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NÚM. 16/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2022.

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i trenta-cinc minuts del vint-i-nou de 
desembre 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
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sra. Cristina Rodriguez Galceran
Sr. Joaquim Llort i Grau
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sr. Miguel Angel Pozo Soto
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i el Secretari accidental 
de la Corporació, Sr. Joan Montserrat i Olivella, que dóna fe de l’acte.

Excusa la seva absència la regidora Sra. Jessica Revestido Romero.

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 16/2022 de data 23 de desembre de 2022. 
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

- 04/12/2022. Nom i cognoms desconeguts. 56 anys. Mazarrón (Murcia). Xifra oficial.
- 04/12/2022. Nom i cognoms desconeguts. 67 anys. Madrid (Comunitat de Madrid). 

Xifra oficial.
- 10/12/2022. Ángela Cabañero García. 48 anys. Albacete (Albacete, Castella- la 

Manxa). Xifra oficial.
- 11/12/2022 Irina Mihaelaque. 34 anys. Lleida (Lleida, Catalunya). Xifra oficial.
- 17/12/2022. Yaqueline Alonzo Najarro. 31 anys. Dos Hermanas (Sevilla, Andalusia). No 

es xifra oficial, cas en investigació.
- 20/12/2022 Maria de Carmen. 80 anys. Saragossa (Saragossa, Aragó). Xifra oficial.
- 22/12/2022 Soraya Suárez Martin. 32 anys. Avilès (Astúries). Xifra oficial.
- 22/12/2022 Nom i cognoms desconeguts.  45 anys. Plasencia (Càceres, Extremadura). 

Xifra no oficial.
- 25/12/2022 Nom i cognoms desconeguts 44 anys. Matamala (Soria). Xifra no oficial
- 26/12/2022 Carmen cognoms desconeguts. 88 anys. Santa Perpètua de Mogoda 

(Barcelona, Catalunya). Xifra oficial.
- 28/12/2022 Nom i cognoms desconeguts. Bilbao (País Basc). Xifra no oficial, cas en 

investigació.
- 28/12/2022 Nom i cognoms desconeguts. 20 anys. Madrid (Madrid, Comunitat de 

Madrid). Xifra no oficial, cas en investigació.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Bona tarda... Bona tarda a tots i totes. Si els sembla, comencem el Ple ordinari del mes de 
desembre. Abans, però, excusar el regidor Arnau Pedrol i la regidora Jessica Revestido. I, 
en principi, esperar, secretari, que al llarg del Ple s'incorporin tant el regidor Pep Puiggarí 
com el regidor Joaquim Llort. Com saben, i malauradament, de nou hem de començar un 
Ple llegint la declaració institucional de rebuig als atemptats masclistes en aquest 
desembre, que ja s'ha definit com «desembre fatídic» o «desembre negre», en què la xifra 
de morts, d'assassinades, de dones assassinades en mans d'homes ha pujat de forma 
vertiginosa i, de fet, ha estat des que hi ha registres el desembre amb més dones 
assassinades, cosa que obliga a condemnar-ho enèrgicament i, per això, des d'aquest 
punt de vista i per acord de la Junta de Portaveus avui fa la declaració la regidora Cristina 
Rodríguez. Endavant.

Sra. Rodríguez:

Hola, bona tarda a totes i tots. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i 
solidaritat amb les famílies 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; 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. 

Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest mes de desembre del 
2022:

nom i cognom desconeguts, 56 anys, Mazarrón; Nom i cognom desconeguts, 67 anys, 
Madrid; Ángela Cabañero García, 48 anys, Albacete; Irina Mihaela, 34 anys, Lleida; 
Yaqueline Alonzo Najarro, 31 anys, Dos Hermanas; María del Carmen, 80 anys, 
Saragossa; Soraya Suárez Martín, 32 anys, Avilés; nom i cognoms desconeguts, 45 anys, 
Plasència; nom i cognoms desconeguts, 44 anys, Matamala, Sòria; Carmen de cognoms 
desconeguts, 88 anys, Santa Perpètua de Mogoda; nom i cognoms desconeguts, Bilbao; 
nom i cognoms desconeguts, 20 anys, Madrid. Gràcies.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta.-

- 13/2022 de data 20 d’octubre de 2022.
- 14/2022 de data 3 de novembre de 2022.
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- 15/2022 de data 24 de novembre de 2022.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Esperem que realment, doncs, els mecanismes funcionin i tal com s'ha 
comentat avui, a partir de la reunió de coordinació que hi ha hagut a nivell estatal, doncs, 
realment, puguem veure com s'erradica d'una vegada aquesta xacra i aquests greus 
atemptats masclistes. 

Passem ara a l'ordre dictaminat per la Comissió de Portaveus. En primer lloc, l'aprovació 
dels següents esborranys de l'acta, el 13/2015, de data 20 d'octubre; el 14/2022, de data 3 
de novembre; i el 15/2022, de data 24 de novembre del 2022. Alguna observació? Alguna 
consideració? Els donaríem per aprovats? 

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (expedient. 19/2022/DCADC).-

DONAR COMPTE

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

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

LLIBRE DE DECRETS 2022
NOVEMBRE

Decret Data Concepte
1942 3/11/2022 Aprovació Despeses
1943 3/11/2022 Aprovació Despeses
1944 4/11/2022 Sancionador
1945 4/11/2022 Sancionador
1946 4/11/2022 Sancionador
1947 4/11/2022 Sancionador
1948 4/11/2022 Sancionador
1949 4/11/2022 Sancionador
1950 4/11/2022 Sancionador
1951 4/11/2022 Sancionador
1952 4/11/2022 Sancionador
1953 4/11/2022 Sancionador
1954 4/11/2022 Sancionador
1955 4/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
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1956 4/11/2022 Subvencions i convenis amb entitats

1957 4/11/2022
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i 
instal·lacions

1958 4/11/2022 Llicència d'obra menor
1959 4/11/2022 Aprovació document cobratoris
1960 4/11/2022 Plans i projectes
1961 4/11/2022 Ordre d'execució

