/6/2022 Sancionador
1076 17/6/2022 Establiment de servei municipal
1077 17/6/2022 Preinscripció i matricula

1078 17/6/2022
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

1079 17/6/2022 Aprovar conveni de col·laboració
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1080 17/6/2022 Aprovació document cobratoris
1081 17/6/2022 Contractació menor de serveis
1082 17/6/2022 Contractació menor de serveis
1083 17/6/2022 Contractació menor de serveis
1084 17/6/2022 Bases de concursos
1085 17/6/2022 Convenis interadminisratius
1086 17/6/2022 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1087 17/6/2022 Gestió de cementiri
1088 17/6/2022 Gestió de cementiri
1089 17/6/2022 Nomenaments
1090 17/6/2022 Nomenaments
1091 17/6/2022 Recurs de reposició
1092 17/6/2022 Gestió de cementiri
1093 17/6/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1094 17/6/2022 Ordenances i reglaments
1095 20/6/2022 Situacions del personal
1096 20/6/2022 Aprovació document cobratoris
1097 20/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1098 20/6/2022 Bonificacións Fiscals
1099 21/6/2022 Sancionador
1100 21/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1101 21/6/2022 Ajuts socials
1102 21/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1103 21/6/2022 Regularització fiscal
1104 21/6/2022 Nomenaments
1105 21/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1106 21/6/2022 Ordre d'execució
1107 21/6/2022 Ordre d'execució
1108 21/6/2022 Ordre d'execució
1109 22/6/2022 Sancionador
1110 22/6/2022 Sancionador
1111 22/6/2022 Sancionador
1112 23/6/2022 Llicència d'obra menor
1113 23/6/2022 Nomenaments
1114 23/6/2022 Nomenaments
1115 23/6/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1116 23/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1117 23/6/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1118 23/6/2022 Consell  Escolar Municipal
1119 23/6/2022 Llicència de gual
1120 23/6/2022 Ordre d'execució
1121 23/6/2022 Ordre d'execució
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1122 23/6/2022 Ordre d'execució
1123 27/6/2022 Ordre d'execució
1124 27/6/2022 Contractació oberts de serveis
1125 27/6/2022 Ordre d'execució
1126 27/6/2022 Ordre d'execució
1127 27/6/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1128 27/6/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1129 27/6/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1130 27/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1131 27/6/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1132 27/6/2022 Designació o canvi nom via pública o espai públic
1133 27/6/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1134 27/6/2022 Nomenaments
1135 27/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1136 27/6/2022 Regularització fiscal
1137 27/6/2022 Relació Contractació Laboral
1138 28/6/2022 Aprovació Despeses
1139 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1140 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1141 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1142 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1143 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1144 28/6/2022 Modificacions de pressupost
1145 28/6/2022 Nomenaments
1146 28/6/2022 Recurs de reposició
1147 28/6/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1148 28/6/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1149 28/6/2022 Autorització i delegacions
1150 29/6/2022 Sancionador
1151 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1152 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1153 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1154 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1155 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1156 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
1157 30/6/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Passem al coneixement de l'acció del Govern municipal amb el punt 2 de l'ordre del dia, 
«Donar compte dels decrets d'alcaldia, expedient 13/2022». Alguna qüestió? Alguna 
consideració? Si no n’hi ha cap, passem de punt.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte del resultat del pla de control financer de l’exercici 2021 (Exp. 
5/2022/SEECO).-

DONAR COMPTE

Atès que l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix que els òrgans interventors de 
les Entitats Locals remetran amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat un informe resum dels resultats dels controls desenvolupats en cada exercici, en 
el termini i amb el contingut que es regulen en les normes indicades en aquest article.

Atès que el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local, estableix en el seu article 37 que l’òrgan 
interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte 
general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l’article 213 del 
TRLRHL.

Atès que aquest informe resum ha de ser remès al Ple, a través del/la President/a de la 
Corporació, i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 
resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció 
interventora realitzades en l’exercici anterior.

Vista la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, estableix les instruccions a les quals s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format 
de l’informe resum.

Vist l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de 
Molins de Rei signat per l’interventor accidental en data 5 de juliol de 2022.

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

Primer.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2021 
de l’Ajuntament de Molins de Rei, per la serva remissió al Ple de la Corporació en la 
propera sessió que es celebri.

Segon.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2021 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Anem al tercer punt de l'ordre del dia, que és «Donar compte del resultat del Pla de control 
financer de l'exercici 2021». I faria l'explicació d’aquest punt el regidor de Finances, el 
senyor Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom.

Presenta el punt 3.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. S’obriria el torn d'intervencions

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Aprovació del Compte general de l’exercici 2021. (Exp. 2/2022/CECOM).-

DICTAMEN

La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 18 de maig de 2022, va informar 
inicialment de forma favorable el Compte General de l’exercici 2021.

Mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la Província del dia 30 de maig de 2022, el 
Compte General de l’exercici 2021 ha estat exposat al públic per un termini de quinze 
dies,durant els quals i vuit dies més, no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació segons 
informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de data 5 de juliol de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Especial de Comptes la 
present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè sigui remés al Ple de la 
Corporació:

Primer.- Informar favorable i definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Molins 
de Rei corresponent a l’exercici 2021.

Segon.- Sotmetre al Ple de la corporació el Compte General de l’exercici 2021 per a la 
seva aprovació.

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:
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Doncs, si no hi ha cap intervenció, passaríem als assumptes dictaminats per les 
comissions informatives, de la Comissió Especial de Comptes, el punt 4, l'«Aprovació del 
Compte General de l’exercici 2021». I faria la mateixa explicació el senyor regidor de 
Finances. Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies de nou, alcalde.

Presenta el punt 4.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem torn d'intervencions. No n'hi ha cap? Doncs, ara sí que requerim 
anar a votació

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

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

5.- Proposta de Designació Espai Clara Campoamor. (Exp. 3/2022 DNVIA).-

DICTAMEN

Atès la Moció presentada el dia 19 de novembre de 2021 pel Grup Municipal Socialista de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i aprovada per unanimitat pel Ple 14/2021, de 25 de 
novembre de 2021, en què proposa, entre d’altres, “l’assignació del nom de Clara 
Campoamor a un espai rellevant de la vila o en el seu defecte, dedicar-li un espai 
commemoratiu”.
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Considerant el Decret d’Alcaldia número 1132, de data 27 de juny de 2022, que acorda 
incoar l’expedient administratiu que ha de regir la designació d’una espai públic amb el 
nom de Clara Campoamor; designa instructora de l’expedient la Sra. Jessica Revestido 
Romero, regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Molins de Rei; designa 
secretari de l’expedient el Sr. Manuel Borrego Fernández, funcionari de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, en qualitat de responsable de Protocol de la Corporació; i ordena que un 
cop realitzades les actuacions oportunes, que la instructora de l’expedient formuli una 
proposta de resolució a l’Alcaldia per, si s’escau sotmetre-la a consideració del Ple de la 
Corporació.

Atès la proposta de resolució formulada per la instructora de l’expedient, la Sra. Jessica 
Revestido Romero, regidora de Feminismes i LGTBI, qui proposa a l’alcalde de la 
Corporació de Molins de Rei que, després de l’aprovació per unanimitat per part del Ple 
municipal, la designació d’un espai públic situat entre el carrer del Molí i el carrer de Pere 
Calders amb el nom d’ESPAI DE CLARA CAMPOAMOR.

Per tot l’exposat, es proposa a la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Economia 
l’aprovació per part del Ple dels acords següents:

Primer.- Aprovar la designació de l’espai públic situat entre el carrer del Molí i el carrer de 
Pere Calders amb el nom d’ESPAI DE CLARA CAMPOAMOR.

Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a:

· Al Sr. Miguel Zaragoza Alonso, portaveu del Grup Municipal Socialista, com a 
promotor de la iniciativa.

· Als serveis tècnics municipals, per a procedir a la senyalització d’aquest espai.
· Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu 

coneixement.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l'Àrea 
d'Alcaldia amb el punt 5, «Proposta d'assignació de l'Espai Clara Campoamor». Jo mateix 
faré l'explicació d'aquest aspecte.

Presenta el punt 5.

Obríem el torn d'intervencions, si els assembla. Senyora, Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
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Hola, bona tarda a tots i a totes als que ens esteu sentint. Regidors i regidores. Bé, 
nosaltres sí que és veritat que vam votar a favor de la moció que vau presentar i creiem 
que com a vila feminista que som i estem declarades, que necessitem espais de noms de 
dones, no només espais, sinó carrers, places i equipaments municipals. Però, no obstant, 
ja li vaig fer arribar la meva proposta o observació a la regidora de Feminismes, sí que 
demanem i esperem que l'espai de la Sonia Rescalvo, que és una petició que vam fer des 
de la CUP, sigui inaugurada abans que aquest espai. Més que res per cronologia, eh? Vull 
dir, perquè el novembre del 2021 vam aprovar aquest espai i avui aprovem aquest. Ja 
està. Vull dir, gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Acceptem el comentari i estem treballant per, lògicament, fer aquesta 
qüestió. Però ja respondré després perquè mentre començava a intervenir i qui pensava 
que no intervindria, intervé. Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:

Només és una breu consideració. Res a dir. Endavant amb tot plegat. Però, en tot cas, un 
suggeriment i és, sovint aquests racons o espais on es col·loca alguna placa o un senyal, 
de vegades només queda aquí i ja està. I ni es dignifica prou l'espai ni potser a vegades 
s'explica aquella figura d'aquell espai. Senzillament, ja que ara, doncs, en parlem d'un de 
nou, doncs, sí es pot tenir en compte que realment aquests espais aportin també alguna 
informació, aportin aquest record, aquesta herència que, en tot cas, ens llega la persona a 
qui li dediquem aquell espai, no? Perquè crec que si no, una placa i ja està, doncs, bé, 
potser valdria la pena fer una mica un pas més. No estic dient de fer monuments, eh?, 
sinó, senzillament, doncs, dignificar aquests espais i, si més no, a vegades també posar-hi 
fins i tot alguna petita explicació d'aquella persona. Perquè a vegades ens pensem que 
tothom està al cas perfectament de qui són els noms de les plaques, i no és així, no? Per 
tant, només ho llancem com un suggeriment.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Jo crec que la resposta d'un porta implícita la resposta de l'altre 
comentari de l'altre grup municipal. Jo crec que hem de ser molt conscients que en els 
darrers anys, doncs, hem pogut veure com aquest Ajuntament va posar en marxa l'espai 
Guillem Agulló i creiem que és un espai que va dignificar molt bé, no?, un lloc que hi havia 
a Molins de Rei, que va anar acompanyat, si no recordo malament, d’una explicació. I és 
precisament aquesta voluntat de dignificació, més enllà de posar només una placa, que ha 
fet endarrerir l'actuació de l'espai que està pensat que es dediqui a la Sonia Rescalvo. I, 
per tant, esperem poder lliurar properament en compliment del que es diu, i que és lògic 
que si es dedica l'espai a algú que ha considerat la sala plens que mereix aquella 
memòria, també hem de facilitar la pedagogia, també hem de facilitar, no?, l'explicació de 
per què hi és aquella placa, de qui era aquella persona, de quins van ser els seus mèrits 
que li van atorgar la confiança de la sala de plens per donar-li, atorgar-li la memòria 
d'aquell espai.
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Per tant, en això estem, agraïm les aportacions. Esperem donar compliment a totes 
aquestes aportacions en el temps més breu possible, eh?, de manera que ningú se senti 
exclòs, que tothom se senti incorporat, que puguem trobar-nos tots a la inauguració de 
l'espai Sonia Rescalvo. I que ben aviat també ens puguem trobar tots a la inauguració de 
l'espai de la Clara Campoamor, eh?

Per tant, si els sembla, passaríem a votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

6.- Aprovació del calendari oficial de festes laborals per a l’any 2023 (Exp. 
3/2022/GESHO).-

DICTAMEN

Vista la necessitat de donar compliment al procediment de comunicació al Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, la proposta de festes locals per a l’any 
2023 per al terme municipal de Molins de Rei.

Vist que l l’Ajuntament per acord adoptat pel Ple ha d’aprovar la proposta de dues 
festes locals i comunicar-ho al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

Vist el calendari de festes laborals per a l’any 2023, ORDRE EMT/81/2022, de 21 
d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l'any 2023., publicada al DOGC núm. 8656 – 28.04.2022 i que són les següents:

6 de gener (divendres)
7 d’abril (divendres)
10 d’abril (dilluns)
1 de maig(dilluns)
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24 de juny (dissabte)
15 d’agost (dimarts)
11 de setembre (dilluns)
12 d'octubre (dijous)
1 de novembre (dimecres)
6 de desembre (dimecres)
8 de desembre (divendres)
25 de desembre (dilluns)
26 de desembre (dimarts)

Vist que l’article 1.c) de l’ordre esmentada estableix que:
“c) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de 
gener (Reis), el 10 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 
de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze 
seran de caràcter retribuït i no recuperable.”

Vistes les instruccions rebudes del Regidor de Recursos Humans i organització.
D’acord amb el que disposa l'art. 170.1.1) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 
37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel 
Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny.

Vist l’informe-proposta del Cap de Negociat de Personal i Organització en funcions de data 
6 de juliol de 2022.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:
 
Primer: Proposar el dilluns 5 de juny i el divendres 29 de setembre (festa major Sant 
Miquel), com a les dues festes locals del 2023 per al terme municipal de Molins de Rei, que 
inclou els Caserius de La Rierada, de Sant Bartomeu de la Quadra i de Vallpineda.

Segon: Notificar la proposta al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya.

Tercer: Comunicar la proposta a la Direcció de Serveis de l’Àrea d’ASP i als coordinadors 
dels diferents àmbits de l’Ajuntament

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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I ara passaríem al punt 6, que és l'«Aprovació del calendari oficial de festes laborals per a 
l'any 2023». I això sí que fa l'explicació el president de l'àrea, el senyor Miquel Zaragoza. 
Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom que ens segueix pels diferents mitjans de 
comunicació i per les xarxes.

Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Intervencions? No hi ha intervencions? Doncs, si els sembla, passaríem 
a... Entenc que no cal complementar l'explicació. Passem a votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

7.- Modificació del Pressupost 2022. Crèdit Extraordinari 4/2022 i Suplement de 
Crèdit 2/2022 (Exp. 87/2022/MOPRE i 88/2022/MOPFRE).-

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

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

Vistes les instruccions del President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia per tal 
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d’incoar un expedient de modificació del Pressupost General de l’exercici 2022 per donar 
resposta a diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vistos els informes tècnics obrants en el expedient.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 7 de juliol 
de 2022.

Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals.

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

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2022 161.324,00 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2022 857.556,43 € 

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

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Escoltin, ara hi ha tres temes... Perdonin, al temps de juliol i ja estem amb això. Hi ha tres 
punts que tots estan relacionats, és una modificació pressupostària. Plantegem, si els 
sembla, una explicació conjunta dels tres punts que venen, del punt setè, vuitè i novè. I, 
per tant, una votació per separat. És el punt setè, «Modificació del pressupost 2022, que és 
un crèdit extraordinari 4/2022 i suplement de crèdit 2/2022, per un import que supera el 
milió d'euros», una «Modificació del pressupost», el punt vuitè, «2022, amb un suplement 
de crèdit 3/2022, amb un import de 39.535 euros» i una «Modificació del pressupost 2022, 
crèdit extraordinari 5/2022 per un import de 50.000 euros». I fa l'explicació d'aquests tres 
punts el regidor de Finances. Jordi Ensenyat, endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda de nou.
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Presenta el punt 7, 8 i 9

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Jordi. Obriríem el torn d’intervencions. Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Gràcies, alcalde. I, bé, bona tarda a tothom. Des de la CUP, com en altres ocasions, 
podem compartir algunes de les modificacions de pressupost que avui se'ns plantegen, 
però, també, com en altres ocasions, no comprem les formes en moltes d'elles. No 
comprem que al pressupost inicial s'infrafinanciïn partides com, entre d'altres, la mateixa 
d'emergència habitacional o la d'ajuts d'emergència social. Estem davant de partides que, 
veient la despesa de l'any anterior i la previsió tècnica de despesa feta per a aquest any, 
se sabia i se sap que necessitaven més recursos.