1962 4/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1963 4/11/2022 Ordre d'execució
1964 4/11/2022 Ordre d'execució
1965 4/11/2022 Modificacions de pressupost
1966 4/11/2022 Adquisicions de béns
1967 4/11/2022 Contractació menor d'obres
1968 4/11/2022 Autorització i delegacions
1969 4/11/2022 Ajuts socials
1970 4/11/2022 Subvencions i convenis amb entitats
1971 4/11/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1972 7/11/2022 Devolució d'ingressos indeguts
1973 7/11/2022 Disciplina urbanística
1974 7/11/2022 Disciplina urbanística
1975 7/11/2022 Disciplina urbanística
1976 7/11/2022 Processos de selecció
1977 7/11/2022 Contractació laboral
1978 7/11/2022 Nomenaments
1979 7/11/2022 Contractació laboral
1980 7/11/2022 Sancionador
1981 8/11/2022 Sancionador
1982 9/11/2022 Nomenaments
1983 9/11/2022 Modificacions de pressupost
1984 9/11/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
1985 9/11/2022 Nomenaments
1986 9/11/2022 Ordre d'execució
1987 9/11/2022 Contractació negociats s/pub de serveis
1988 9/11/2022 Disciplina urbanística
1989 9/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
1990 9/11/2022 Llicència d'obra menor
1991 9/11/2022 Llicència d'obra menor
1992 9/11/2022 Ordre d'execució
1993 9/11/2022 Disciplina urbanística
1994 9/11/2022 Ajuts socials
1995 9/11/2022 Llicència d'obra menor
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1996 9/11/2022 Plans i projectes
1997 9/11/2022 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
1998 9/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
1999 10/11/2022 Ordre d'execució
2000 10/11/2022 Ordre d'execució
2001 10/11/2022 Autorització i delegacions
2002 10/11/2022 Sancionador
2003 11/11/2022 Sancionador
2004 11/11/2022 Sancionador
2005 11/11/2022 Disciplina urbanística
2006 11/11/2022 Disciplina urbanística
2007 11/11/2022 Situacions del personal
2008 11/11/2022 Contractació laboral
2009 11/11/2022 Nomenaments
2010 15/11/2022 Nomenaments
2011 15/11/2022 Nomenaments
2012 15/11/2022 Contractació laboral
2013 15/11/2022 Convenis interadminisratius
2014 15/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2015 15/11/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2016 15/11/2022 Modificacions de pressupost

2017 15/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2018 15/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2019 15/11/2022 Projectes d'Urbanització
2020 15/11/2022 Llicència d'obra menor
2021 15/11/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2022 15/11/2022 Llicència d'obra menor
2023 15/11/2022 Ordre d'execució
2024 15/11/2022 Modificacions de pressupost
2025 15/11/2022 Modificacions de pressupost
2026 15/11/2022 Contractació laboral
2027 15/11/2022 Contractació laboral
2028 15/11/2022 Nomenaments
2029 15/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2030 15/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2031 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
2032 15/11/2022 Bonificacións Fiscals
2033 15/11/2022 Bonificacións Fiscals
2034 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
2035 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
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2036 15/11/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
2037 15/11/2022 Llicència d'ús de béns
2038 15/11/2022 Contractació menor de serveis
2039 15/11/2022 Bonificacións Fiscals
2040 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
2041 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
2042 15/11/2022 Aprovació document cobratoris
2043 15/11/2022 Regularització fiscal

2044 15/11/2022
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat 
municipal

2045 15/11/2022 Processos de selecció
2046 15/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2047 15/11/2022 Ajuts treballador públic
2048 15/11/2022 Aprovació Despeses
2049 15/11/2022 Aprovació Despeses
2050 15/11/2022 Cessió d'ús de béns
2051 15/11/2022 Regularització fiscal
2052 15/11/2022 Recurs de reposició
2053 15/11/2022 Cessió d'ús de béns
2054 15/11/2022 Projectes d'Urbanització
2055 15/11/2022 Disciplina urbanística
2056 15/11/2022 Contractació laboral
2057 15/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2058 15/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2059 15/11/2022 Situacions del personal
2060 15/11/2022 Nomenaments
2061 15/11/2022 Ordre d'execució
2062 16/11/2022 Recurs de reposició
2063 16/11/2022 Recurs de reposició
2064 16/11/2022 Recurs de reposició
2065 16/11/2022 Bases de concursos
2066 16/11/2022 Llicència d'obra menor
2067 16/11/2022 Modificacions de pressupost
2068 16/11/2022 Nomenaments
2069 16/11/2022 Llicència d'obra menor
2070 16/11/2022 Ordre d'execució

2071 16/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2072 16/11/2022 Regularització fiscal

2073 16/11/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

2074 16/11/2022 Aprovació document cobratoris
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2075 16/11/2022 Aprovació Despeses
2076 16/11/2022 Aprovació Despeses
2077 16/11/2022 Recurs de reposició
2078 18/11/2022 Recurs de reposició
2079 18/11/2022 Recurs de reposició
2080 18/11/2022 Bonificacións Fiscals
2081 18/11/2022 Aprovar conveni de col·laboració
2082 18/11/2022 Bonificacións Fiscals
2083 18/11/2022 Recurs de reposició
2084 18/11/2022 Nomenaments
2085 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2086 18/11/2022 Nomenaments
2087 18/11/2022 Nomenaments
2088 18/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2089 18/11/2022 Nomenaments
2090 18/11/2022 Nomenaments
2091 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2092 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2093 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2094 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2095 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2096 18/11/2022 Modificacions de pressupost

2097 18/11/2022
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat 
municipal

2098 18/11/2022 Acord marc per subministrament
2099 18/11/2022 Modificacions de pressupost
2100 18/11/2022 Gestió de cementiri
2101 18/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social

2102 18/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2103 18/11/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

2104 18/11/2022 Gestió de cementiri
2105 18/11/2022 Gestió de cementiri
2106 18/11/2022 Gestió de cementiri
2107 18/11/2022 Nomenaments
2108 18/11/2022 Nomenaments
2109 18/11/2022 Situacions del personal
2110 18/11/2022 Contractació laboral
2111 18/11/2022 Situacions del personal
2112 18/11/2022 Nomenaments
2113 18/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
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2114 23/11/2022 Aprovació Despeses
2115 23/11/2022 Aprovació Despeses
2116 23/11/2022 Sancionador
2117 23/11/2022 Sancionador
2118 23/11/2022 Subvencions i convenis amb entitats

2119 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2120 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2121 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2122 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2123 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2124 23/11/2022
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

2125 23/11/2022 Llicència d'obra menor
2126 23/11/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2127 23/11/2022 Contractació laboral
2128 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2129 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2130 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2131 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2132 23/11/2022 Regularització fiscal
2133 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2134 23/11/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2135 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2136 23/11/2022 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants
2137 23/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2138 23/11/2022 Processos de selecció
2139 23/11/2022 Modificacions de pressupost
2140 23/11/2022 Contractació laboral
2141 23/11/2022 Contractació laboral
2142 23/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2143 23/11/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2144 23/11/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals

2145 23/11/2022 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
2146 23/11/2022 Aprovar conveni de col·laboració
2147 24/11/2022 Regularització fiscal
2148 24/11/2022 Devolució d'ingressos indeguts
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2149 24/11/2022 Ordre d'execució
2150 24/11/2022 Llicència d'obra menor
2151 24/11/2022 Sancionador
2152 24/11/2022 Sancionador
2153 24/11/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
2154 24/11/2022 Regularització fiscal
2155 26/11/2022 Recurs de reposició

2156 28/11/2022
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

2157 28/11/2022 Dessigna de lletrat i procurador
2158 28/11/2022 Dessigna de lletrat i procurador
2159 28/11/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2160 28/11/2022 Contractació laboral
2161 28/11/2022 Contractació laboral
2162 28/11/2022 Situacions del personal
2163 28/11/2022 Modificacions de pressupost
2164 28/11/2022 Modificacions de pressupost
2165 28/11/2022 Modificacions de pressupost
2166 28/11/2022 Modificacions de pressupost
2167 28/11/2022 Contractació laboral
2168 28/11/2022 Contractació laboral
2169 28/11/2022 Contractació laboral
2170 28/11/2022 Contractació laboral
2171 28/11/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2172 28/11/2022 Regularització fiscal
2173 28/11/2022 Recurs de reposició
2174 28/11/2022 Llicència d'obra menor
2175 28/11/2022 Llicència d'obra menor
2176 28/11/2022 Llicència d'obra menor
2177 28/11/2022 Reserva d'espai a la via pública
2178 28/11/2022 Aprovació Despeses
2179 28/11/2022 Contractació menor de serveis
2180 28/11/2022 Aprovació document cobratoris
2181 28/11/2022 Aprovació document cobratoris

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem a donar coneixement de l'acció del Govern municipal, en primer lloc, amb el punt 
2, que és «Donar compte dels decrets d'alcaldia». No hi ha cap consideració? 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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3.- Donar compte al ple els criteris generals dels processos selectius de cobertura  
definitiva de places per la via de l'estabilització de l'ocupació pública (expedient. 
9/2022/PROSE).-

DONAR COMPTE

En data 15 de novembre de 2022 es va aprovar el decret d’alcaldia número 2045 on 
s’aprova el document acordat en el procés de negociació amb les parts sindicals de criteris 
generals dels processos específics per a l’estabilització de la plantilla del personal 
funcionari i/o laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei.

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

Primer.- Aprovar el document acordat en el procés de negociació amb les parts sindicals 
de criteris generals dels processos específics per a l’estabilització de la plantilla del 
personal funcionari i/o laboral de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord amb la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, mitjançant concurs-oposició o de concurs, per a l’estabilització de 
l’ocupació de llarga durada, per a personal funcionari i laboral, d’acord amb l’oferta 
d’ocupació pública de data 24 de maig de 2022.

Segon.- Donar compte d’aquest decret d’alcaldia al ple municipal de l’Ajuntament de 
Molins de Rei.

Tercer.- Donar trasllat a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al punt 3, que és «Donar compte al Ple dels criteris generals dels processos 
selectius de cobertura definitiva de places per la via de l'estabilització de l'ocupació 
pública». Fa l'explicació el regidor de Recursos Humans. Senyor Miguel Zaragoza, 
endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies alcalde. Bona tarda a tots i totes que ens estan escoltant. 

Presenta el punt 3

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Alguna qüestió? Alguna observació? Doncs, ens donaríem per 
assabentats.
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El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

4.-Autoritzar la compatibilitat del treballador municipal per exercir activitat privada 
(expedient. 7/2022/LIPEE).-

DICTAMEN

1. ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud presentada el dia 23 de novembre de 2022, amb número de registre 
d’entrada 2022026645, pel Sr. Ivan Llesuy Pagan, laboral temporal, que ocupa el lloc de 
treball temporal 2054.04 Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica, amb una dedicació del 100 % de la 
jornada, adscrit a l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, mitjançant la qual sol·licita la 
compatibilitat per exercir activitat privada, tasques tècniques de manteniment informàtic, 
per compte aliena de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h sense superar el 50% de 
jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei.

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

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

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

Atès els articles 11, 12 i 13  de la Llei 53/84, de 26 de desembre i els articles 11,12,13 i 14 
de la Llei 21/87, de 26 de novembre, es considera que es compleixen els requisits per 
autoritzar la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades sol.licitada pel Sr. 
Ivan Llesuy Pagan, laboral temporal, que ocupa el lloc de treball temporal 2054.04 Tècnic/a 
Auxiliar d'Informàtica, per no concórrer cap causa de prohibició i per no superar la jornada 
a l’activitat privada el 50% de la jornada ordinària de l’Ajuntament.

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

Declarar la compatibilitat del treballador Sr. Ivan Llesuy Pagan per realitzar activitat privada 
per compte aliena consistent en desenvolupar tasques tècniques de manteniment 
informàtic de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h sense superar el 50% de jornada 
laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el compliment d’allò disposat als 
articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als 
articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.