El cas d'emergència habitacional és el més flagrant des del nostre punt de vista, tenint en 
compte que al pressupost inicial es van destinar gairebé 20.000 euros menys que l'any 
anterior i ara se li estan retornant amb comptagotes. Són partides molt necessàries i amb 
més raó per això cal assegurar-ne el finançament indispensable des d'un principi, i més en 
el context econòmic actual, que no és precisament de bonança econòmica i el que vindrà.

D'altra banda, podem compartir, com deia, el fons d'algunes propostes, però no les formes. 
És el cas, per exemple, de la gestió de les xarxes socials de l'Ajuntament. És necessari? I 
tant. O sigui, s'ha d'estar a les xarxes socials, però s'ha de fer bé. No pot ser que a 
aquestes alçades de la pel·lícula estiguem contractant una empresa externa que ens dugui 
la gestió de xarxes socials de l'Ajuntament. Per favor, que les xarxes socials no van 
aparèixer abans d'ahir ni han adquirit tant de pes de forma sobtada.

Cal que qui gestioni les xarxes social del consistori sigui personal intern de l'Ajuntament. 
És cert que també cal que l'Ajuntament faci difusió de les seves accions, però no a 
qualsevol preu. Ens trobem amb què de sobte calen dos balcons de la vila addicionals 
aquest 2022. Hi destinem ara quasi 20.000 euros més. Dues edicions que ens costaran 
6.000 euros més, perquè, com pràcticament tot, el paper s'ha encarit. Potser hauríem de 
començar a explorar altres vies no només més sostenibles, sinó també més amables amb 
l'erari públic.

I, òbviament, no recolzem que es destinin 5.000 euros a comprar material per donar 
compliment al reglament d'honors i distincions de la Guàrdia Urbana. Ja vam dir en el seu 
moment que enteníem que no era ni de bon tros un reglament prioritari, així que tampoc 
considerem encertat destinar recursos per materialitzar-lo.

En aquestes modificacions de pressupost hi ha partides que, a més, ens fan plantejar-nos 
quin és el seu concepte de prudència, aquest al que s'apel·la constantment des del 
Govern, més tenint en compte que ara hem de destinar 125.000 euros per concepte de 
plusvàlua arran de la sentència del Tribunal Constitucional de l'any passat i als informes 
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tècnics ja es preveu que és possible que se n'hagin de destinar encara més, més recursos 
en cada exercici per complir amb les obligacions legals de l'Ajuntament.

I, bé, per acabar, per últim, sí que ens agradaria demanar, si us plau, uns informes tècnics 
més exhaustius i detallats. Perquè entenem que no pot ser que, per exemple, es justifiqui 
moure 40.000 euros de recursos públics per a la prestació de serveis de transformació 
digital, justificant-ho amb dos paràgrafs. Això entenem que ens ha de facilitar la feina a 
tots, també als regidors de govern i als tècnics. Als que al final els regidors de l'oposició 
hem de buscar i hem de contactar perquè ens ampliïn la informació respecte de cada 
partida. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Carles. Continuarem amb les intervencions. Si no n’hi ha cap més... 
Regidor? Endavant, senyor Gerard Corredera.

Sr. Corredera:

Bé, en primer lloc, bona tarda a tots i a totes els que estan aquí a la sala de plens i els que 
ens segueixen per les xarxes socials o per la televisió o la ràdio. Bé, bona tarda. Ja ho he 
dit. Ens trobem... Parlaré del punt 7 ara mateix, que ens presenten una modificació de 
pressupost amb molts conceptes barrejats i, per tant, doncs, difícil tenir un posicionament 
únic al respecte.

Molins en Comú, com no pot ser d'altra manera, doncs, amb moltes hi estem d'acord, molt 
a favor d’augmentar o crear partides que si nosaltres estiguéssim a govern també faríem, 
com ara comentava el regidor, eh?, augmentar partides destinades a la tarifació social, a la 
gratuïtat dels P2 de les escoles bressol, a l'ajut d'emergències socials, al pla de 
discapacitat, a la millora dels locals de les associacions de veïns, etcètera.

D'altres que són merament, doncs, acció de govern, no?, i que cal dotar adequadament 
perquè han aparegut o no les necessitats o han quedat curtes, no?, com ara, doncs, el que 
comentava, les partides vinculades al servei del pla de transició o a la conservació i 
reparació de diverses o al manteniment d'instal·lacions o a defenses jurídiques diverses.

D'altres, com comentava el company de la CUP, que no entenem que no estiguessin ja 
dotades adequadament, com ara, doncs, per exemple, els subministraments elèctrics, 
perquè reiteradament he preguntat si això ens afectava i sempre m’han dit que no. I, per 
tant, doncs, si el preu i el cost és el mateix, doncs, no entenem com és que no estaven ben 
dotades adequadament.

O, doncs, les despeses de la Fira de la Candelera, que entenc que era un pla, no?, i en 
principi ja les hauríem d'haver dotat a principi de mandat. I, finalment, doncs, ja ho sabeu, 
no?, aquelles que tenim diferent opinió o posicionament polític divers, no?, com hem anat 
expressant en els diferents plens on s'ha tractat expressament cadascuna d'aquestes 
qüestions, com ara les despeses vinculades al Palau de Requesens o les despeses 
vinculades al pla de turisme o les despeses de comunicació i difusió. I de nou, doncs, una 
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previsió de 150.000 euros més de transferència cap al gestor de la piscina municipal, del 
qual no dubtem que estigui ben justificada i que estigui en el marc contractual establert, 
però sense haver engegat un debat seriós i contundent, no?, per modificar aquest 
contracte establert, no?, incorporant accions per tal de gestionar-la d'una manera més 
eficient i eficaç.

Per tant, doncs, en el punt 7 com han pogut veure a la meva exposició, doncs, ens 
abstindrem. Del punt 8 i el punt 9, doncs, votarem a favor. Encara més en aquell servei 
que, bé, en aquesta actuació de la reforma de La Peni, no?, que és on es fan actuacions 
teatrals, cinemes i també utilitzades inclús i promogudes pel propi Ajuntament i diverses 
entitats de la vila. Doncs, hem de conservar, no?, els espais d'ús i millorar-los perquè les 
generacions que les han gaudit, doncs, ho han pogut fer, i esperem, doncs, que les 
properes també en puguem gaudir. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyor Corredera. Senyora Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, jo, doncs, totalment d'acord amb el que han dit els 
companys de la CUP i de Molins en Comú i, a més, afegiria una cosa, muntem tot el paripé 
de cara al ple de pressupostos, que si propostes, que si reunions, que si no sé què, i al 
final l’equip de govern aprova quatre pressupostos més al llarg de l'any, perquè 
modificacions d'1 milió d'euros, doncs, ja em direu què és això? Per tant, nosaltres també 
ens abstindrem, perquè comparteixo les paraules del Gerard. Doncs, hi ha partides en què 
ens sentim més còmodes, altres que no compartim. És totalment lògic.

Però, bé, al final el que hi ha és que cada any agafem el romanent i en tres quatre 
modificacions de pressupost, sense ni reunions, ni aportacions, ni propostes, doncs, 
modifiquem completament i canviem... que si comparem el crèdit inicial del pressupost 
aprovat amb el pressupost que liquidem, doncs, realment es pot dir que ens prenem molt 
en serio en aquest ajuntament les modificacions pressupostàries.

Dit això, eh? És que ja hi ha entrat el Gerard i el Carles en el detall de les partides que 
componen aquestes modificacions. Jo crec que ja hem parlat moltes vegades d'algunes 
d'aquestes partides. Em passa una mica com el que diu el Carles, al final acabem amb 
dotacions del pressupost que són les que fem cada any, el que passa és que les fem de 
manera fraccionada. Què vol dir això? Doncs, que potser el que no fem bé és el 
pressupost inicial o que al final el que sí que fem o el govern de la sociovergència el que té 
assolit és que farà un pressupost en cinc capítols. Sí, és així, Ramon, en cinc capítols 
diferents.

En un, en el primer, muntem tota la parafernàlia i després ja intentem fer una mica més 
tranquil·let, eh? Perquè és que ho comentàvem abans el company i jo, doncs, que a les 
informatives fins i tot és com «Bueno, ja us mireu els informes, tal i qualsevol cosa que no 
entengueu...» Bueno, jo crec que la comparativa amb el que implica un debat de 
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pressupost i quan tu estàs ficant partides noves, s’estan ampliant partides existents per 
aquests imports jo crec que haurien d'anar una mica més enllà. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Com que no hi ha més intervencions, no sé si... Senyor regidor, endavant.

Sr. Enseñat:

Sí, gràcies, alcalde. Primer de tot, agrair el to i també el fet que s'expliciti que hi ha moltes 
propostes, moltes o algunes, depèn del grup municipal, que compartim. I, per tant, això 
sempre és d'agrair. Per altra banda, també estic d'acord amb tots vosaltres que, al final, en 
aquests expedients de modificació, on hi ha cinquanta o seixanta expedients, doncs, està 
clar que no podem coincidir en tots i que, per tant, la discrepància és sana i ben entesa. I, 
per tant, el Ple és el lloc on hem d'argumentar-les.

Més que començar amb el debat d'algunes partides concretes que hi entraré després..., 
m'agradaria també entrar en el debat de la discussió de fons, no?, que crec que els 
regidors de la CUP posen sobre la taula d'una manera sovint, no?, i crec que el regidor 
Zaragoza, al ple de juny, al ple anterior, ja els ho explicava, no? Nosaltres portem tres 
exercicis aplicant el mateix model pressupostari. És un model pressupostari que vam 
explicar d'inici, des del primer moment, amb total transparència. És un model que, a més, 
sabeu que comencem amb un pressupost inicial que anem complimentant i que anem 
millorant i que li anem donant forma amb les diferents modificacions de pressupost. I que 
és un model que podem aplicar principalment per dues raons, no? Una és perquè hi ha 
una excel·lent gestió pressupostària històrica a l'Ajuntament de Molins de Rei que ens 
permet tenir superàvit. I el fet de tenir superàvit ens permet disposar de romanent el 
següent any.

La segona, que penso que també és cabdal, és que està suspesa la regla de despesa. I 
aquest fet, el fet que la regla de despesa estigui suspesa, ens permet poder disposar del 
romanent amb total llibertat amb respecte a la seva finalitat. I, per altra banda, jo entenc els 
comentaris que fan, però és que les disposicions de romanent és una eina habitual i 
normalitzada per dotar econòmicament partides pressupostàries. I no és una eina que ens 
inventem nosaltres, ni aquest govern ni l'Ajuntament de Molins de Rei, és una eina que 
utilitzen tots els ajuntaments, tots. Per tant, és una eina que tenim, que utilitzem i que, per 
tant, com deia, doncs, expliquem des del primer moment. Aquest és el nostre model de 
pressupost.

Sobre algunes partides que han anat sortint. Jo tampoc no vull entrar en el debat de totes, 
però el tema de la comunicació. Jo crec que és molt interessant el tema de la comunicació. 
És cert, estem aportant més diners a la comunicació, perquè la comunicació per a aquest 
Govern és prioritària. És a dir, nosaltres tenim clar que hem de posar a disposició dels 
vilatans la comunicació en forma veraç, en forma actualitzada en el temps i transparent. I 
això que ho estàvem fent fins abans de la covid principalment de manera escrita, ho 
seguim fent perquè entenem que hi ha segments de la població que segueixen arribant a la 
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informació per aquest format, però també, en el que portem de legislatura, hem hagut 
d'activar totes les xarxes socials.

Perquè si tirem una miqueta enrere, i el Carles ho apuntava, a hores d'ara la comunicació 
és diferent que fa quatre o cinc anys, no? Si ens agafem nosaltres mateixos com a 
exemple. O sigui, ja no cal que anem a les generacions, als joves, eh?, les generacions de 
15, 20, 25 i 30 anys, on les xarxes socials, doncs, ells ja viuen amb això, però inclús les 
generacions, parlo de nosaltres, traient alguns regidors que sou més joves, eh?, nosaltres 
també hem canviat el nostre hàbit d'accés a la informació, no? Segurament si ens 
miréssim a nosaltres fa cinc o sis anys, molts de nosaltres compràvem diaris, diaris escrits, 
no?, o anàvem a algun lloc i consultàvem la premsa escrita. I a hores d'ara probablement 
ningú no ho fa, no? I això no significa que estiguem menys informats o que no tinguin 
accés a la informació, significa que accedim a la informació d'una manera diferent, no? Per 
això estem obligats a posar més diners per mantenir actualitzada la informació a les 
xarxes. I seguirem fent-ho.

I per altra banda, hi podria estar d'acord, Carles, amb la reflexió que feies, eh? I, 
probablement, i això jo entenc que ja s'està treballant i quan tinguem accés al nou pla 
organitzatiu de la casa, no?, a lo millor allà es resoldrà que hi ha alguna regidoria que li 
falta personal, no? Bé, doncs a lo millor sí i a lo millor una d'aquestes regidories és la de 
Comunicació. Bé, veurem. No hi he tingut accés encara, per tant, no us ho sé dir, no? 
Però, bé, l'accés a les xarxes és necessari. Potser sí que hauríem de trobar altres 
maneres.

També ha sortit algun tema de la Guàrdia Urbana? Jo és que... i em sap greu regidors de 
la CUP, però... i si m'equivoco, vagi per endavant una disculpa, però tinc la sensació que a 
vegades quan parlem de la Guàrdia Urbana, tot el que estigui relacionat amb la Guàrdia 
Urbana no us agrada. I la Guàrdia Urbana són treballadors municipals com tota la resta. I, 
bé, aquí vam decidir en un Ple, doncs, posar en valor la seva feina també. I el que fem 
amb aquesta partida és posar en valor la seva feina i aquests reconeixements públics. Per 
tant, nosaltres tenim clar que volem portar a terme això.

També ha sortit algun tema d'electricitat? Bé, l'electricitat quan vam portar a terme i quan 
vam aprovar el pressupost inicial, doncs, ni ens imaginàvem el que passaria i que el cost 
de l'electricitat fos canviant i d'aquesta manera i que estiguéssim patint la crisi energètica 
que estem patint. Per tant, era de difícil càlcul en el pressupost inicial. No sé, jo ho deixaria 
aquí.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, regidor. Iniciaríem el segon torn d'intervencions. Senyora Ana Aroca, 
endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Jo només fer matís, que jo crec que n'hem parlat moltes vegades. És que sembla 
que el superàvit que fa l'Ajuntament és fruit d'una gestió econòmica magnífica de l'equip de 
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govern i no hi estic d'acord, ni d'aquest ni d'altres. El superàvit es deu principalment a 
majors ingressos inesperats o no pressupostats, que normalment tampoc no té molt a 
veure l'equip de govern o a inexecucions de despesa i aquí sí que tindria que veure l'equip 
de govern, però de manera negativa, si m’apreteu.

Per tant, jo no faria molta bandera de que tenim superàvit i que després l'apliquem. A més 
a més, també ho hem parlat moltes vegades. És cert que ara estan suspeses les regles 
fiscals, no sabem per quant temps, crec que l'any que ve també estaran suspeses. Crec 
que sabem que se avecina una reforma de les regles fiscals. Però a hores d'ara, en una 
situació normal, gastar el romanent provoca dèficit. A nosaltres encara no ens ha passat, 
però podria arribar-nos a passar. Per tant, potser acostumar-nos a introduir 3, 4 milions 
d'euros cada any en un pressupost via romanent igual algun dia ens trobem amb una 
desagradable sorpresa.

Per tant, jo no sé si... Entenc, eh?, entenc que dius «mira, tinc diners i igual soc dels pocs 
ajuntaments que m’els puc gastar», perquè és cert que hi ha molts ajuntaments... Ara que 
estan les regles fiscals suspeses, no, però abans igual nosaltres estàvem gastant 
romanents i altres no podien. Però també és cert que igual fer-ho servir com a gran tècnica 
pressupostària no és la millor idea. Sobretot perquè el debat que hi ha quan s’aprova un 
pressupost i el debat, fins i tot de cara a la ciutadania, que hi ha a les modificacions no és 
el mateix. I, per tant, és molt més transparent fer un pressupost amb cara i ulls en el 
moment que toca i quan hi ha un debat de pressupostos que fer-ho després una mica per 
la porta del darrere.

Sr. Alcalde:

Gràcies. Hi hauria... Senyor Carles Corro, endavant.

Sr. Corro:

Res, senzillament un apunt perquè estem molt d'acord amb el que ha comentat la regidora 
Ana Aroca, especialment en aquesta qüestió, no?, que al final tenir superàvit implica una 
bona gestió pressupostària. També discrepem, no?, especialment en aquells casos en què 
el romanent ve de no haver executat allò pressupostat, perquè llavors estem pressupostant 
i estem fent un brindis al sol i, bé, propaganda electoral, òbviament, no? 

Senzillament recordar que aquest any 2022, també l'any passat, es va pressupostar per fer 
una inspecció d'habitatges buits a la vila i un pla local d'habitatge i ja fa un parell de mesos 
se sabia que això no s'executaria. És clar, anirà el romanent. Perfecte. Però, de què ens 
serveix? Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. M’han demanat les paraules tant el senyor Ramon Sánchez com el senyor 
Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
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Miro d'anar ràpid perquè, al final, quan les coses van bé, és per art de màgia, no?, que 
resulta que el Govern no té res a veure. Jo li explico, el 2011, que és quan aquest Govern 
entra, es tanca en negatiu. El romanent líquid de tresoreria de l'Ajuntament és negatiu. 
Hem de tenir una mica de memòria. El primer romanent, i des d'aleshores ha sigut sempre 
positiu... Fa gràcia? Sí, segurament... és a partir del 2012, val? I això no és una casualitat. 
Aleshores, no podem dir que les coses són «bueno, miri, no s'executa». Miri quina és la 
part executable del pressupost.

Moltes vegades nosaltres l'hem explicat sobretot la part que nosaltres fem incorporació de 
romanents, perquè som bastant amb això curosos i el regidor sempre ho ha explicat, i la 
part de les inversions. I tenim una execució molt alta en la part de les inversions dels 
darrers dos anys. Jo crec que també val la pena fer els debats. I els debats... Després, 
nosaltres, quan expliquem quan fem una modificació, ens critiquen. Nosaltres no amaguem 
res quan fem una modificació, de fet que és una tècnica pressupostària, efectivament, i no 
l'hem amagat, com diu sempre el regidor, i sempre l'hem explicat, sempre l'hem explicat, 
totes les modificacions. I aquesta vegada és l'única vegada que no hem fet una roda de 
premsa, però fem nota de premsa. Mai ens amaguem de quines són les implementacions 
de crèdit que fem. Con lo qual, no es pot dir que no ho expliquem, que no es fan 
determinats debats.

I efectivament, per a nosaltres, jo crec que ja s'ha explicat, el tema de la comunicació és 
important, com d'altres, i per això hi posem recursos, eh?, en tot això. Jo del matís de la 
Guàrdia Urbana diria diverses coses. Jo recordo quan vam portar aquí la compra de 
material de la Guàrdia Urbana que algú va dir «Bé, potser no li hem de comprar joguines a 
la Guàrdia Urbana», no?, com era el dron. I van votar en contra argumentant que no hi 
estàvem d'acord. I l'hem utilitzat. I, de fet, aquests darrers mesos podem veure quina és 
l'actuació que té la Guàrdia Urbana en la prevenció d'incendis constantment conjuntament 
amb l'ADF i els Bombers en un moment de màxima precaució. O dotar de recursos tots els 
vehicles municipals per tenir desfibril·ladors, que l'altre dia van aconseguir salvar una vida, 
a una persona a les tres del migdia, quan estava fent exercici i va tenir una aturada 
cardiorespiratòria, va arribar la patrulla i el va poder reanimar.

Bé, doncs, nosaltres continuen creient. I després creiem també en una altra vessant, en la 
social, eh?, que és en la que nosaltres expliquem per què fem determinades tasques. Jo 
crec que nosaltres en els darrers anys hem dignificat molt el cos de la Guàrdia Urbana i fa 
una tasca d'inserció social molt important. I el reglament el que vol és aprofundir 
bàsicament en això. Bàsicament en això, en aprofundir en aquesta relació que té el cos de 
la Guàrdia Urbana amb la xarxa social d'aquest municipi.

Sr. Alcalde:

Senyor Ramon Sánchez.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Bé, primer de tot, donar la benvinguda a aquelles persones que ens escolten a 
través de la ràdio, de les xarxes socials o que ens veuen a través de la televisió. Jo faré 
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una miqueta de resposta també a dos regidors que s'han citat que jo porto, com són la Fira 
de la Candelera i també la piscina. Jo crec... i ho hem explicat en diferents ocasions, i crec 
que ho hem explicat de manera ben clara, i n'ha fet també una miqueta esment el regidor. 
La gestió de la piscina s'està abordant sota un control estricte i d'una manera jo crec que 
excel·lent per part no només de la part executiva del Club Natació Molins de Rei, sinó 
també per la persona que ens està fent aquest suport des de fa ja uns quants anys de 
seguiment de la concessió. I aquí estem treballant amb diverses línies per intentar poder 
donar sortida a una de les accions que més ens preocupen. I és evident que la crisi 
energètica ens està fent que aquesta modificació que portem avui d'aquests 150.000 euros 
pràcticament, que encara n’haurem de fer en algun altre moment de l'any alguna altra 
aportació per acabar de quadrar els números de la piscina.

I això és evident, perquè, evidentment, a ningú se li escapa que l'augment significatiu dels 
subministraments, tant de gas com d'electricitat, doncs, cada vegada ens altera més el que 
és la nostra economia, no només la familiar, sinó també, en aquest cas, la d'un equipament 
com és la piscina, que realment si d'algo s'alimenta és de gas i d'electricitat.

Per tant, és evident que aquí haurem de veure com ho treballem perquè aquest seguiment 
que estem fent es pugui dur a terme instal·lant noves fonts d'energia per tal de poder ser 
autosuficients amb aquesta energia i que cada vegada siguem menys dependents. I que, 
per tant, intentem reduir els costos a la major brevetat possible. Això s'està treballant. 
Esperem donar respostes en algun moment. I no, no modificarem el contracte que caduca 
el 27 ni farem cap acceptació perquè, en definitiva, del que estem contents i del que creiem 
que és una excel·lent gestió, que ens va portar precisament a que l'any 2020 ja 
pràcticament no tinguéssim que fer cap aportació de números si haguéssim estat en una 
condició normal com venia produint-se en els darrers anys. Doncs, és evident que 
l'Ajuntament de Molins de Rei hagués hagut de posar pràcticament zero euros per a 
l'equilibri de la piscina. Per tant, vol dir que una gestió eficient dels darrers anys ens hauria 
permès, doncs, tenir un equipament que dona sortida i dona una acció molt gran a molta 
part de la ciutadania i que, per tant, doncs, ens fa que ens sentim orgullosos.

De la Candelera, doncs, miri, ja van haver-hi accions que no vam poder, doncs, executar-
les amb pressupost 2021 i que, per tant, van passar a romanent, aquest que avui estem 
decidint. I aquí ara, doncs, estem, doncs, posicionant una sèrie de diners per poder dur a 
terme aquell concepte que ja es va encunyar en el pregó de la Fira de la Candelera del 
2017, que parlava precisament d'aquesta desestacionalització de la fira, que no és res més 
que promoció de la vila, que no és res més que promoció econòmica, que no és res més 
que mantenir viva la flama d'aquest municipi que ha de ser capdavanter, com sempre hem 
dit, en la promoció d'esdeveniments.

I sí, aquest Ajuntament o aquest Govern que vam començar el 2011, sempre s'ha 
plantejat, precisament, allò que nosaltres definim com el bon govern, que és ser prudents, 
sobretot, en la previsió de la despesa, però també dels ingressos. Ho hem treballat sempre 
des d'aquest punt de vista. I quan hi havia números que ens deien que podíem ser molt 
més agosarats amb la previsió de segons quins ingressos, doncs, teníem la voluntat, 
sempre amb aquesta contenció de previsió de no ser massa llançats a l'hora de tenir un 
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pressupost expansiu, de poder, doncs, ser més curosos a l'hora de fer aquesta previsió 
d'ingressos.

I jo recordo perfectament en un debat de pressupostos quan jo era regidor d'Economia i 
Finances també amb la senyora Aroca, on precisament li vaig dir «Escolti'm, el pressupost 
no ho aguanta tot en un moment inicial i és evident que haurem de veure com anem 
gestionant el pressupost del futur, perquè en un moment inicial el pressupost no aguanta 
aquesta capacitat d'aquest municipi de tirar endavant amb totes les seves polítiques». I, 
per tant, això ens ha portat a que realment a dia d'avui estem en aquesta situació. I 
haurem de preveure també com anem avançant en els propers anys. Perquè és evident 
que ens hem posat... jo crec que en un moment o amb un nivell, permeti'm l'expressió, 
d'excel·lència, que costa molt de mantenir. Això és cert. Però en definitiva jo crec que 
estem en un nivell de tenir un municipi, doncs, que és el que tots desitgem i això hem 
d'anar veient com podem generar-ho sense augmentar els impostos més del que ens 
marca la llei, que ens hem sempre imposat, que és aquest augment de l'IPC.

Per tant, crec que aquest aspecte que nosaltres sempre hem dissenyat i que hem volgut 
treballar, que és aquest aspecte de prudència, crec que és el que hem de continuar 
treballant, crec que és l’aspecte que ens dona aquesta seguretat que la nostra economia 
funciona bé, que, com deia el regidor Zaragoza, la situació del 2011 ja sabem quina era. I, 
per tant, això no és el llegat que nosaltres hem de deixar a les persones que ens vinguin o 
que ens succeeixin. Però, en tot cas, és evident que, en aquest sentit, aquesta prudència 
és la que crec que tots els regidors que estem en aquesta sala de plens hauríem de tenir 
sempre a l'hora de fer un pressupost. Prudència. I després ja veurem, si el romanent és 
positiu, com podem treballar la consecució d'un pressupost més expansiu.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa el regidor de Finances? Doncs, d'aquesta 
manera acabaríem el segon torn d'intervencions i passaríem a la votació dels tres punts 
que ho faríem per separat, si els sembla. Primer de tot el punt setè

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
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Total 11 9

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

8.- Modificació del Pressupost 2022. Suplement de Crèdit 3/2022 (Exp. 
89/2022/MOPRE).-

DICTAMEN

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

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

Vistes les instruccions del President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia per tal 
d’incoar un expedient de modificació del Pressupost General de l’exercici 2022 per donar 
resposta a diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Vist l’informe tècnic obrant en l’expedient.

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

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

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2022 39.535,35 €

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

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

9.- Modificació del Pressupost 2022. Crèdit Extraordinari 5/2022. (Exp. 
94/2022/MOPRE).-

DICTAMEN

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

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

Vistes les instruccions del President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia per tal 
d’incoar un expedient de modificació del Pressupost General de l’exercici 2022 per donar 
resposta a diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals.
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Vist l’informe tècnic obrant en l’expedient.

Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 13 de juliol 
2022.

Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.
 
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

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

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 5/2022 50.000 €

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

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

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

10.- Aprovar la moció d’Amnistia Internacional a favor de l’assignació del 25% del 
pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària. (Exp. 24/MOCIO/2022).-

DICTAMEN

Des d’Amnistia Internacional Catalunya han fet arribar a l’Ajuntament, una proposta de 
moció per tal de sol·licitar l’increment de l’aportació a l’atenció primària en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya. 

El text de la moció és el següent:

PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE L’ASSIGNACIÓ DEL 25% DEL 
PRESSUPOST AUTONÒMIC DE SALUT A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En aquest 
sentit, l’atenció primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de la 
població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major vulnerabilitat. 
L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han vist acompanyades de 
mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per reforçar l'atenció primària: al 
contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió en l’última 
dècada.

La feblesa de l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha 
hagut una discriminació indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de les 
malalties no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen una 
major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones migrants o amb 
malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat han estat els retards 
i les deficiències en els diagnòstics i l’augment de les llistes d’espera, que incrementen el 
risc d'empitjorament de l’estat de salut de les persones. L’atenció primària és fonamental 
per prevenir i promoure la salut, ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç per a 
detectar problemes de salut abans que s'agreugin.

Malgrat l’abandonament, l’atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La 
seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En 
aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la 
seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració han incrementat 
l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per 
trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d’agraïment al personal sanitari durant 
els moments més crítics de la pandèmia s’han de traduir en mesures concretes per ampliar 
les plantilles i millorar-ne les condicions laborals, que redundin en un millor accés al dret a 
la salut i qualitat de l’atenció sanitària.

Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció primària 
destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l'atenció primària pot 
satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida. 
Malgrat això, els pressupostos del Govern per al 2022 només destinen només el 17%, 
sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 
milions d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l’atenció primària. Aquesta xifra 
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representa un augment respecte l’any anterior de 323 milions, però resulta del tot 
insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin l’accés 
universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és el puntal de la salut i del 
benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos.

Cal rescatar l’atenció primària de la situació de col·lapse amb un major augment 
pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir 
indicadors d’avaluació de les seves necessitats per tal determinar la distribució dels 
recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses en el 
seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas per a l’augment 
progressiu i d’acord amb les necessitats sanitàries de la població. Els sistemes de salut 
basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més alts a la població, són 
més equitatius i eficients en l'ús de recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat.

Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en 
la negociació dels pressupostos del 2023 s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció 
primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de servir com a punt 
d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al dret a la salut. Són 
moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però 
la millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el respecte dels drets humans de forma 
indivisible i universal. 

L’enfortiment de l’atenció primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència 
del sistema sanitari davant les noves necessitats i amenaces.

Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern de la Generalitat a:
• Destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana l’OMS, 

i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i 
personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al 
dret a la salut.

• Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de 
l’atenció primària en els pressupostos anuals.

• Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia 
Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya).

Entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, 
Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca 
Catalunya, Metges de Catalunya.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Mocions la proposta d’adopció 
al Ple de la Corporació dels acords següents:

Primer.- APROVAR la Moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de 
salut a l’atenció primària.

Segon.-. FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).
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Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l’entitat Amnistia Internacional 
Catalunya, i TRASLLADAR-HO al Negociat de Transparència i de Comunicació.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Em fa l'apunt el primer tinent d'alcalde que la regidora i portaveu de Ciutadans no hi és. 
Per tant, lògicament, i perquè no ens ha escoltat, és dels regidors de l'oposició presents a 
la sala de plens i, per tant, amb dret de vot. Perfecte.

Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones amb el punt desè 
de l'ordre del dia «Aprovar la moció d'Amnistia Internacional a favor de l'assignació del 25 
% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària». Fa l’explicació d'aquest punt la 
regidora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Hola, bon vespre a tothom que ens veu i ens escolta.

Presenta el punt 10

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Bona tarda de nou. Bé, Esquerra estem a favor de la universalització del sistema de salut. 
Per tant, perquè tothom rebi l'atenció sanitària adient i digna que ens correspon com a dret 
que tenim. I és cert que calen, doncs, més recursos per poder oferir aquesta atenció digna 
a la qual tenim dret. Precisament, l'informe del Síndic també anava en aquesta línia i era 
un dels temes que abordava com a necessaris realment per millorar. En l'anterior 
legislatura, la Generalitat ja va fer un increment en el pressupost de Salut respecte d'anys 
anteriors. De fet, la moció ja ho recull, eh? Per tant, doncs, hi estem completament d'acord.