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

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

Primer.- Declarar la compatibilitat del treballador municipal, Sr. Ivan Llesuy Pagan, laboral 
temporal, que ocupa el lloc de treball temporal 2054.04 Tècnic/a  Auxiliar d'Informàtica, 
amb una dedicació del 100 % de la jornada, adscrit a l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, 
per realitzar activitat privada per compte aliena, tasques tècniques de manteniment 
informàtic, de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h sense superar el 50% de jornada 
laboral ordinària a l’Ajuntament de Molins de Rei i sota el compliment d’allò disposat als 
articles 330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als 
articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.

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

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem els aspectes dictaminats per les comissions informatives. Com és costum, en 
primer lloc, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l'Àrea 
d'Alcaldia, amb el punt 4 l'ordre del dia, «Autoritzar la compatibilitat del treballador 
municipal per exercir activitat privada». El mateix regidor de Recursos Humans, Miguel 
Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Presenta el punt 4

Sr. Alcalde:
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Alguna observació? Alguna qüestió? Doncs, si no n'hi ha... Aquí recordo que sí que ja hem 
de passar a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (3), C’s (1) i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1) i MEC(1).

5.- Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de 
Molins de Rei a data 31 de desembre  de 2021 (expedient. 1/2022/INVEN).-

DICTAMEN

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.(LRBRL).
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant TRLRL).
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni de 

les entitats locals de Catalunya (en endavant RPEL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el del Text refós de la Llei 

d’urbanisme (TRLU).
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya

ANTECEDENTS

Segons el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, en l’article 102 s’especifica: “L’inventari general s’ha d’actualitzar 
continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació”. Continua en l’article 
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103: “La rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment i s’hi ha de reflectir 
les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període”.

Vist que el 30 de setembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar 
inicialment la modificació i actualització de l’inventari de béns i drets municipals i la 
constitució del Patrimoni municipal del sól i habitatge (PMSH) a data 31.12.2020.

Vist l’informe de rectificació de l’inventari de Béns i drets municipals a data 17 de juny de 
2022 realitzat per l’empresa contractada per l’actualització de l’inventari, AUDIFILM 
CONSULTING.

El resultat de forma resumida de les dades de l’Inventari a data 31 de desembre de 2021 
és el següent: 

RESUM INVENTARI A DATA 31.12.2021
 ACTIU DE L'INVENTARI
IMMOBLES SUBTOTAL TOTAL

Béns de domini públic (1)
Béns d'us públic (1.1)

Places vials urbans (112) 112 4.511.825,47 € 4.511.825,47 €
Béns de servei públic (1.2)

Immobles públics (121) 82.534.804,76 €
Béns us públic 1.2.1 31.201.148,61 €
Béns de servei públic 1.2.1 51.333.656,15 €

Béns patrimonials (3)
Immobles patrimonials (31) 3.1 7.847.033,25 € 7.847.033,25 €

Patrimoni municipal del sol (6)
Terrenys PMS (61) 6.1 5.780.842,01 € 5.780.842,01 €
Construccions (62) 6.2 609.273,22 € 609.273,22 € 

TOTAL IMMOBLES  101.283.778,71 €
MOBLES  

Béns de domini públic (1)
Béns de servei públic (1.2)

Mobles (123)
Equips informàtics 1231 480.460,93 € 480.460,93 €
Vehicles 1232 111.016,15 € 111.016,15 €
Maquinaria, instal·lacions i utillatge 1233 165.331,77 € 165.331,77 €
Altres béns mobles 1234 131.605,20 € 163.575,07 €
Històrics artístics 1235 2.419,01 € 2.419,01 €

Drets propietat immaterial (124) 
Propietat intel·lectual 1241 176.485,63 € 176.485,63 €

Béns patrimonials (3)
Drets reals patrimonials (32) 3.2 192.308,56 € 192.308,56 €
Mobles (33) 3.3 244.277,24 € 244.277,24 €
Quotes, parts aliquotes i títols repre. de capit. (35) 3.5 282.500,00 € 282.500,00 €

TOTAL MOBLES  1.818.374,36 €
TOTAL ACTIU  103.102.153,07 €

En l’expedient també s’ha incorporat el passiu de l’Ajuntament, referit a les obligacions, 
préstecs per un termini superior a 1 any, que té l’Ajuntament i que ha estat facilitat per la 
Tresoreria municipal, sent el detall següent:
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PASSIU DE L’AJUNTAMENT A 31-12-2021

SUBTOTAL TOTAL

OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL (5)

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.585.079,33 5.585.079,33

BANCO DE SABADELL, SA 5.042.667,21 5.042.667,21

BANCO DE SANTANDER, SA 237.000,00 237.000,00

CAIXABANK, SA 1.853.026,55 1.853.026,55

CAJAMAR CAJA RURAL, SCC 453.664,01 453.664,01

DEXIA , SA 115.386,56 115.386,56

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 962.500,00 962.500,00

IDAE 502.232,62 502.232,62

TOTAL PASSIU  14.751.556,28

Això dona com a resultat un PATRIMONI NET a data 31.12.2021 de 88.350.596,79 €

A nivell de número de béns, el resultat obtingut és un total de 263 béns immobles tipus 
solars, edificis, zones verdes, parcs, etc. i 244 places i vies públiques (epígraf 1.1.2). Els 
263 béns immobles es desglossen amb el següent detall:

EPIGRAF BÉNS
Béns Immobles de servei públic (1.2.1)   169
Béns patrimonials Immobles (3.1)     57
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge (61)      24
Construccions (6.2)     13

TOTAL    263
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Respecte als béns mobles el resultat obtingut ha estat el següent, tenint en compte les 
agrupacions de tipologia de béns,

EPIGRAF BÉNS
Equips informàtics (1.2.3.1)    521
Vehicles (1.2.3.2)      29
Maquinària, instal·lacions i utillatge (1.2.3.3)    553
Altres béns mobles (1.2.3.4)    529
Històrics artístics ((1.2.3.5)        5
Propietat intel·lectual (1.2.4.1)      57

Drets reals patrimonials (3.2)      11
Mobles (3.3) 1.542

     Construccions (6.2)        13
TOTAL 3.260

FONAMENTS DE DRET

En relació a l’expedient de l’aprovació de l’inventari general de béns i drets de 
l’Ajuntament, cal fer esment al seu fonament legal i al procediment per la seva aprovació.