Creiem, doncs, que també cal ressaltar l'esforç per dignificar en general, doncs, aquest 
àmbit social. Segurament encara falta molt, però sí que s'ha treballat en la línia de les 
millores laborals dels professionals, en noves prestacions de serveis i en l'atenció primària, 
en innovacions terapèutiques, en el pagament de receptes i nous medicaments de cost 
elevat, inversió en recerca, etcètera. Però estem d'acord que cal empènyer perquè 
realment aquest 25 % que es recomana des de l'OMS, doncs, sigui realment efectiu. Per 
tant, nosaltres hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:

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

Gràcies. Doncs, malauradament ens trobem en què l'atenció primària no és una prioritat 
per al Govern. Això ha provocat un deteriorament d'aquesta primera línia d'atenció 
sanitària pública a la ciutadania, un procés que s'ha agreujat pel fet que li ha tocat 
gestionar el 80 % de l'impacte de la pandèmia. I demanem de reobrir els centres tancats, 
omplir horaris i recuperar els serveis perduts. En cas del nostre municipi, però, també 
tornar a recuperar les urgències que es van tancar l'any 2011 i deixar d'anar al poble del 
costat a partir de les 8 del vespre quan ens trobem malament o estem malalts.

La CUP defensem la millora dels equipaments de primària amb la construcció de nous 
CAP i consultoris. També l'augment del personal i la millora de les seves condicions 
laborals, revertint els 62 % de contractes temporals que hi ha en els centres de l'Institut 
Català de la Salut. Finalment, reivindiquem recursos per poder donar resposta als 
problemes de salut mental cada cop més prevalents en la societat i donar més capacitat a 
la primària per incidir en l'activitat hospitalària, gestionant llistes d'espera o ingressos, per 
exemple.

També cal dir que sí que és veritat que des d'Amnistia ens han fet arribar aquesta moció, 
però al Parlament de Catalunya l'abril del 2022 la CUP va presentar una moció i un dels 
punts d'aquesta moció diu exactament això i era «Destinar progressivament al llarg del 
2022 i 2023 un 25 % de la partida de Salut, prioritzant l'enfortiment de l'EAP i atenent els 
determinants socials de la salut». Tots els grups parlamentaris van votar a favor, excepte 
Ciutadans, que es va abstenir. Gràcies.

Nosaltres votarem a favor, per suposat.

Sr. Alcalde:

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

Sr. Corredera:

Bé, des de Molins en Comú, doncs, evidentment, també hi votarem a favor, com no podem 
estar d'altra manera d'acord amb tot el que expressa la moció. Tots sabem, no?, que quan 
a algú li falla la salut, doncs, la resta de coses no importen, no?, i no hi ha res més 
important que la salut individual i comunitària. I per tant, doncs, les feines que fan els CAP 
o els centres d'atenció primària, doncs, es basa bàsicament en mantenir en general la salut 
de tota la població, detectar o intentar prevenir i intentar fer detecció preventiva, no?, per, 
diguem-ne, reduir l'impacte de les malalties que pugui tenir la ciutadania.

Tirar una mica, com expressava la companya de la CUP, també aquella prudència o allò 
que dèiem de «Anem a tirar del 2012, el govern dels millors». El govern dels millors que va 
fer una gran retallada al sistema sanitari, una gran retallada que va deixar el pressupost de 
la salut a mínims i que, tot i que es van incrementar els ingressos de la Generalitat, 
aquesta progressió d'increment no va anar acompanyada al Departament de Salut. I les 
pandèmies ensenyen coses, no? I de tot se n'aprèn i de tot se n’ha de treure unes 
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conclusions. I aquesta és una moció, no?, que va en aquesta línia que aprenguem les 
coses, que ens prenguem en serio que els recursos s'han de destinar a allò que realment 
és important i que d'una vegada, doncs, agafem les recomanacions de l'OMS com a algo 
seriós i algo que s'implementi definitivament i no es quedi només en paraules. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyora Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:

Gràcies. Bé, jo crec que la moció és prou explícita i dona suficients dades. Jo, una mica, 
filant amb el discurs del Gerard, és que no hem de fer l'anàlisi d'on venim l'any passat, no?, 
i quan hem incrementat el pressupost aquest any respecte al passat, ni de que ja està això 
acordat pel Govern. No, no. Això ara haurem de veure si s'hi inclouen en uns pressupostos 
que al final és on han d'estar aquestes partides. Ni prudències ni res, s'ha d'imposar 
aquest 25 % en els pressupostos, perquè si no, això sí que serà un brindis al sol.

Però sí que hem de recordar d'on venim. I venim d’unes retallades brutals en sanitat, que, 
al final, doncs, el colofón, diguem-ne, el estallido final, va ser quan a la pandèmia ens vam 
adonar que no estàvem atenent la gent. No estàvem atenent la gent. Ens vam deixar molta 
gent enrere, molta gent enrere. Moltíssima. Ho diu la moció, claríssimament. Malalties 
cròniques, tot el que no era covid ja de sobte no existia, ja no hi havia enfermetats. Tenim 
un company nostre i la seva mare gairebé es queda per un atac al cor, perquè «Si no es 
covid, no vinguis per aquí.» I les seqüeles que li han quedat han estat brutals. 

Això és fruit... no és culpa dels professionals que estaven atenent a primera línia, és fruit 
dels mitjans que se'ls van dotar durant la pandèmia, que van ser pocs, van ser pocs. Això 
ve d'unes carències pressupostàries de molts anys, del 2012, no?, del govern dels millors. 
Doncs, d'aquí venen, de aquellos lodos, estos barros que es diu. Doncs, bé, jo crec que 
aquesta moció és molt interessant, és molt important i és molt convenient fer-la ara. Me 
n'alegro que hi hagi avui menys debat sobre el sentit de vot del que hi va haver en el seu 
moment per si havíem de venir avui aquí a debatre aquesta moció o no.

I que, per tant, doncs, pel que sembla totes les forces polítiques votaran a favor d'una 
moció que jo crec que governi o no governi el teu partit a l'administració competent, se li ha 
de donar suport i ha de servir perquè a l'Ajuntament de Molins de Rei demà es faci un 
certificat i se li enviï directament a qui pertoca i li diguis «Escolta'm, la població de Molins 
de Rei dona suport a que això sigui inclòs en els pressupostos de la Generalitat». Perquè 
amb la salut no podem jugar.

Vosaltres us en recordeu quan estan súper orgullosos del sistema de salut que teníem al 
nostre país? Vosaltres creieu que avui en dia estem igual d’orgullosos i que traiem pit de la 
mateixa manera que trèiem abans? No. Per què? Perquè ens hem demostrat a nosaltres 
mateixos que no hem estat a l'alçada. I ho repeteixo, eh?, no és una qüestió per part dels 
professionals que han estat, doncs, els primers en primera línia i, a més, ho han patit 
directament i, segurament, seran els que més ho han patit, és una qüestió dels de sempre, 
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no?, dels que prenen les decisions al darrere i que prefereixen destinar... retallen aquí per 
posar allà.

I llavors ens trobem el que ens troben. Una salut molt tocada, una atenció primària 
especialment tocada i una educació pública també molt tocada, que esperem que realment 
aquesta situació acabi revertint en els propers anys, tot i que realment jo no estic molt 
esperançada, eh? Però ho esperem i esperem que avui tothom hi voti a favor i que demà el 
Govern de Catalunya sàpiga que Molins de Rei dona suport a aquesta iniciativa. I moltes 
gràcies a Amnistia per portar-nos aquesta moció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Aroca. Ara sí, senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Sí, gràcies. Acabaré igual que ha començat la senyora Aroca. Agraint als companys i 
companyes d'Amnistia que hagin portat aquesta moció a la sala de plens i que ens l'hagin 
enviat a tots els partits polítics. Agrair també a tots els representants de les forces 
polítiques municipals que també, doncs, votin a favor d'aquesta moció. I, malauradament, 
no puc estar gens d'acord amb la senyora Aroca en la seva part expositiva de la moció, 
posant sobre la taula la pandèmia, que és quelcom que jo crec que no estàvem avesats a 
poder-la gestionar.

I, en aquest sentit, és evident que per molts recursos, possiblement, que haguéssim tingut, 
la situació hagués estat igual de complicada, perquè el desconeixement era evident. I té 
vostè un company a la seva esquerra que, precisament, en pot donar fe. Per tant, estic 
absolutament convençut que aquella situació, encara que haguéssim tingut molts recursos, 
possiblement, doncs, hagués sigut igualment difícil de gestionar.

Estem absolutament d'acord en que aquest 25 % i, possiblement, podríem dir que podria 
ser o hauria de ser encara més per poder gestionar la sanitat, la salut pública. I és evident 
que aquest és un acord que ja es va posar sobre la taula en l'acord de govern entre Junts i 
Esquerra Republicana per tal d'aconseguir l'objectiu d'arribar al 25 % del pressupost de 
Salut. I aquest càlcul a què hem d'arribar, aquest any el que s'ha fet és destinar aquests 
1.885 milions, que suposa ja un 20,7 % més que l'any 2020. Aquesta és una bona dada. 
No és suficient, però, en tot cas, és un pas cap a aquesta transició a anar assumint aquest 
25 %.

També hi ha hagut... en aquests augments s'ha fet l'èmfasi en diferents aspectes que s'han 
anat detallant, com el reforç de l'atenció comunitària amb incorporació de nous perfils 
professionals, amb diferents professionals que s’han anat incorporant, reforç també de les 
plantilles de professionals de primària, també la recerca en atenció primària que ha 
augmentat, ha doblat el seu pressupost. I també un aspecte que nosaltres creiem que 
també és molt important, anar fent passos per al desplegament de la llei de l'atenció 
pública a la salut bucodental. Un aspecte que creiem que és bàsic i important per a aquest 
nou model de sanitat que volem. I, per tant, crec que anem en aquest sentit. També s'ha 
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fet una inversió total de 449 milions d'euros en 146 actuacions, amb la construcció i 
reforma de CAP i consultoris locals. I això vol dir que es duplica pràcticament la inversió 
respecte al període anterior.

I li agraeixo a la senyora Aroca, em torno a referir a ella, i és que digués que teníem una 
sanitat excel·lent, perquè aquella sanitat excel·lent la va constituir precisament el conseller 
Laporte i el Xavier Trias, dos exmembres de Convergència Democràtica de Catalunya.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Si volgués tancar el torn d’intervencions, senyora Revestido? No? Doncs, 
passaríem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

No n’hi ha.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde

I d'aquesta manera hem finalitzat els punts dictaminats per les comissions informatives. 
Hem finalitzat, senyora Aroca, els punts dictaminats per les comissions informatives. Ara 
aniríem a l'aspecte de les qüestions sobrevingudes. Que no n’hi ha cap.

D – MOCIONS
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12.- Moció del grup municipal la CUP-AMUNT de condemna dels fets de Melilla i en 
defensa dels drets humans. (Exp. 25/2022/MOCIÓ).-

MOCIÓ

“El passat 24 de juny va tenir lloc un intent de salt de la tanca de Melilla segons va 
informar la Delegació del Govern a la Ciutat Autònoma.

Unes 2.000 persones es van acostar als voltants del perímetre fronterer per la zona del 
Barri Xinès, de les quals 500 van aconseguir entrar a la zona. Finalment, van poder 
traspassar la frontera i arribar a Melilla 133 persones majoritàriament d'origen sudanès i 
txadià.

Durant el salt, la policia espanyola i marroquina va atacar les persones que intentaven 
saltar fins a provocar la mort de, de moment, 40 persones negreafricanes (que van morir 
al costat marroquí). La brutalitat policial amb què els van rebre també va deixar 76 ferits, 
13 d’ells en estat greu. A més, s'ha pogut constatar el llançament a curta distància de 
projectils amb gasos lacrimògens per part dels antiavalots de la Guàrdia Civil cap a les 
persones que es trobaven a la tanca, generant una situació de gran perill per a la seva 
integritat física i moral i la caiguda de molts de la tanca.

Als episodis de violència física i l'agressivitat que presenta l'arquitectura fronterera en si 
mateixa, cal sumar-hi el tracte inhumà i vexatori que pateixen les persones en trànsit, com 
s'ha documentat als nombrosos vídeos que associacions defensores de Drets Humans han 
compartit. Unes associacions que també estan denunciant que moltes de les persones que 
van sobreviure estan sent processades judicialment davant dels tribunals marroquins o 
desplaçades forçosament a altres punts del país, inclús estant greument ferides o 
convalescents després de patir violència policial.

Esdeveniments com el del passat 24 de juny no són esdeveniments nous, però sí que 
s'han vist incrementats com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern Espanyol i 
Marroc. En el marc d’aquest acord, el Govern de l’Estat Espanyol va abandonar la seva 
històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a 
l’autodeterminació per passar a recolzar el pla marroquí per al territori, a qui pretén dotar 
de més autonomia.

A més a més, cal afegir una externalització de la gestió de fronteres també es materialitza 
amb la privatització de les mateixes. Al juliol del 2020 es va fer públic com deu 
multinacionals gestionen el 65% de pressupost en matèria migratòria de l'estat espanyol, 
donant a conèixer ens privats vinculats a les jerarquies franquistes, a l'aristocràcia i 
excàrrecs polítics, que es beneficien directament d’aquesta política restrictiva basada en 
una suposada eficiència econòmica; que no existeix quantitativament i que, en qualsevol 
cas, és la màxima expressió de com les polítiques racistes sostenen un cercle econòmic 
de violència i empobriment de la classe treballadora.
La Unió Europea és una altra expressió d'aquesta dinàmica hipòcrita que mira només per 
l'interès del capital, i també de com Europa – en tant que ens cultural –, és un territori 
antinegre i colonial. El Centre Delàs d'Estudis per la Pau diu al seu informe “Expandint la 
fortalesa: les polítiques d'externalització de les fronteres de la UE”, que Civipol (una 
empresa semipública francesa del mercat de la seguretat de les fronteres) va tenir una gran 
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influència en l'elaboració de polítiques de protecció de fronteres per part de la Comissió 
Europea. Racisme, capitalisme i blanquitud són la recepta de suposats drets que ofereix 
l'estat espanyol i la UE.

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents acords:

1. Condemnar la brutal violència policial espanyola i marroquina, les devolucions en 
calent, la insultant resposta del govern de l’Estat espanyol davant la mort de 
desenes de persones, per ara 40, si bé és un nombre incert que no fa res més 
que augmentar.

2. Condemnar els silencis còmplices, la passivitat i la coresponsabilitat dels 
governants espanyols així com les declaracions de Pedro Sánchez en les quals 
no condemna fermament la resposta violenta i, en alguns casos, mortal, de les 
autoritats marroquines.

3. Instar a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones que 
han aconseguit arribar a Melilla i de les més de 1000 persones que s'han quedat 
al territori marroquí.

4. Instar a les institucions competents de l’Estat espanyol (més enllà de la Fiscalia 
General de l’Estat i del Defensor del Poble, que ja han iniciat actuacions 
d’investigació) a investigar aquests fets de forma completa i efectiva, per tal 
d’assegurar que existeix veritat, reparació i justícia.

5. Instar el Govern de l’Estat i a les Corts Generals espanyoles a derogar la Llei 
d’estrangeria.

6. Instar a l’Ajuntament de Molins de Rei a donar suport i facilitar, mitjançant 
comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures promoguda per la 
Iniciativa Legislativa Popular #RegularizaciónYa, que finalitza el proper 23 de 
setembre de 2022, entesa com a solució transitòria en tant no es deroga 
la Llei d’estrangeria.

7. Traslladar aquests acords a les institucions esmentades en els anteriors acords i 
als mitjans de comunicació locals.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara encetem el punt de les mocions presentades pels grups municipals amb el punt 12, 
que és la moció del grup municipal... I ja avanço que n’hi ha no només una, n’hi ha dues. El 
punt 12, la «Moció del grup municipal de la CUP Amunt de condemna dels fets de Melilla i 
en defensa dels drets humans». Endavant, senyor Carles Corro.

Sr. Corro:

Bé. Gràcies de nou i bona tarda a tothom de nou.

Presenta el punt 12

Sr. Alcalde:
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S'obriria el torn d’intervencions, ha acabat, no? Ha finalitzat? Perdó, que estava parlant 
amb el secretari. S'obriria el torn d'intervencions, endavant. Senyor Arnau Pedrol.

Sr. Pedrol:

Bona tarda. Bé, des d'Esquerra Republicana volem condemnar la violència policial cap a 
gent indefensa el passat 24 de juny i el rebuig dels vergonyosos posicionaments tant del 
Govern de l'Estat espanyol com de la Unió Europea. Lamentem el fet que aquest debat no 
s'hagi produït quan tocava, ja que era en el Ple anterior quan aquest tema estava a 
l'agenda i estava en boca de tots. Sembla ser que alguns partits necessitaven de tres 
setmanes per definir el seu posicionament en matèria de drets humans. Esquerra no les 
necessitava, perquè creiem que hi ha límits que no podem permetre que es creuin. I hem 
de ser ferms per respectar-los i preservar-los. Des d'Esquerra Republicana creiem que no 
hi ha immigrants de primera i immigrants de segona, perquè les necessitats són 
compartides. I en cap cas pensem que la geopolítica ha de passar per sobre dels drets 
humans.

Per tant, com hauríem fet el dia 30 de juny, votarem a favor d'aquesta moció perquè els 
drets humans no són negociables ni ajornades. Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Aroca:

Gràcies. Nosaltres, per descomptat, també hi votarem a favor. També ho haguéssim fet el 
dia 30. Sap molt de greu que no es produís aquest debat quan tocava que es produís. A 
vegades no s'entenen certs posicionaments i certes actuacions per part d'alguns partits 
que no sé exactament què necessiten per fer una condemna a uns fets tan greus com 
aquests. Per a mi és un més dels capítols molt negres de la història de les franges de 
Melilla i de Ceuta. Un mes, eh?, perquè cada ics temps ens trobem amb una situació com 
aquesta. Res canvia. Poques coses estem fent per solucionar-ho. I, al contrari, em sembla 
que estem anant cap enrere i estem agreujant la situació.

Per tant, nosaltres donem suport a aquesta moció i demanem, si us plau, a les autoritats 
competents, especialment a l'Estat espanyol i també a la Unió Europea, doncs, que donin 
un gir important a l'hora d'aplicar aquestes polítiques i que s'ho facin mirar perquè realment 
el que està passant allà és terrible, és un drama increïble. I que estem aquí com a mers 
espectadors i jo crec que no hauríem d'anar per aquest camí, sinó tot el contrari. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Aroca. Més intervencions? Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
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Gràcies. Nosaltres votarem, evidentment, a favor d'aquesta moció. Creiem que és una molt 
bona moció i, per tant, volem felicitar els companys de la CUP per la seva exposició. És 
evident que els fets que van ocórrer, doncs, són uns fets absolutament reprovables, que 
l’únic que posen de manifest és precisament això, que hi ha immigrants de primera i 
immigrants de segona. Que això és un fet que hauríem de testar tots i cadascun de 
nosaltres, que entenc que això és evident que ho fem. I és evident que hem de treballar 
tots conjuntament per tal d’erradicar aquestes situacions de persones que fan molts, molts i 
molts i molts i molts quilòmetres per poder arribar a aquesta Europa promesa o aquesta 
Europa dels somnis, però que difícilment ho podran assolir si hi ha actuacions com les que 
es van produir a Melilla.

Per tant, des de Junts per Molins, evidentment, donar-li tot el suport.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, des de Molins en Comú, doncs, com no pot ser d'altra manera, també donarem suport 
de la moció. Evidentment, lamentem profundament tot el que està passant. I, 
malauradament, sí que hi ha migrants de primera i de segona, vale? I malauradament, 
totes les administracions no estem treballant suficient per erradicar-ho. I passa inclús en, 
diguem-ne, la prestació de la societat, eh? Tractem diferent una guerra a Ucraïna o una 
guerra a Àfrica i després tractem diferent a les persones que venen d’Ucraïna de les 
persones que venen d'Àfrica en tots els àmbits, eh? En els àmbits de la salut, en els àmbits 
de l'educació, en els àmbits de la vivenda, en tots aquells àmbits que són de drets 
fonamentals i necessitats bàsiques.

Per tant, evidentment, hi votarem a favor. I des d'aquí, doncs, demanem que d'una vegada 
per totes ens posem les piles. Gràcies

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. És el torn de la senyora Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido: 

Bé, bon vespre de nou. Jo faré, primer de tot, un comentari en resposta al company 
d'Esquerra en la seva intervenció parlant de límits en drets humans. Recordo i dic aquí que 
Esquerra Republicana ha votat en contra d’equiparar la indemnització per violència 
masclista a la de víctimes de terrorisme al Parlament. Crec que violació de drets humans 
també ho és la violència masclista o els assassinats que estan patint les dones que aquest 
mes acabem de llegir, cinc dones assassinades.

Sobre la moció, en primer lloc, lamentar i condemnar rotundament els fets tràgics i 
dramàtics que es van viure el passat mes de juny i tota la solidaritat amb les familiars de 
les víctimes i cap a aquelles persones que buscant una nova vida més enllà dels seus 
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països d'origen, posen en risc la seva pròpia. L'agència de l'ONU per als Refugiats, 
ACNUR, i l'Organització Internacional per les Migracions han recordat la necessitat que en 
tota circumstància es doni prioritat a la seguretat dels migrants i refugiats demanant 
ampliar l'accés a alternatives segures de migració per evitar aquests intents d'entrada 
il·legals i perillosos i que aquest tipus de tragèdies es repeteixin.

La Fiscalia ha iniciat una investigació i el Defensor del Poble també sobre l'admissió a 
tràmit d'una denúncia presentada per nou organitzacions socials i que ha donat origen per 
part de la institució a diferents actuacions i sol·licituds d'informació davant dels organismes 
administratius competents per aclarir els fets. A més, aquesta investigació també busca 
saber com s’han aplicat els protocols al CETI de Melilla i l'assistència lletrada rebuda i 
també per la situació de les víctimes.

Per tant, creiem que abans d'assumir responsabilitats i acordar mesures per evitar fets tan 
tràgics i lamentables com els que han passat, cal aclarir fins al màxim les causes d'aquest 
accident per tal d'aturar el tràfic il·legal que màfies organitzades fan enganyant persones 
que fugen dels seus països d'origen cercant legítimament noves oportunitats.

Des del Grup Municipal Socialista creiem que el que va passar el dia 24 de juny no es pot 
tornar a repetir i és un fet inadmissible per a qualsevol ciutadà i ciutadana. Per a nosaltres 
tampoc. La moció que es debat avui planteja qüestions amb les quals estem d'acord i 
d'altres que no, i això és política. I per això vam proposar al grup que ha presentat la moció 
poder votar els punts per separat per poder explicar el nostre posicionament en cada punt i 
reforçar la condemna dels fets ocorreguts i les morts patides.

No ens han donat aquesta oportunitat i no és el primer cop que passa. Cadascú fa política 
a la seva manera o pensant en el consens i la suma o en la crítica i l'exclusió. Defensar els 
drets humans no és només presentar una moció a un Ple, també és promocionar la cultura 
i valors en aquests drets, explicar què és un mur o una frontera entre països i denunciar les 
violacions dels drets humans que passen en aquests territoris governi qui governi. I 
nosaltres, el grup socialista, des del govern municipal ho hem fet, no només recolzant 
entitats, sinó per iniciativa pròpia. I ho seguirem fent.

Per aquest motiu, des de la convicció d'aquest Govern i d'aquest grup per la defensa dels 
drets humans i com a protesta davant la poca flexibilitat quant a debat i votació dels acords 
de la moció, el grup municipal socialista no votarà aquest punt de l'ordre del dia.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Endavant.

[Veus de fons]

Senyor secretari, pot fer aquest aclariment ara que sembla que hi ha dubtes?

Sr. Secretari:
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Hem fet la consulta jurídica i, com a grup municipal, si la seva decisió és no votar, és 
perfectament legítima. Per tant, res a dir.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies.

[Veus de fons]

El senyor secretari no mana que haguem... Que jo sàpiga, qui mana a l’ordenament jurídic 
del Ple no és la senyora Aroca, és el secretari, en aquest cas, accidental del Ple. I, per 
tant, feta la consulta, no caldrà ni que ens absentem del Ple i, per tant, la votació...

[Veus de fons]

No, no. Escolteu, és que no hi ha debat. És a dir, el debat ha acabat. Hi ha una 
interpretació. Hi ha una interpretació del secretari. I, per tant, ara és el torn del grup ponent 
de tancar el torn d'intervencions. Endavant.

Sr. Corro:

Bé. Primer de tot, agrair als grups de Molins Camina, Molins en Comú, Esquerra 
Republicana i Junts per recolzar sense pal·liatius aquesta moció, tots els acords. Perquè, 
clar, és cert que nosaltres en altres ocasions no hem permès aquest vot per separat. Però 
entenem que el problema potser no és tant el per què no permetem el vot per separat, com 
deia en algunes mocions. I quan ho fem és quan considerem que el sentit final de la moció 
pot quedar desvirtuat. Potser ens hem de plantejar per què hi ha qui es vol fer mocions a 
mesura. Sense acceptar totes les conseqüències del que comporta la moció original.

Dit això, sí que m'agradaria remarcar dues qüestions que des del Grup Municipal del PSC 
s’han posat sobre la taula. Pel que fa a les investigacions que demanem, com ja havíem 
dit, tant el Defensor del Poble com la Fiscalia General de l'Estat ens consta que han iniciat 
actuacions d'investigació, però també ens consta que hi ha altres mecanismes. Hi ha altres 
vies d'investigació que ara per ara encara no s'han posat en marxa i seria interessant que 
es fes. Penso, per exemple, en una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats per 
depurar responsabilitats polítiques o una investigació interna al ministeri competent, en 
aquest cas, de l'Interior, per depurar responsabilitats disciplinàries contra els 
comandaments del terreny i responsables. I recordar també que al Parlament Europeu 
se'ns ha avançat i ja ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior.

I un últim apunt que m'agradaria fer sobre una qüestió que sempre em descol·loca, i és 
l'argument de les màfies, les famoses màfies. Jo penso que si les màfies desapareguessin, 
seguiria existint el capitalisme, un sistema que necessita de guerres per alimentar de forma 
indefinida algunes de les seves indústries i que necessita de persones i països de primera i 
de segona categoria per subsistir i per aspirar a un creixement econòmic infinit. I això farà 
que la gent de segona, considerada malauradament de segona, segueixi fugint dels seus 
països per aconseguir vides millors, costi el que costi. Gràcies.
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Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passaríem així a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 13 7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 13 vots a 
favor de JxM (4), ERC (4), MEC (1), Molins Camina-Podem (1), la CUP (3) i 7 
abstencions del PSC (7).  

13.- Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem 
per la millora del servei municipal d’autobús, línia MB3, que presta servei als barris 
de muntanya. (Exp. 26/2022/MOCIÓ).-

MOCIÓ

“Atès que les persones que resideixen als barris de muntanya de Molins de Rei, venen 
patint des de l’inici del servei de Bus Urbà (Molins Bus), una important discriminació 
causada per una mancança important de serveis que pugui atendre les seves necessitats 
bàsiques de Transport Públic.    

Atès que fins ara el servei establert a la línia MB3 , s’ha demostrat totalment insuficient en 
especial a determinades hores, en que les activitats extra escolars i les necessitats 
relacionades amb les compres, serveis, activitats culturals, esportives, etc. requereixen 
d’un transport públic mínim que permeti als residents i infants, arribar a casa seva sense 
haver d’utilitzar els cotxes privats. 
  
Atès que la situació empitjora més encara els dissabtes, diumenges, festius, dies de Fira, 
Festa Major, etc. i en períodes de vacances, a on no existeix cap tipus de servei de 
transport públic als barris de muntanya, el que suposa un gran greuge comparatiu.
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Atès que les millores introduïdes des del dissabte 21 de maig d’enguany, milloren de 
manera important els serveis de la MB1 i MB2 , garantint el seu funcionament en els caps 
de setmana, festius i vacances.  Però solament suposa l’ampliació d’una expedició per 
sentit en horari del migdia pel que fa la MB3.

Atès que cal garantir uns serveis basics a tots els veïns i veïnes dels barris de muntanya, i 
mes en l’entorn social i econòmic en el que estem immersos, de lluita contra el canvi 
climàtic, la crisi energètica a causa de la guerra d’Ucraïna i l’alta inflació que estem vivint, 
que ha determinat als governs a aconsellar reduir dràsticament  l’ús del cotxe privat i reduir 
el consum de combustibles.

Atès que en municipis propers metropolitans ja s’han articular solucions  per la prestació 
d’un servei suficient a nuclis disseminats i urbanitzacions, amb finançament de l’AMB.

Atès totes aquestes circumstàncies proposem la millora en dies laborables de la línia MB3, 
ampliant les hores de servei a la tarda-nit i la creació d’un nou servei de Bus a la demanda, 
que pugui funcionar els dissabtes, diumenges, festius, dies de Fira, Festa Major i en 
períodes de vacances, per tal de  garantir les necessitats bàsiques de transport públic de 
tots el residents als barris de muntanya.

Per totes aquests raons proposem al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords.

1. Sol·licitar a l'AMB una millora del servei de la línia d'autobús MB3, en 
consonància als estudis que està realitzant l'AMB, i que s’haurien 
d’implementar el més aviat possible, durant el 2022, tenint en especial 
interès les següents expedicions:

- Una nova expedició diària per adaptar-se a l'horari de tancament 
de les botigues i activitats d'oci i esportives: allargant l'horari de 
sortida en dies laborables.

- Noves expedicions els divendres i vigílies de festius.
- La millora de la capacitat de l'actual línia per atendre les 

necessitats actuals i futures de la connexió entre les estacions de 
RENFE Molins de Rei, els barris de muntanya i l'estació FGC de la 
Floresta, que la converteix en una línia interurbana.

2. Sol·licitar a l’AMB l’estudi i implantació urgent d’un nou servei de Bus a la 
demanda que permeti garantir l’accés dels barris de muntanya a la Vila en 
dissabtes, diumenges i festius i en els períodes de vacances, quan deixa de 
funcionar en dies laborables la línia MB3.

3. Traslladar aquest acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

4. Traslladar aquests acords a les AAVV dels barris de muntanya i a totes les 
Associacions de Veïns i veïnes de la Vila, a les entitats del comerç de la Vila, 
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a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic  i a l’empresa 
concessionària de les línies del servei Molins Bus.

5. Traslladar aquests acords a tots els mitjans de Comunicació Local i 
Comarcals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al punt 13, la «Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins 
Camina Podem per a la millora del servei municipal d'autobús, línia MB3, que presta servei 
als barris de muntanya». Senyor Corredera o Ana Aroca. Senyor Gerard Corredera, 
endavant.

Sr. Corredera:

Disculpeu, eh!

Presenta el punt 13

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S’obriria el torn d'intervencions. Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bona tarda, bon vespre a tots i totes que ens escolten. Bé, el nostre vot en aquesta moció 
serà favorable, ja que compartim i estem d'acord en que els barris de muntanya de Molins i 
de qualsevol municipi català per la seva realitat i tipologia, és a dir, cases molt 
disseminades, baixa densitat de població, carrers estrets en pendents, difícil accés, entre 
d'altres, tenen en general un dèficit en el servei de transport públic. Com hem dit en 
nombroses ocasions, compartim molt la proposta del punt 2 i, al nostre entendre, és l'acció 
política prioritària que caldria emprendre, que és implantar un servei de minibús o taxi a 
demanda. O bé també, això ho fiquem nosaltres, no ho diu la moció, subvencionar 
trajectes en taxi. Són dues propostes, per exemple, que sí recullen les necessitats de 
transport públic d'aquests barris disseminats i amb baixa densitat de població. I creiem que 
seria una manera adequada d'invertir els diners públics per millorar la mobilitat sostenible a 
la vila.