L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant TRLRL) 
estableix textualment:

“Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y 
derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y 
de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que 
se renueve la Corporación.”

Vist que l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), estableix  
que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, amb els termes següents: 

1.1.1. “Article 222
Inventari dels béns
222.1 Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.
222.2 L'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es 
renovi la corporació, en el segon.
222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de 
l'inventari.
222.4 Els organismes autònoms locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, 
la còpia dels quals s'ha d'adjuntar com a annex a l'inventari general de l'ens local.”

El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni de les 
entitats locals de Catalunya (en endavant RPEL), en el seu article 100 disposa:

“Els ens locals han de portar un inventari general consolidat en el qual integrin, mitjançant 
epígrafs i subepígrafs, amb els ajustaments necessaris per evitar duplicacions, els 
inventaris que comprenguin:

a) Els béns, drets i obligacions de l'ens local.
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b) Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl, si s'escau.
c) Els afectes al patrimoni històrico-artístic, si s'escau.
d) Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 
dependents de l'ens local.
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l'ens local.”

Finalment els apartats 1 i 4 de l’article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques (que tenen el caràcter de legislació bàsica 
d’acord a la disposició final segona de la Llei) disposa l’obligació que tenen les 
administracions públiques de forma inventari, amb els termes següents:

“Artículo 32. Obligación de formar inventario.

1. Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos 
que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones 
necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación 
jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

2. (...)
3. (...) 
4. El inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades locales y 

entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los 
bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.”

Correspon al ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’inventari general de béns i drets de 
l’Ajuntament, d’acord a l’article 222.3 TRLMRLC, quan disposa:

“222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de 
l'inventari.”

Així mateix l’article 105.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya,també estableix que correspon 
al ple l’aprovació de l’inventari general, en els termes següents:

“Article 105

1. Correspon al ple l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari general.
2. Els dels organismes autònoms i els dels ens locals amb personalitat pròpia dependents 
de l'ens local han de ser aprovats per les seves assemblees respectives o òrgans de 
govern i el seu president els ha de trametre al ple de la corporació per a la seva aprovació 
definitiva.
3. L'inventari general l'ha d'autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del 
president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha de trametre al 
Departament de Governació de la Generalitat.”

En relació al quòrum per la seva aprovació, la normativa analitzada no preveu un quòrum 
especial, per tant amb la majoria simple seria suficient per a la seva aprovació.

Vist que per la naturalesa dels expedients d’aprovació de l’Inventari de béns i drets de 
l’Ajuntament i per donar seguretat jurídica al mateix es considera convenient duu a terme el 
tràmit d’informació pública que regula l’article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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Vist que el 16 de desembre de 2022 s’incorpora com annex 1 l’inventari a data 31 de 
desembre de 2021, de Molivers Societat municipal SL, societat 100% de capital municipal.

Vist l’informe del Responsable de serveis generals de data 9 de desembre de 2022,  
l’informe de l’Interventor accidental del 16  de desembre de 2022 i de la Secretària del 16 
de desembre de 2022.

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

Primer.- Aprovar inicialment la rectificació i actualització de l’Inventari de béns i drets de 
l’ajuntament de Molins d eRei a data 31.12.2021, d’acord amb la documentació 
administrativa que s’acompanya a l’expedient.

Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern, en compliment 
d’allò que disposa l’art. 105.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Tercer.- Donar compte al Ple de l’annex 1, Inventari a data 31.12.2021 de Molivers 
Societat municipal SL. 

Quart.- Exposar al públic els expedients de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de 
Molins de Rei mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), a la web 
municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que tots els interessats puguin 
consultar els expedients i els documents dels l’Inventaris aprovats inicialment i presentar-hi 
les observacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns, durant un termini de 
vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB. En cas 
que, transcorregut l’esmentat període, no s’hagin formulat al·legacions ni observacions de 
cap tipus, s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció d’un nou acord 
plenari”

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al punt cinquè de l'ordre del dia, que és l'«Aprovació de la rectificació de l'inventari 
de béns i drets de l'Ajuntament de Molins de Rei a data 31 de desembre del 2021». I 
també fa l'explicació el mateix president de l'àrea. Senyor Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Presenta el punt 5

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Qüestions? Senyor Carles Corro, endavant.



SEC/JMO/ALD
ACTA PLE 29/12/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 20/69

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

Sr. Corro:

Bé, gràcies alcalde. Bé, en primer lloc, com sempre, saludar a tothom qui és en aquesta 
sala de plens, a tothom qui ens segueix telemàticament. Com és la primera intervenció 
d'aquest grup municipal a la sessió plenària d'avui, ens agradaria fer una petita prèvia. 
Volem enviar l'enhorabona i una abraçada molt forta a la gent del grup promotor de la ILP 
Regularización Ya que a finals de la setmana passada van cloure una tasca titànica. Han 
aconseguit en menys d'un any més de 700.000 signatures, 200.000 més de les 
necessàries, per portar al Congrés dels Diputats la proposta de llei de regularització 
extraordinària de totes les persones migrades que viuen...

Sr. Alcalde:

Senyor Carles, és que és una qüestió de forma. Tenen dret a parlar, però estem en un punt 
de l'inventari. Ho dic, en el Ple tots els grups es poden expressar després en el torn obert 
d'intervencions o en els precs i preguntes, però el punt que estem tractant ara és el 
d'inventari i tenen tot el dret a parlar i exposar les idees que vulguin, però un tema de 
forma, en el moment que pertoca, no és ara.

Sr. Corro:

Llavors, m'ho he de reservar per al torn de...

Sr. Alcalde:

No hi ha problema. Allà tothom pot expressar en els precs i preguntes el que considerin o 
en el torn obert d'intervencions.

Sr. Corro:

Vale.

Sr. Alcalde:

Però ara estem abordant el tema de l'inventari, si no li sap greu... Moltes gràcies.

Sr. Corro:

Cap problema, cap problema, després ho comento. Llavors, passant, diguem-ne, a la 
matèria, ens agradaria des de la CUP fer unes preguntes a l'interventor accidental present 
a la sala perquè expliqui certes qüestions, fet que penso que, bé, resultarà útil al conjunt de 
regidors i regidores del plenari de cara a conformar la nostra voluntat de cara a la votació 
d'aquest punt. Les preguntes guarden relació amb l'informe d'intervenció emès per a 
aquest punt. L'interventor, en el seu informe, posa en relleu algunes diferències pel que fa 
al valor de l'actiu de l'Ajuntament, això són els béns i els drets que té el consistori, 
presentant-ne un de diferent en el cas de la base de dades comptable derivat del balanç de 
comprovació inclòs el compte general que anualment aprova l'Ajuntament i un altre de 
diferent a la base de dades que es desprèn de l'inventari que avui ens porten a aprovar la 
rectificació, no? I fa una crida a analitzar el perquè d'aquestes diferències i regularitzar-ho. 
I, alhora, exposa que caldria actualitzar l'inventari al mateix temps que s'aproven els 
comptes generals anuals municipals per evitar diferències temporals entre ambdós 
documents. 



SEC/JMO/ALD
ACTA PLE 29/12/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 21/69

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

Aquestes divergències també va succeir amb l'actualització de l'inventari l'any 2016, 2017, 
2018, 2019 i 2020, i parlem d'unes diferències quantitatives importants d'entre uns 8 i 10 
milions d'euros. A l'informe d'intervenció d'aquests anys es feien exactament els mateixos 
comentaris en cada cas. Llavors, les nostres preguntes de cara a veure si les pot 
respondre l'interventor és, en primer lloc, a què es deuen o es poden deure aquestes 
divergències de valors. I, en segon lloc, quines conseqüències pot comportar per al 
consistori la no regularització a curt, mig o llarg termini d'aquestes divergències? Gràcies.

Sr. Alcalde:

Alguna intervenció més? Doncs, senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Bé, entenc que sap que l'interventor no pot, no ha de contestar. En tot cas, si vostè 
considera que vol demanar algun tipus d'informe, és l'alcalde el que li ha de demanar a 
l'interventor... Bueno, és que els procediments són els que són. Vull dir que aquí no li pot 
preguntar vostè a l'interventor. Té temps suficient vostè per preguntar-nos a nosaltres el 
que cregui convenient de l'informe, qüestionar-lo o no i nosaltres a respondre, no? En tot 
cas, ha d'entendre que arribar al Ple, fer unes preguntes que no pot... És a dir, que no és 
l'interventor en aquests moments qui li ha de contestar, perquè, en tot cas, l'informe de 
l'interventor en cap cas és negatiu ni en contra, fa una sèrie de consideracions que hauran 
de tenir en compte els serveis generals i els serveis econòmics per a futures anualitats i 
punt. Vull dir, que si considera que s'ha de fer un informe complementari és l'alcalde el que 
demana un informe complementari a l'interventor, cosa que entenc que no fa falta perquè 
no n'hi ha cap informe en contra per part de l'interventor, sinó simples apunts a 
funcionament i aprovació en paral·lel, com diu vostè, d'aquest informe amb el compte 
general, no?, que hauria de ser, doncs, cap allà al març.

Sr. Alcalde:

S'obriria el segon torn d'intervencions. Senyor Carles Corro, entenc que sí, endavant. 

Sr. Corro:

No, senzillament dir que nosaltres considerem que tampoc era necessari aquest informe 
complementari. Senzillament, no?, en aquest cas instem l'alcalde que, si pot ser, li pregunti 
a l'interventor... Perquè, a més, recordo que l'última comissió informativa no era present 
l'interventor. Per tant, difícilment li podíem preguntar sobre aquestes qüestions tan 
concretes. Reitero, si pot ser l'alcalde qui en aquest moment li traslladi la pregunta a 
l'interventor perquè la respongui. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Senyor Zaragoza.

Sr. Zaragoza:

Sí, sí, no, no. Jo hi insisteixo, les comissions informatives estan i es reflecteixen en l'acta. 
Si vostè té alguna pregunta, la fa, es reflecteix a l'acta i nosaltres li contesten, com sap, 
sense cap mena de problema. Sempre que ens demana qualsevol informació, jo, en la 
mesura del possible, i ho sap, li contesto perquè la tingui tota. I jo crec que l'ideal és tenir-
ho abans del Ple perquè no ens passi això. És a dir, que davant un dubte que es pugui 
generar, el puguem estudiar, el puguem tenir amb temps, saber exactament quina és la 



SEC/JMO/ALD
ACTA PLE 29/12/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 22/69

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

seva reticència, quin és el seu problema, eh? Tenint en compte que, bé, pràcticament 
estem al dia. Una cosa... algo que era bastant com històric en aquest ajuntament, 
l'inventari no estava al dia. I era una de les discussions que teníem històricament, no? És a 
dir, que no ho portàvem al dia. Era un debat que teníem, me'n recordo, amb la companya 
Anna Aroca, que sempre ens ho recordava, cada Ple que arribava «escolti, però l'inventari 
no està al dia». Efectivament, si no recordo malament, es va actualitzar definitivament el 
2019. Si no ho recordo malament, és va fer una tasca d'actualització i, des d'aleshores, 
s'ha d'anar incorporant i donant d'alta i baixa aquest inventari.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a votació. I, en tot cas, senyor 
Carles Corro, jo li demanaria que aquestes preguntes les faci per escrit, lògicament, li 
traslladarem a l'interventor i ja resoldrem aquests dubtes. Però, en tot cas, ara passaríem a 
votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), C’s (1), i 5 abstencions de la CUP (3),  Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1).