Amb relació al primer punt, agrair la modificació per acomodar millor el nostre punt de 
vista. Per les característiques que tenen aquests tipus d'urbanitzacions, nosaltres no veiem 
tant clar que la solució passi per ampliar els horaris, sinó, com dèiem abans, adaptar-se a 
la realitat d'una zona urbana molt diferent a la de l'entramat urbà de la vall del Llobregat. 
En tot cas, compartim la necessitat de demanar a l'AMB, ara que és qui gestiona aquest 
servei, que apliqui millores per aconseguir reduir la dependència del transport privat 
motoritzat també als barris de muntanya. Gràcies.
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Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Miquel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies. Bé, evidentment, votarem a favor de la moció. I crec que la moció explica molt bé 
els passos que hem anat fent des que es va implementar ja fa força anys el transport urbà. 
En el cas de Molins de Rei, amb una situació que el municipi no tenia l'obligatorietat de 
prestar aquest servei, perquè la llei no l’obligava a tenir un transport públic urbà, i va ser el 
mateix Ajuntament que va prendre la iniciativa de generar, en aquest cas, primer l’MB1 i 
l’MB2 i, a posteriori, l’MB3.

Evidentment, la realitat del municipi i social ha anat evolucionant i els darrers anys s'han 
anat modificant diverses vegades. La darrera, com bé explica la moció, amb l'ampliació 
dels horaris tant els caps de setmana com la millora de les freqüències els dissabtes. 
També amb aquesta petita modificació que es va fer, efectivament, de l’MB3, que, 
bàsicament el que vam fer en aquell moment, aprofitar aquests moviments per fer aquesta 
ampliació, però que no significa, com explicava la moció, que no estiguéssim treballant 
conjuntament amb l'Àrea Metropolitana, que és la titular ara mateix del servei, de les 
possibles ampliacions de l’MB3.

Una línia que quan nosaltres ja vam signar conveni amb l'Àrea Metropolitana, ja els vam dir 
que pensàvem que era estratègicament molt important, perquè és una línia de les poques 
que comunica dues xarxes metropolitanes, com és la de Rodalies de Renfe i la de 
Rodalies de Ferrocarrils de la Generalitat, molt utilitzada per veïns de Molins, però d'altres 
municipis, per connectar-se amb l'altra xarxa de transport públic i que li permet arribar molt 
més ràpidament a la zona del Vallès Occidental, a tota la zona de la Universitat Autònoma 
o dels municipis com Sabadell i Terrassa, de la gent que ve d'aquesta zona sense tenir 
que anar, com ens passa habitualment a Barcelona i tornar, val?

Nosaltres sempre hem cregut que aquesta era una línia a potenciar. Per això, 
efectivament, i com ha comentat també el Marc, li vam demanar als companys de Molins 
en Comú i de Podem aquesta modificació no tan condicionada als horaris, sinó a la millora 
de la prestació del servei, sigui quin sigui. És a dir, nosaltres creiem, perquè constatem que 
hi ha moments en què la línia, segurament, s'ha de fer la seva modificació horària, perquè 
no porta, en alguns casos no ha portat ningú, i en altres la línia va absolutament saturada, 
eh?, perquè és una línia molt utilitzada per un perfil molt concret de gent.

En aquestes anàlisis i feines i tasques que estan realitzant l’AMB conjuntament amb els 
tècnics municipals, anem també en la mateixa línia de veure que efectivament hem de 
buscar el transport a demanda. És a dir, jo crec, si no ho recordo malament, a municipis de 
prop, com Cervelló, ja l'han començat a posar en marxa, Barcelona ja fa temps que treballa 
en aquesta línia. I, efectivament, crec que són solucions perquè en aquells moments 
puntuals que a lo millor no tens els punts de tanta circulació o tanta necessitat de transport 
públic, ens permeti tenir transport en aquestes zones de muntanya que, com bé 
s’apuntava, són absolutament disseminades.
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Estem treballant també en aquesta modificació de la línia, que és la que es va dissenyar 
originalment i que estem treballant per veure si la podem optimitzar una mica millor 
precisament en això. I, a més, és una cosa que ja vam explicar quan vam fer l'ampliació. 
És a dir, nosaltres no ens quedàvem aquí, estàvem treballant en aquesta línia precisament 
per això, no?, perquè consideràvem que era una línia força complexa. Ara veiem, 
conjuntament amb... l’Área Metropolitana ja s'ha adonat que, efectivament, és una línia 
interurbana, ens comunica amb el municipi de Sant Cugat i veuen el potencial que té 
aquesta línia.

Amb la qual cosa, jo crec que és una moció benvinguda, però no nova, perquè en aquesta 
línia nosaltres ja portem temps treballant i crec que aquestes aportacions el que fan és 
reafirmar aquesta demanda que fem nosaltres com a municipi de reforçar aquesta línia.

Sr. Alcalde:

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

Sr. Aroca:

Gràcies. Bé, jo estic molt d'acord amb tot el que s'està dient aquí sobre aquesta línia. 
Universitaris, molts la fan servir. Treballadors i treballadores, també. Gent gran. Gent gran 
que no condueix. I als barris...

Sr. Alcalde:

Senyora Aroca, un segon, perquè és que està demanant... Entenc que és grup ponent, 
vostè. Per tant, si ha de parlar... li he donat la paraula pensant que... no sabia si era el 
tancament o no. El seu grup ponent hauria de fer el tancament i s'haurien de repartir els 
punts. Per això he demanat... no, no, és que ells han de tancar. Per tant, sí que... per això 
he demanat si volien parlar vostès. Si volen parlar, ho han de fer ara i després tanquen 
ells. Endavant, senyor Quim.

Sr. Llort:

Moltes gràcies. Bona tarda. Sí, nosaltres, des d'Esquerra Republicana de Molins de Rei en 
diferents ocasions hem preguntat com estava aquest tema, quan i com pensaven arreglar, 
resoldre aquesta situació. Celebrem l'explicació que s'està treballant conjuntament amb 
l’AMB. També celebrem aquesta moció que creiem que és una moció molt positiva. I 
nosaltres estem totalment d'acord en que es garanteixi l'accés als barris de muntanya de la 
vila mitjançant transport públic, cap de setmana, festius, durant les vacances i que es 
busqui el sistema més adequat. Poc més a afegir. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Ara sí, el senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
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Gràcies. Sí. Primer de tot, felicitar també els companys de Molins en Comú i Molins 
Camina per aquesta moció. Saben que no em cauen els anells per felicitar els grups 
municipals per les mocions que presenten i, per tant, també és de justícia. Però això 
tampoc no amaga una realitat que és que realment des del Govern també estem treballant 
de forma intensa amb l'Àrea Metropolitana per anar buscant solucions per donar cobertura 
o, si més no, servei als barris de muntanya, que són els barris que, possiblement, i tots els 
portaveus que estàvem el 2019, quan vam anar, recordo, crec que era a l'Associació de 
Veïns de la Pineda, ja ens van dir que eren els grans oblidats.

I, per tant, en aquest oblit que mai hem d'oblidar, hem de continuar treballant perquè 
aquests barris de muntanya cada vegada se sentin més significats, més dignificats i, en 
definitiva, se sentin més part del nostre municipi. Jo crec que amb l'última modificació que 
hem fet també amb el servei d'autobús municipal, que ara ho comentàvem, està a punt 
pràcticament de fer els 20 anys i, per tant, és una xifra ja que ha passat la majoria d'edat i 
té aquest component, jo crec, d'haver-se fet gran i que ha de continuar treballant per donar 
aquest servei a la ciutadania de Molins de Rei. És evident, com en l'última modificació que 
vam fer, ja vam intentar, doncs, donar aquesta continuïtat durant tot l'any al municipi.

Però és evident que els barris de muntanya continuen encara sent l'assignatura pendent, 
que és, jo crec, molt difícil donar cobertura a totes les necessitats horàries que tenen els 
barris de muntanya. I és evident que un dels aspectes que es posa sobre la taula i que ja 
s'havia parlat en el seu moment, que és aquest servei a demanda, és aquest que ens ha 
poder garantir, efectivament, que tothom tingui cobertura d'aquest transport públic que té 
aquesta solvència dins del municipi, però que ens falta també aquesta cobertura dins dels 
barris de muntanya.

I és evident, i s'ha dit, que aquesta interurbanitat que fa aquest servei d'aquesta MB3 és 
evident que ens ha de donar un valor més afegit. I aquí també l'Àrea Metropolitana ha de 
ser conscient de la responsabilitat que té i, per tant, evidentment, també hem d'exigir que 
vagin en aquesta línia per poder ajudar-nos a finançar tota aquesta línia, més encara del 
que ja ho estan fent. La nostra demanda sempre ha de ser que ens ajudin més del que es 
fa. I, per tant, una vegada s'hagi complert aquest estudi, ens haurem de reunir, haurem de 
continuar treballant per veure com fem aquesta interurbanitat, com donem servei i cabuda 
a aquesta línia de la MB3 per donar compliment a totes les demandes horàries i 
necessitats que realment es necessiten a barris de muntanya. Per tant, felicitar un cop més 
els grups ponents i agrair aquesta moció i esperem que puguem properament, doncs, 
poder donar més cobertura i més solucions als nostres convilatans.

Sr. Alcalde:

I ara sí que és el torn del grup ponent. Endavant, senyora Aroca.

Sra. Aroca:

Seré ràpida perquè el company també m'ha demanat tancar. Semblo nova amb allò 
d’intervenir en qualsevol moment, qualsevol ho diria. No, ràpidament. Recordar que 
precisament les associacions de veïns dels barris de muntanya eren d'aquestes entitats 
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signants de la petició de més pàrquings a Molins de Rei, que ja vam explicar en el seu 
moment que creiem que un reforç del transport públic solucionaria en part aquestes 
demandes. Ho deia abans, gent gran que està aïllada perquè ja no condueix, universitàries 
i universitaris que van a l'Autònoma, treballadors i treballadores. Jo crec que es fa servir 
poc perquè hi ha tant espai, segons a quines zones especialment, entre bus i bus, que la 
gent finalment acaba agafant el cotxe. Cotxe que crec que tots volem que s'agafi menys a 
tots els nivells.

I, a més, jo crec que és important, eh?, l'esforç de l’AMB ha de venir no només perquè 
l’AMB pensi que Molins de Rei és un municipi en què cal invertir, que val la pena invertir, 
sinó també perquè des que vam passar a zona 1, doncs, hi va haver un compromís 
d'augmentar les inversions en transport públic perquè per això també paguem el tribut 
metropolità. Per tant, és un retorn al final dels nostres drets com a municipis de la primera 
corona actualment ja amb l’AMB. Per tant, tots els esforços de l’AMB en aquest sentit 
seran benvinguts, l'únic és que s'han de concretar.

Per tant, jo sé que no és cosa de Molins de Rei, però sí que potser aquesta negociació 
apretar, no?, com deia el Miquel. Aquestes negociacions amb l’AMB sí que són cosa vostra 
i, per tant, demanar al Govern que es posi seriós en aquest tema, perquè jo crec que 
aquesta línia reforçada, no sé quina és la millor manera, suposo que això els tècnics ja ho 
acabarem de dir. Doncs, reforçant aquesta línia jo estic segura que la vida de la gent dels 
barris de muntanya millorarà bastant. Gràcies.

Sr. Corredera:

Bé, jo he demanat paraula una mica amb les converses que teníem amb el Miquel, no?, 
amb relació a la necessitat aquesta que l'AMB també entengui que és una línia interurbana 
i que, evidentment, el que fa és connectar dos municipis i dos serveis de transport públic. I 
ara ho comentava el Ramon, no?, que és un servei que compleix 20 anys. No todo lo del 
2011 estaba tant mal... En un servei que... Ah, es que estàveu vosaltres. Ah, es que a 
vegades sembla que no hi éreu. Ah, que també hi éreu, vale, vale. [Riures] D’acord, 
d’acord. Val, val. Així queda tot aclarit.

En una visió, diguem-ne, avançada d'unes possibles necessitats futures. I els tècnics, 
doncs, han d'executar voluntats polítiques en la línia de promoure un canvi modal. Ho dic 
perquè no podem fiar tot allò al criteri tècnic, i ho dic amb coneixement de causa, perquè jo 
en aquella època era tècnic. I si a mi m'haguessin preguntat que fem amb Molins Bus 
també, igual, hagués tingut dubtes de si realment era viable, si realment era una obligació 
per a l'Ajuntament, val? Per tant, entenc que en aquell moment es va prendre una decisió 
política. Una decisió política també que es va criticar molt, que també suposava un cost i 
sempre deficitari. Sempre parlem d'aquestes coses. I, bé, el temps ha demostrat que ha 
sigut un encert i, per tant, el que hem de fer és, diguem, recollir aquelles coses que també 
ens van deixar bé, no?, i millorar-les el màxim possible. D'acord? Així que moltes gràcies a 
tots els grups i espero que voteu a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies, doncs, passaríem ara sí a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

E- ALTRES

14.- Renúncia de la regidora Sra. Ana Maria Aroca de Maya, al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Exp. 1/2022/RENPRE).-

Vist l’escrit presentat per la regidora Sra. Ana María Aroca de Maya, de data 12 de juliol de 
2022, amb número de registre d’entrada 2022016240, de data 12 de juliol de 2022, en el 
qual a l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació.

Atès el que disposen els arts 9 del ROF i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.

Per tot el que ha estat exposat, el Ple de la Corporació adopta:

Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia voluntària a la condició de Regidora 
de l’Ajuntament de Molins de Rei presentada per la  Sra. Ana María Aroca de Maya, 
pertanyent al Grup Municipal de Molins Camina-Podem i declarar vacant el seu escó.

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial corresponent.

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessada Sra. Ana María Aroca de Maya
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem, avui sí que hi ha abans de «Precs i preguntes» hi ha l'aspecte d'«Altres», que no 
és tan habitual, i és que, en definitiva, hi ha el punt 14 que diu «La renúncia de la regidora 
senyora Ana Maria Aroca de Maya al càrrec de regidora a l'Ajuntament de Molins de Rei». 
I, per tant, estem davant de la renúncia d'un grup que és unipersonal, això no és al que 
estem acostumats. Per tant, entenc que fa l'explicació de per què renuncia la mateixa 
persona que ho presenta. Endavant.

Sra. Aroca:

Presenta el punt 14

Sr. Alcalde:

Obriríem el torn d'intervencions. Saben que l'habitual és en aquest cas anar de menor a 
major. D'aquesta manera, si els sembla, no? Gerard, endavant.

Sr. Corredera:

Començo jo i acabo jo, perquè igual em doblo. Que difícil, no? A veure, el 2015 no ens 
coneixíem, jo crec que ens vam conèixer cap al 2017-2018, no em facis dir ben bé, i que 
vam intercanviar unes primeres paraules. Tampoc sé ben bé com erets en el primer 
mandat, però el que sí que puc dir és que des que et conec has canviat, has après, ens 
hem apropat i, sobretot, ens hem conegut, no?, que això és el més important com a 
persones, no?, diguem-ne, establir algun vincle, un vincle més enllà de grups polítics, sinó 
també un cert vincle personal de compartir aquesta solitud de grup municipal, però en el 
fons, diguem-ne, aquesta unió en molts dels posicionaments i pensaments que hem anat 
d'alguna manera ajustant per tenir un únic discurs cap al Ple, no?, sobretot de cara al final 
d'aquest mandat, i més en concret de cara al futur. 

Jo crec que ets una persona que tens molt de coneixement, també t’has format per tenir-lo, 
com dius tu, dos màsters, no?, i, a més a més, dos criatures, no?, que també ajuden a fer 
un altre màster. I ets una persona, doncs, molt ferma amb les teves conviccions i 
posicionaments. Jo et considero una persona molt valenta, molt intel·ligent. I sobretot, no?, 
aquest compromís i aquesta dedicació absoluta cap a una regidora de l'oposició, amb les 
dificultats que això té i que tu no has deixat en cap moment d'atendre. I per tant, d'alguna 
manera, jo crec que la població ha de ser plenament conscient que l'Ana Aroca tot i estar 
sola i tenir, com deia ella, que anar a totes les comissions i defensar quasi tots els punts 
del Ple, doncs, ho ha donat tot. I ho ha donat tot, inclús, a vegades, ajudant-me a mi, no?, 
perquè com a novell, a qui a plens «a sobre tinc que ajudar a aquest d'aquí al costat» que, 
a vegades, doncs, sobretot en àmbits més econòmics i fiscals, no?, doncs, l’Anna té una 
capacitat i un coneixement que jo crec que és dels regidors que hi ha en aquesta sala de 
plens que té més aquestes capacitats.
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Jo et trobaré molt a faltar. Jo crec que et trobarem molt a faltar a tots. Més enllà del teu 
embat, no?, i d'aquella imatge amb una certa agressivitat a l'hora de defensar els punts. 
Però en el fons ho fa des d'unes molt bones idees amb propostes, i ho fa amb les eines 
que té a disposició com a regidor de l'oposició. I, per tant, bé, jo crec que almenys la meva 
valoració com a regidora municipal és molt bona, no? No et posaré un deu, perquè els 
deus no existeixen. Això m'ho deien a la universitat «els deus no existeixen». Però bé, jo 
crec que has estat molt bona regidora. I, per tant, doncs, perdem un actiu. I en això, doncs, 
lamentem que deixis, diguem-ne, aquesta vessant teva política.