6.-Modificació de la Relació de Llocs de Treball per executar la estabilització i OPO 
2019 (expedient. 5/2022/PLANT).-

DICTAMEN

Vist que el Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 10 de maig de 2022 
va acordar aprovar inicialment la modificació de la plantilla amb a creació de les places que 
es consideren estructurals , és a dir les places que tenen caràcter estable i permanent i 
que atenen a necessitats de servei imprescindibles i fixes i per tant, responen a la 
necessitat no conjuntural de disposar d’un lloc de treball per atendre a la funció, que no 
existeixen actualment a la plantilla orgànica de l’Ajuntament i que estarien incloses en el 
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procés d’estabilització i en la corresponent oferta pública d’ocupació d’estabilització de 
conformitat a la Llei 20/2021. 

Atès que en l’esmentat acord es van crear 12 places noves, 1 de de la plantilla del 
personal funcionari, del subgrup A1, i 11 de la plantilla de personal laboral, 1 del subgrup 
A1, 9 del subgrup A2 i 1 del subgrup C1.

Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia 841 de 20 de maig de 2022 es va aprovar l’oferta 
pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022 amb compliment a la Llei 
20/2021, de 28 de desembre , de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública.

Atès que s’han detectat la manca de sis llocs de treball en la relació de llocs de treball 
vigent i per tant es proposa la creació urgent d’aquests sis llocs de treball que es 
relacionen a continuació per tal de poder efectuar les convocatòries dels processos 
selectius de l’oferta pública d’ocupació corresponent al procés d’estabilització de l’ocupació 
temporal d’aquesta Corporació per a l’any 2022, que s’hauran de publicar als diaris oficials 
abans del 31 de desembre de 2022 i s’hauran de resoldre abans del 31 de desembre de 
2024.

Atès que també es va detectar que hi havia dos llocs de treball el 510002 Tècnic/a 
Desenvolupament econòmic local (FCCT) i el 510003 Director/a de Mercats que entre els 
requisits exigeixen una formació específica que entra en contradicció amb les formacions 
genèriques de llocs de treball del mateix grup i nivell i que impedeixen els processos 
d’estabilització de l’ocupació temporal d’aquests llocs de treball, i per tant es proposa 
modificar aquest requisit específic.

Atès  que també és urgent crear un lloc de treball per la plaça d’auxiliar administratiu a 
mitja jornada per l’Oficina d’Atenció ciutadana, que es reservaria a personal amb 
discapacitat i que s’ha de convocar abans del 31 de desembre de 2022 per estar inclosa 
en l’oferta pública d’ocupació del 2019.

Atès que dins del procés de preparació de les bases per executar l’oferta pública del 2019 
es van revisar les fitxes dels llocs de treball que resten afectades per la mateixa i es va 
comprovar que hi havia dues fitxes que tenien mal regulada la titulació que s’ha de requerir 
dels esmentats llocs, en concret parlem dels llocs de treball 3250.12 Director/a tècnic/a de 
la Llar d'Avis i 3140.05 Educador/a.

Vist que s’han de modificar les fitxes pel que fa a la titulació requerida abans de aprovar les 
bases i convocatòria corresponent i que això ha de ser abans del 31 de desembre de 2022.

Atès que en tots els casos anteriors s’acredita la urgència de crear/modificar les fitxes dels 
llocs de treball en qüestió el més aviat possible i sempre dintre del 2022 per poder complir 
en el pla d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament i per executar l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2019 abans de finalitzar l’any.

Atès que correspon al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la plantilla de personal i de les 
relacions de llocs de treball, d’acord a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local(LRBRL) i l’article 52.2.j) Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya(TRLMRLC) però l’article 21.1.k LRBRL i l’article 53.1.k) TRLMRLC atribueix a 
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l’alcalde la potestat d’exercir competències del ple en cas d’urgència, donant compte al ple 
en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

Atès que es va negociar i acordar amb la representació sindical en la reunió de la comissió 
de gestió celebrada dilluns 5 de desembre de 2022 la creació i modificació de les fitxes 
dels llocs de treball inclosos en aquesta proposta.

Per tot el que ha estat exposat es van dictar dos decrets d’alcaldia d’urgència el 2277 de 
12 de desembre de 2022 i el 2291 de 15 de desembre de 2022 que van procedir a aprovar 
i modificar fitxes de llocs de treball de la relació de llocs de treball, que complint amb la 
normativa legal esmentada s’han de ratificar en el proper ple a celebrar, el del 29 de 
desembre de 2022.

La part dispositiva dels dos decrets dictats el 2277 de 12.12.2022 i el 2291 de 15.12.2022 
que s’han de ratificar al Ple municipal diuen textualment el següent:

Decret 2277 de 12 de desembre de 2022

“DECRETO: 

Primer: Aprovar inicialment i per urgència la creació dels sis llocs de treball 
estructurals amb les seves corresponents fitxes, que consten com annex al present 
informe,  per poder executar l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de 
l’any 2022 aprovada pel Decret d’Alcaldia 841 de 20 de maig de 2022 següents:

Lloc de treball: 2040.06 TAG contractació
Departament: Serveis jurídics
Responsable: Cap de Negociat de Serveis J urídics
Classe de personal: Funcionari/a
Grup: A1
Nivell destinació: 22
Nivell compl. específ.: 23
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Assessorar i assistir el conjunt de l'organització en

assumptes de contractació pública aconsellant
oportunament el personal respecte aquelles
consideracions legals susceptibles d'afectar
l'organització i tramitant els expedients que s'escaiguin
en l'àmbit material corresponent

Forma de provisió: Concurs
Llicenciatura en Dret o en Ciències Polítiques
Nivell C de català.

Requisits:
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Lloc de treball: 3120.07 Tècnic/a de Patrimoni i Museus
Departament: Cultura
Responsable: Cap de Negociat de Cultura
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 20
Nivell compl. específ.: 57
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Dissenyar, planificar, implementar i desenvolupar

projectes vinculats a la recuperació i posada en valor
del patrimoni cultural local i vetllar pel correcte estat
dels elements que conformen el patrimoni cultural
municipal i implementar els programes de
conservació, documentació, restauració, pedagògics,
exposicions al públic , recerca, publicacions i difusió
del Servei Públic dels Museus de Molins de Rei, així
com responsabilitzar-se de totes les tasques que se’n
derivin.