A nivell personal, doncs, res, et trobaré molt a faltar, et trobaré a faltar aquí i espero i 
desitjo sobretot que aquesta nova aventura personal, doncs, que et sigui molt profitosa, 
que aprenguis moltíssim més. Que vas a una societat que en moltes coses està avançada 
a la nostra. I, per tant, doncs, que no deixis mai aquesta vessant política i que jo t'espero a 
la tornada, doncs, que ens aportis tot allò que puguis aprendre en aquest país on vas.

Res més, que moltes gràcies per tot i que en seguim veient. D'acord? Gràcies.

Sr. Alcalde:

Endavant, Estefania Castillo.

Sra. Castillo:

Gràcies. Abans de tot demanaré al Manuel que es posi cap a un costat o l'altre, perquè és 
que just no la veig i m'agradaria poder-la mirar als ulls quan m'acomiado d'ella. Doncs, bé, 
dir-te per part nostra que, bé, lamentem molt que marxis, però sabem que és per una bona 
causa. Aquesta sala de plens torna a perdre una dona. Vull dir, hem passat a ser, bé, som 
nou i ara ja no ho serem.

Però, bé, dir que jo personalment com a persona que he entrat en aquesta nova, bé, el 
2019, com a regidora, moltes vegades he reflexionat de l'admiració que t’he tingut per tota 
la càrrega que has comportat. Bé, doncs, això, laboral, feina, ajuntament, coses personals 
i, sobretot, que has viscut una pandèmia i un embaràs aquí, en plena legislatura. I crec que 
és d'admirar, vull dir, i que tot això ho hagis pogut dur, que aquesta càrrega l'hagis pogut 
dur tu sola, segur que molt acompanyada, però vull dir que donant la cara. Que si tampoc 
haguessis pogut, també hagués estat meravellós, perquè no poder també és un acte 
d'autocura. Que hem après molt amb tu, sobretot en tema d’aportacions, com ha dit el 
Gerard, econòmiques, tècniques, perquè, òbviament, nosaltres no som tècnics, venim aquí 
a fer política i a fer una transformació de la societat, però tècnics no ho som.

I res, que et desitgem que et vagi molt bé, molts encerts. Que els meus companys del 2015 
i nosaltres mateixos, el Josep, el Carles, l’Asier, la Laura, el Roger, la Mireia, t’envien molts 
records. I, bé, que tot et vagi molt bé i que et trobarem a faltar. I que segur que et tornarem 
a veure, no sé si a la política institucional, però com a mínim als carrers batallant, segur. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:

Bé, a mesura que parlen els companys, queden menys coses diferents potser a dir. Jo en 
resaltaria dues que, de fet, lliguen amb el que acaba de dir l’Estefania ara en aquest 
moment. I és la teva coherència i la teva constància i ser conseqüent amb el que penses i, 
per tant, amb el que fas, no? Crec que això és admirable, perquè és veritat que en molts 
moments ens deixem influir per situacions, pressions, pel que sigui. I, en canvi, doncs, bé, 
ho tens clar i lluites i segueixes per allà, no? I crec que, bé, que això és d'admirar. No 
tothom ho sap fer. Jo crec que això no s'aprèn. Potser es practica, però, realment un ho ha 
de portar a dintre. I ser conseqüent amb un mateix això és un valor molt important.

Com deia l’Estefania, en el meu cas, personalment, però, bé, els companys també, 
nosaltres també ens hem estrenat. Per tant, som súper nous i desconeixedors dels 
processos administratius, dels intringulis de determinats no sé què. I, per tant, comentaris 
teus, consells teus o apunts teus realment eren molt importants perquè feien que ens 
plantegéssim que allò potser no era d'aquella manera i s'havia de mirar d'una altra manera, 
no? Només, en tot cas, m'hauria agradat que, en tot cas, des del 2019 cap aquí 
t’haguessis sentit més acompanyada que del 2015 al 2019. En algun moment nosaltres 
també hem intentat fer algun acostament. És cert el que dius que a vegades, doncs, bé, el 
que deies, no?, ens deixem portar per les diferències i això priva de fer unions que 
realment serien molt més enriquidores. I això potser és una lliçó que podríem aprendre ara, 
no?

I per no estendre'm més, perquè tampoc és el meu moment, si em permets, només et faria 
un comentari, no és ni un consell. Doctora’t en el tercer màster que tens ara a les portes, 
perquè el temps passa molt de pressa, els fills es fan grans molt ràpidament i quan mires 
enrere dius «però aquest que m'està passant no sé quants pams era aquell que jo tenia i 
jugava amb ell a arri arri tatanet, no? I realment trobes a faltar molts moments, no? Llavors, 
com que te'n vas realment també, com deia el Gerard, o una altra societat o un altre lloc, 
etcètera, que, per tant, tot és molt diferent, uf, xucla-ho tot i emporta-t’ho tot i comparteix-
ho amb les teves filles i el teu company, òbviament. Però pel que fa a les filles, amb el 
tercer màster que serà diferent. I una abraçada molt gran de part dels quatre.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies Marta. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:

Gràcies. Deia el Gerard «no sé com erets de regidora el 2015», era terrible, era terrible. 
Ferma defensora, com ho heu dit, eh?, de tots els processos jurídics, econòmics. I jo crec 
que aquí jo recordo com sent regidor d'Economia i Finances, que quan tocaven les 
ordenances o tocava el pressupost, jo patia. Jo patia perquè la veia sempre amb uns 
totxos, amb les carpetes súper carregades. I pensava «ai, avui per on m’agafarà».
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Però bé, en definitiva, el que feia era defensar el que ella defensava, defensar-ho amb 
rotunditat, sempre qüestionant tothom, secretaris, interventors, tècnics. Ha qüestionat 
tothom. Però aquesta també, jo crec, que és la seva gràcia, que és no conformar-se amb 
res. I, precisament, pensar que hi ha una altra manera de fer. Recordo perfectament 
també, crec que va ser el 2015, que jo portava dos mesos de regidor, que aquí a la plaça 
crec que ens vam fer la foto dels vint-i-un regidors i et vaig dir: «El que hem d'aconseguir 
és que el que parlem a la sala de plens es quedi a la sala de plens, però que a fora 
aconseguim tenir una altra vida».

Jo crec que ho hem aconseguit. Hem aconseguit parlar molt més enllà de la política, 
entenent que tothom té la diversitat d'opinions i que són totes absolutament respectables i 
que, en definitiva, un defensarà el que creu amb els valors que pot aportar. Jo crec que tu 
els has defensat d'una manera excel·lent, amb rotunditat, amb energia. I jo crec que per 
aquest apunt haig de felicitar-te.

Desitjar-te molta sort en el teu trajecte vital. Crec que comença a ser una etapa molt 
interessant, deia també ara la Marta. I que aprofitis el temps. Perquè jo crec que també, i 
ho haig de dir, i precisament crec que quan va plegar, no sé si va ser quan va plegar la 
Mireia Romo, que tu vas dir «Se'n va una dona i ara entra –jo que sé– un home», no? I 
avui diem «Se'n va una dona i entra un home», no?

Però, en definitiva, també agrair-te, i tu has fet esment en el teu comiat, agrair-te que et 
presentessin a la política, perquè costa molt que la gent també es presenti a la política. I tu 
has dit «la comprensió de la meva filla», jo diria «el sacrifici de la teva filla», perquè, en 
definitiva, els que estem avui aquí sabem que els nostres familiars són els que menys ens 
veuen a casa. Són els que menys ens tenen presents. I això costa, i els nostres fills se 
n'adonen. I, per tant, dedicar-se a la política crec que també és un acte de valentia, que 
l’has exercit molt bé i que estic segur que allà on estiguis ens seguiràs recordant, segur 
que ens seguiràs escoltant, perquè això no podràs... I segur que al Gerard li aniràs dient 
«per aquí, per aquí».

Per tant, agrair-te aquests anys de dedicació a la política municipal, per ser millor persona. 
Estic segur que possiblement d'algunes accions del teu inici potser avui no les faria igual, 
potser possiblement igual canviaries algun comentari, però dir-te això, que hagis passat 
per la política, que ha estat un honor compartir aquesta sala de plens amb tu, que n’he 
après molt, que tens un humor també molt bo fora de la política, que l'he pogut conèixer. I 
res més, desitjar-te que tu i la teva família emprengueu aquest viatge amb il·lusió, amb 
ganes, que torneu. I esperem tornar-nos a veure pel municipi. I aquest adeu el faig 
extensiu, evidentment, de part de tots els regidors de Junts per Molins.

Sr. Alcalde:

Gràcies. Senyor Miquel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
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És difícil, és difícil. I després d'escoltar... Sempre que se'n va un regidor, hagi portat molt o 
poc temps a la sala de plens, és fa una mica difícil, no? perquè la política local és diferent. 
És molt diferent a la que podem veure als mitjans de comunicació, no? La vivim d'una altra 
manera, tot i que defensem les nostres posicions amb passió. I tu ets un exemple molt clar, 
no?, de com defensar amb absoluta passió i convicció el que penses. I això, evidentment, 
els teus companys segur que a les seves reunions donen fe, però nosaltres també donem 
fe dels grans debats en els que, tot i que poden semblar moltes vegades grandiloqüents, 
aquests debats que fem aquí, aquestes discussions, avui ens han passat i defensant 
coses. 

Al final, a la política local ens uneix a tots el mateix, estem treballant pel nostre municipi, 
per millorar el nostre municipi. La dinàmica als municipis és molt diferent i, sobretot, qui 
més pateix la nostra dinàmica de fer política és la nostra família, no?, el nostre entorn. Jo 
ara us anava escoltant i podia recordar una cosa que no hem superat i que trigarem molt, 
per desgràcia, moltes vegades aprovem mocions en aquesta matèria, igualtat, feminisme. 
Jo només puc parlar dels fills de les meves companyes que els portaven a les reunions, no 
dels fills dels meus companys com a regidors. Perquè el normal és que els meus 
companys, com jo mateix que he tingut fills petits exercint regidor, la cosa estava 
mitjanament controlada. Però jo he fet reunions amb la teva filla, amb els fills de la Jessica. 
Ara no ho recordo, però segur que durant aquest temps que hem sigut regidors, hem 
compartit moments al meu despatx o al despatx al costat dibuixant els nens mentre les 
mares estaven a les reunions. Aquesta és la gran diferència que encara no hem superat, 
no?, i que, més enllà de la quantitat, del nombre de les dones, que evidentment és molt 
necessari, com no podem esperar que la gent no es vulgui dedicar a la política, si al final 
no són les quantitats de reunions que ens fiquem, sinó també els actes i els centenars 
d'actes que es fan a la vila i que tu, a més, com a representant polític d'una formació, 
doncs, assisteixen no només perquè consideres que has d'anar perquè t'agrada, sinó 
perquè és una manera també de mostrar el recolzament, no?

I què dir, doncs, que han sigut anys en què han compartit oposició, encara que no ho 
sembli? Hem estat temps a l'oposició. I té aquesta part que la política local, hi insisteixo, 
no?, que evidentment tots defensem les nostres idees, però després tenim una vessant 
que tots, perquè sortim i ens veiem el poble, coincidim, parlem la realitat. Hi ha gent que es 
pensa que nosaltres estem fora de la realitat i més enllà d'això, vivim al poble, coneixem el 
poble, ens relacionem amb la gent del poble. I, a més a més, hi ha un moment de la nostra 
vida que decidim dedicar-nos a la cosa pública, no? I tu, en aquest sentit, ho has fet amb 
aquesta passió. Jo no sé d'on has tret el temps, evidentment, perquè al final, tu has 
explicat, no?, tota aquesta retahíla de situacions que has viscut i que no és fàcil.

I jo per acabar et diré només una cosa a qui vull felicitar és a la teva família i als teus 
amics, perquè en realitat els que guanyaran ara són ells. Guanyaran temps de gaudir de la 
seva companya, de la seva mare, de la seva amiga, que això no treu que tinguis el neguit 
de la política, que el tens, que el tenim, no?, i que estar aquí no significa que és l'única 
manera de fer política. Hi ha moltes maneres de fer política. Però jo els vull felicitar a ells. 
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Sempre ho dic, no?, perquè si no tens una família al darrere que aguanti això, difícilment 
es pot entendre.

Ha sigut un plaer amb la discrepància, però sobretot també amb l'aprenentatge i amb les 
teves aportacions. Pensa en coses que has aportat i que s'han fet en aquest poble. Tots, a 
vegades, encara quan estàs a l'oposició, quan governes, sempre hi ha alguna cosa que un 
aporta i es veu aquesta aportació. Tu l'has fet. I queda’t amb això. I de veritat que en nom 
del grup socialista et desitgem el millor. I és evident que ens tornarem a veure quan et 
cansis del fred o de l'aigua que hi hagi en aquella zona i que decideixis que ja has tingut 
prou i que vols tornar a les onades de calor dels del sud. Molta sort.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, Miquel. A mi ara, si em permets, i ho hem fet intencionadament. El Miquel 
ha parlat com a portaveu, si em permets, també, fer unes paraules com alcalde. Dues 
reflexions, no? Jo crec que a vegades som presoners inclús, i va dirigit a tots aprofitant 
avui la teva renúncia, que en primer lloc, dir que és la setena del mandat. Jo no recordo un 
mandat amb tantes renúncies, i encara portem tres anys. No convido ningú més que vagi, 
però és que ja hem renovat un terç de la sala de plens en tres anys. I això segurament més 
enllà que... no?, és un símptoma d'alguna cosa. I segurament d'una cosa que no és 
desitjable. Els compromisos s'agafen per un temps, què és el que és, no? Perquè al final hi 
ha una pèrdua de coneixement, segurament, i d'experiència que de vegades és difícil de 
transmetre entre les organitzacions. I, per tant, sembla que tornem a començar, no?

Però els diria que inclús a vegades, i dirigit a tots, és que les mateixes paraules del sistema 
sembla que convidin a la confrontació quan jo crec i personalment penso que a vegades hi 
ha molts més punts d’acord, sobretot en la política municipal, que de desacord. 
Segurament, el concepte només de govern i oposició fa pensar que l'oposició s'ha d'oposar 
a tot el que es fa, i no és així. Mirin avui les votacions. Hem tirat endavant més coses tots 
conjuntament que no pas que no s'han fet o hi ha hagut més abstencions que no pas vots 
en contra. I això no és una pràctica inhabitual del ple d'avui. Passa molt sovint. Passa molt 
sovint. Però és que és veritat que a vegades sembla que només posem l'accent quan 
discrepem obertament i quan llavors confrontem realment votacions separades.

Et diria només Ana un matís del que has dit quan comentaves que treballàvem pels partits. 
Jo crec que no, treballem per als molinencs i molinenques, tots, tots i totes. Lícitament i 
legítimament ho fem també per ampliar la base de suport, lògicament, que necessitem 
quan anem a les eleccions. Però després allà on estem es fa una esmena, es fa una 
aportació, es fan els debats. Després... no entraré en la qüestió de si es dona, si hi ha 
hagut més debat o no. És precisament el que estem destacant és que estem molt temps 
reunint-nos, treballem molt tots els temes i els aspectes. I això comporta, lògicament, la 
reflexió de com estem prestigiant col·lectivament la responsabilitat de ser regidor o 
regidora del teu municipi, com ho prestigiem de manera que la invitació que tu has fet avui, 
Ana, de dir «per molt enfadat que estiguis...» la gent que evoca reflexions a les xarxes, faci 
el pas a fer una aportació constructiva per aportar el seu temps i el seu coneixement i no 
es quedi en el món paral·lel de les xarxes, sinó que vingui a la realitat per fer aportacions i 
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esmenes que millorin el seu municipi, que és el que sempre destaquem que ens motiva a 
tots.

Lògicament, després cadascú pensa que s’ha de millorar en un sentit o un altre o que es 
prioritza una cosa o una altra, només faltaria. Però el que cal és que treballem bàsicament 
en aquests punts d'acord. I la reflexió, diria és com fem per prestigiar aquest aspecte, per 
prestigiar que la gent estigui disposada a rebre la invitació que avui Ana has fet tu, a fer 
que sigui més fàcil la compatibilització de les nostres feines, de les nostres famílies i, 
evidentment, de la nostra praxis política.

Tothom paguem un preu per estar aquí, tothom. I, segurament, com ha dit el portaveu 
socialista, les dones més que els homes. Però en termes personals i familiars tots el 
paguem. És veritat que en la vida un pren decisions i qualsevol decisió sigui la política o 
sigui la que sigui, fer una carrera d'investigació o prendre una decisió com és el teu cas, 
Ana, d'emprendre o fer una etapa laboral a un país llunyà, us aportarà molt, però 
segurament també tindrà un peatge també d’allunyar-se dels éssers estimats. I això també 
s'ha de tenir en compte. Des d'aquest punt de vista, jo crec que tots hem de reflexionar 
sobre aquest aspecte.

I, lògicament, Ana, els millors desitjos per a tu a nivell personal i polític també, perquè jo 
crec que s'ha dit, a vegades, amb l'experiència del qui ja porta un temps aquí també, un 
veu de qui a vegades té més aquest cuc o no, i tu ets de les que, lògicament... Si algú ha 
posat en comú algun aspecte general per tu, és aquest, és que tu tens el cuc. T'agrada, ho 
vius, ets passional. Això va bé. Això ens ha confrontat a tu i a mi en més d'una ocasió. 
Però això és precisament el que valores de l'altra persona, la defensa amb passió dels 
seus principis, dels valors, de la dedicació. I segurament aquest cuc és molt difícil que 
s’elimini per molt lluny que estiguis, per tant el seguiràs tenint.

Els millors desitjos personals, laborals també, d'adaptació i que esperem que no t'oblidis 
tampoc de Molins de Rei. Moltíssimes gràcies.

Sra. Aroca:

Jo volia dir unes paraules per tancar. Jo quan els companys i companyes marxaven i 
renunciaven a la seva acta de regidores, regidors, pensava: «Ai, quines bones paraules els 
hi dedica a tothom. Algun dia quan jo marxi no serà així.» Doncs, bé, avui puc dir que si ha 
estat així us ho agraeixo molt. Moltes gràcies per totes les paraules que m'heu dedicat. La 
veritat és que me les emporto al cor. Abans no he dit, eh?, en el discurs de... bé, en les 
paraules que he dit al principi no he dit una cosa que és important. I és que ser regidora a 
Molins de Rei m'ha fet estimar-me molt més aquesta vila, conèixer-la més en profunditat. I 
jo recordo que era una més d'aquestes persones que venia a Molins de Rei a un poble 
gairebé dormitori i que feia molt poca vida i entre estar aquí i tenir fills, doncs, ha fet que 
hem signat i ens hem obligat a posar una data de retorn perquè aquesta és casa nostra.

Dit això, no volia tampoc tancar sense donar especial gràcies als companys que han vingut 
la Gladis, el Silva, Pedro, Teresa, Iván, Pozo, Santi, que estàs aquí mig adormit [riures] 
també ha estat un gran suport. També als que no estan aquí, que no han pogut venir, però 
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haguéssim volgut, i sobretot aquests dos que amb ells va començar tot, el Alejandro i el 
Lucas, els que han marxat de Molins de Rei, però, continuen amb nosaltres, batallant. I 
també, doncs, dir-vos que us deixo en molt bones mans, eh?, que Miguel Ángel, el 
company que donarà el pas de substituir-me, doncs, a més de molt bon tio, de molt 
intel·ligent i de tenir molts coneixements urbanístics, aviso, doncs, ho farà genial. I, a més, 
comptarà amb tot el meu suport i els meus coneixements. I segur que deixarà el pavelló de 
Molins Camina molt alt. Companys, sí se puede.

[Aplaudiments]

Sr. Alcalde:

Jo havia proposat donar-te’l a Dinamarca, però no m'ho han acceptat. Per tant, ara et faria 
entrega de la Mola, lògicament. [Veu de fons] Ah, perdó, hem de votar. És veritat. Hem de 
votar.

[Votació]

I ara sí que faria l'entrega de la Mola.

[Veus de fons]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

Total 20

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

15.- Precs i preguntes.-

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE LES MESURES PREVISTES 
PER L’EQUIP DE GOVERN DAVANT LES ONADES DE CALOR.

Sr. Alcalde:
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Fet aquest punt, passaríem al punt quinzè de l'ordre del dia, que és el de «Precs i 
preguntes». Si no m'equivoco, no hi hauria cap pregunta per respondre de l'anterior Ple. 
Ara seria el torn de fer preguntes o precs. Senyora Marta Espona, endavant. 

Sra. Espona:

Molt breument, eh? Quan s'acostava la... ja no sé si la primera onada de calor o encara 
som a la primera, però quan l'anunciaven, vam preguntar quines mesures tenia previstes 
l'equip de govern. Se'ns va contestar que ja s'aniria informant i, efectivament, doncs, bé, hi 
ha hagut tota una sèrie d'equipaments municipals i sales diverses, doncs, on poder-se 
acollir i estar-hi una estona per passar aquesta calor, no? 

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

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

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

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT SOBRE PER QUIN MOTIU SEGUEIX 
AQUEST GOVERN A L’AMAP QUAN SON CONTRARIS A LA GESTIÓ PÚBLICA DE 
L’AIGUA?

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Alguna pregunta, algun prec més? Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Sí. És una pregunta que inclou un prec, eh? I em sap greu trencar el clima de cordialitat 
que s'havia creat ara al final del Ple. Esperem que no generi molt rebombori, eh?, tampoc. 
Una mica de context primer. Des del Ple de febrer, el regidor Àlex Herrero és representant 
de Molins de Rei a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública. Aquesta associació, 
composada per ajuntaments i col·lectius que treballen per la gestió pública de l'aigua, 
treballa per tres objectius: el primer seria accions de difusió, impuls i incidència en relació 
amb la gestió pública de l'aigua, el segon seria el suport als ajuntaments que vulguin 
encaminar-se cap a una gestió pública de l'aigua, i el tercer seria incidir en polítiques 
públiques relatives a la gestió pública de l'aigua.

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

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

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més preguntes o més precs? Molt bé, doncs, ja donarem resposta en el 
proper Ple. I ara passaríem al torn obert de paraules.

16.- Torn obert de paraules.-

Persona del públic:

Podem parlar nosaltres?

Sr. Alcalde: 

Sí, ara és... Un segon, un segon. Ara és el torn obert d'intervencions. El que necessito és 
que agafeu el micro perquè la gent de fora us escolti. Endavant.

Persona del públic:

Sí? Bueno, a ver, ja ha parlat l'Ana, que ens ha donat les gràcies a nosaltres, ara ens toca 
a nosaltres donar-li les gràcies a l’Ana, vale? Más todavía, más todavía. Porque si muchas 
gracias nos tienes que dar a nosotros, nosotros tenemos que darte muchísimas más 
gracias a ti. Porque, a ver, unirte a los cuatro locos aquellos, ¿vale?, preparando los plenos 
en el bar, venir aquí y estar tú sola, porque estabas sola, ¿vale?, y mantenerte como te 
has mantenido estos años, vamos, es de admiración, Ana, es de admiración, tía. En los 
medios que has tenido que trabajar, con los medios que has trabajado, sin una estructura 
detrás, porque, al fin y al cabo, éramos cuatro colegas, y cómo has trabajado y cómo nos 
has representado en el pleno y a los votantes, yo creo que es insuperable. O sea, escucha 
bien [inaudible, 2:41:00]

Llavors, a part d'això, hi ha una cosa molt important. I és que jo crec que mai has cedit al 
cinisme, perquè és molt fàcil. És a dir, és fàcil i és humà. És a dir, quan entres a la política, 
amb moltes idees, amb moltes il·lusions i tal i qual, arriba un moment que et trobes amb la 
realitat. Llavors, aquí hi ha dues opcions, una opció és me dejo llevar por la corriente, vale? 
Y otra opción es mantenerte firme en lo que puedes, ¿vale? Tú has cogido la segunda 
opción. Y eso es admirable, ¿vale?, porque, aparte de toda tu capacidad de trabajo, aparte 
de tu tiempo que le has dedicado, aparte de la responsabilidad que has tenido y la 
coherencia que has tenido, has tenido dignidad. Y eso es un valor fundamental en política, 
por mucho que lo queramos olvidar.
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Así que por muchas gracias que nos pidas, nosotros tenemos que darte muchas gracias 
más aun. Y yo, Ana, de verdad, te admiro muchísimo por el trabajo que has hecho estos 
años.

[Aplaudiments]

Sr. Alcalde: 

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap intervenció? 

Sr. Jaume:

[Inaudible, 2:42:05] estava esperant si algú més volia parlar.

Sr. Alcalde: 

Sí, clar, estava esperant això, sí. 

Sr. Jaume:

Bé. Bona tarda a tothom. Sí, s'ha creat un clima molt bonic. Bé, jo volia aprofitar també, 
perquè a l'Ana l'aprecio molt i coincideixo en que una de les coses que marquen, no?, la 
seva existència aquí i la seva presència és la dignitat. Hi estic completament d'acord.

Bé, hi ha un tema que m'agradaria només aclarir, intentaré ser molt breu. Bé, hi ha una 
cronologia, que ja n'hem parlat diverses vegades. La cronologia, per ser molt breu, és que 
en un Ple municipal de fa un temps es va aprovar fer una comissió de seguiment dels Tres 
Tombs per unanimitat. Llavors es va fer una primera reunió i en la primera reunió se'ns 
va... als qui representem els animals en aquesta en aquesta vila i els seus drets... I, 
concretament, que estàvem exposant la idea que els cavalls pateixen en els Tres Tombs, 
tant en aquesta vila com en altres poblacions. En la primera reunió que vam fer online 
se'ns va dir, bé, que això era una visió nostra molt subjectiva, o sigui, que tindríem que 
demostrar la seva objectivitat en tot cas.

Nosaltres ens vam comprometre a demostrar l’objectivitat aportant tota una sèrie 
d'informació, que eren uns informes, tota una sèrie de vídeos on hi havia vídeos de 
diferents poblacions, de Molins de Rei, etcètera, on es veien els cavalls patint en 
diferents... Hi havia tots uns estudis a darrere ètics, uns estudis etològics, veterinaris i 
inclús... Se sent molt malament això, em sembla. I també uns estudis, bé, de tot.

En tot cas, vam aportar tots aquests estudis i tots aquests vídeos, conforme a nosaltres 
se'ns va demanar que aportéssim algo objectiu. Què va passar? Quan es va fer la segona 
reunió, nosaltres ho havíem aportat amb tres mesos d'antelació i vam fer el prec que es 
repartissin, que es compartissin amb tots els grups municipals, bé, a les persones que 
estiguessin a la comissió de seguiment dels Tres Tombs que, si us plau, poguessin mirar-
s'ho. No es va fer això, aquesta difusió no es va fer i es va quedar, es va enviar tres dies 
abans de la reunió la meitat de tota aquesta informació i l'altra meitat es va enviar un dia 
abans. Clar...
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Sr. Alcalde:

Jaume, una cosa, tens un temps, eh? Si vols aportar... el pots fer servir com tu decideixes 
lliurement, però si has d’aportar alguna cosa nova...

Sr. Jaume:

 Ara hi vaig. Ara hi vaig.

Sr. Alcalde:

És que jo et recomano que t'estalviïs el prolegomen que hem escoltat moltes vegades, 
perquè... tens un temps.

Sr. Jaume:

Sí, però saps què passa Xavi, senyor alcalde? Passa que hi ha moltes persones que 
escolten el Ple a la millor per primera vegada i necessiten tenir una informació del que 
s'està parlant. Estic contextualitzant una mica.

Sr. Alcalde:

Hi estic d’acord, Jaume. Et queden 2 minuts.

Sr. Jaume:

Vostè deia en la seva intervenció, senyor alcalde, fa un moment ens feia les següents 
preguntes. Com podem prestigiar el nostre compromís com a regidors i regidores? I 
després s'ha fet una altra pregunta que és com prestigiar la invitació que les persones 
s'acostin als plens a aportar coses? Això ho acaba de dir vostè fa un moment. Com 
prestigiar-ho? Doncs, jo li faig la mateixa pregunta. Com es pot prestigiar el seu compromís 
com a regidors i regidores o com pot prestigiar la invitació a que les persones s'acostin als 
plens a aportar alguna cosa? Quan les persones ens acosten o les entitats i se'ns 
menysprea, perquè la resposta... Nosaltres vam demanar per registre, ho vam entrar per 
registre, perquè ho hem demanat diverses vegades, una resposta a per què cap regidor no 
es va mirar la informació que vam aportar. I no se'ns donava cap resposta.

I en una entrada per registre vam demanar, si us plau, una resposta i la resposta que ens 
va donar és, a part de fer una cronologia de com va anar tot, que això ja estava clar, diu: 
«Pel que fa als membres de la comissió, són lliures de llegir i contestar o no qualsevol 
escrit o enquesta que se'ls faci arribar.» És a dir, que en un Ple s'aprova la creació d'una 
comissió de seguiment. Quan a la comissió de seguiment se'ns demana que aportem 
proves del que estem dient i ho aportem, la resposta és «no ens ho mirem perquè no ens 
dona la gana o perquè no ens ve de gust o perquè som lliures de mirar-nos-ho o no mirar-
nos-ho i contestar o no contestar.»

Bé, jo em sembla això... No ho sé, potser seré una persona estranya i m'alegro de ser una 
persona estranya en aquest sentit, si soc una persona estranya, però a mi em sembla això 
bastant, no ho sé, demencial. No ho entenc. Jo no ho entenc. Si aquesta és una resposta, 
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llavors, per a què serveix la comissió de seguiment? Per a què serveix? La meva pregunta 
és, se la miraran algun dia aquesta documentació que els hem entregat. Ompliran el 
qüestionari que els hem demanat que omplim? Seguirà aquesta comissió de seguiment 
cap a alguna banda? A part que només va servir per dir-los a l'Associació dels Tres Tombs 
de Molins de Rei: «Sí, sí, tranquils, que aquesta propera temporada us donarem tot el que 
us faci falta».

Per a això va servir la l'última reunió.

Sr. Alcalde:

Senyor Jaume, porta sis minuts. La pregunta ja està feta.

Sr. Jaume:

He expressat el que tenia que expressar.

Sr. Alcalde:

Em sembla molt bé. Ara és el meu torn. Com ha fet una pregunta adreçada a tots els 
membres de la comissió, que són tots i cada un dels grups municipals representats a 
aquesta comissió, estic convençut que els grups municipals podran donar aquesta 
resposta a qui l'ha fet en aquest cas. Per tant, moltíssimes gràcies.

D'aquesta manera arribem al final del Ple del mes de juliol. En aquest cas, sí que ens 
emplacem ja al mes de setembre. Al davant tenim un mes d'agost, en principi, de 
disminució de l'activitat i d'un descans. Desitjo, evidentment, un molt bon descans a qui ho 
tingui aquest mes d'agost, que disfruteu d'aquest període de descans, que tothom pugui 
carregar les piles de cara al setembre. Molt bon estiu a tots els regidors i regidores, també 
a qui ens acompanya i a qui ens està escoltant.

Moltíssimes gràcies. Molt bona nit i molt bon estiu.

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 quaranta-set minuts, de la qual s’estén la present acta.
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