Dedicació especial Subjecte a flexibilitat horària.
Forma de provisió: Concurs

Diplomatura universitària o equivalent.
Nivell C de català.

Requisits:
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Lloc de treball: 3120.16 Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu
Departament: Cultura
Responsable: Cap de Negociat de Cultura
Classe de personal: Laboral
Grup: C1
Nivell destinació: 17
Nivell compl. específ.: 46
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Segons conveni /acord.
Missió: Col·laborar, sota la direcció del seu superior jeràrquic,

en les tasques d'execució i control pròpies del servei
(custòdia, organització i comunicació dels documents), 
en especial, aquelles que concerneixen més
directament amb les tècniques arxivístiques. Rebre i
atendre als usuaris de l'Arxiu, així com la gestió de les
tasques administratives

Forma de provisió: Concurs
Batxillerat, formació professional de segon grau o
equivalent.
Nivell C de català.

Requisits:

Lloc de treball: 3140.07 Monitor/a ESO-SEFED
Departament: Educació
Responsable: Cap de Negociat d'Educació
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 19
Nivell compl. específ.: 52
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Realitzar la funció docent i d'orientació dins el

Programa millora de l’èxit escolar ESO-SEFED
(Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives a
l’ESO), per tal d'assolir els objectius previstos .

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura universitària
Nivell C de català.

Requisits:
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Lloc de treball: 5600.12 Professor/a SEFED
Departament: Promoció Econòmica
Responsable: Cap de Negociat de Promoció Econòmica
Classe de personal: Laboral
Grup: A1
Nivell destinació: 22
Nivell compl. específ.: 54
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Realitzar la tasca docent en el curs de formació,

especialitat administrativa polivalent per a pimes, dins
el marc de Programa SEFED ( simulació d’empresa
amb finalitats educatives) .

Forma de provisió: Concurs
Llicenciatura universitària o similar.
Nivell C de català.

Requisits:

Lloc de treball: 5600.13 Monitor/a SEFED
Departament: Promoció Econòmica
Responsable: Cap de Negociat de Promoció Econòmica
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 19
Nivell compl. específ.: 52
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Realitzar la tasca docent en el curs de formació,

especialitat administrativa polivalent per a pimes, dins
el marc de Programa SEFED ( simulació d’empresa
amb finalitats educatives) .

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura universitària o equivalent.
Nivell C de català.

Requisits:
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Segon: Aprovar inicialment i per urgència la modificació dels dos llocs de treball 
510002 Tècnic/a Desenvolupament econòmic local (FCCT) i el 510003 Director/a de 
Mercats en relació al requisit de la titulació exigida per adequar-la a les formacions 
exigides a altres llocs similars per poder executar l’oferta pública d’estabilització de 
l’ocupació temporal de l’any 2022 aprovada pel Decret d’Alcaldia 841 de 20 de maig 
de 2022. Els principals requisits d’aquests llocs de treball restarien de la manera 
següent:

Lloc de treball: 5100.02 Tècnic/a Desenvolupament Econòmic Local
(FCCT)

Departament: Fira,comerç,consum i turisme
Responsable: Director/a de Fira,comerç,consum i turisme
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 20
Nivell compl. específ.: 57
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Prestar suport tècnic en el disseny, implementació i

avaluació de totes aquelles activitats vinculades a la
celebració de les fires, a la dinamització i potenciació
del comerç, al desenvolupament d’actuacions en
matèria de consum i al desenvolupament turístic del
municipi, per tal d’assolir els objectius previstos
d'acord amb les directrius de la Direcció de Fira,
Comerç, Consum i Turisme.

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura universitària o equivalent.
Nivell C de català.

Requisits:
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Tercer: Aprovar inicialment i per urgència la creació del lloc de treball 2056.08 Auxiliar 
administratiu/va de l’oficina d’atenció ciutadana reservat a personal amb discapacitat i 
que s’ha de convocar abans del 31 de desembre de 2022 per estar inclosa en l’oferta 
pública d’ocupació del 2019, amb les següents característiques:

Lloc de treball: 5100.03 Director/a de Mercats
Departament: Fira,comerç,consum i turisme
Responsable: Director/a de Fira,comerç,consum i turisme
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 22
Nivell compl. específ.: 27
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Dilluns de 09:30 a 14:30h. De dimarts a divendres:

matins de 09:00 a 14.30h i tardes de 16:00 a 18:00h.
Dedicació especial Subjecte a flexibilitat horària. Disponibilitat per atendre

emergències.
Missió: Dirigir, coordinar, supervisar, gestionar

(administrativament, comercialment i funcionalment) i
garantir bon funcionament quotidià dels mercats
municipals dirigint i organitzant el personal i els
recursos (equipaments) assignats així com les
empreses externes, per tal d’assolir els objectius
previstos d'acord amb les directrius de la Direcció de
Fira, Comerç, Consum i Turisme.

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura universitària o equivalent.
Nivell C de català.

Requisits:
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Quart: Ratificar aquests acords en el proper ple que es celebri.

Cinquè: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present modificació de la relació de llocs de 
treball, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions o 
al·legacions que considerin davant l’Ajuntament. En cas de no presentar-se 
reclamacions es considerarà definitivament aprovat.

Sisè: Notificar el present acord a la Junta de personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament.”

Decret 2291 de 15 de desembre de 2022

“DECRETO: 

Primer: Aprovar inicialment i per urgència la modificació dels dos llocs de treball 
3250.12 Director/a tècnic/a de la Llar d'Avis i 3140.05 Educador/a, en relació al requisit 
de la titulació exigida per poder executar l’oferta pública del 2019 abans de finalitzar 
l’any 2022. Els principals requisits d’aquests llocs de treball restarien de la manera 
següent:

Lloc de treball: 2056.08 Auxiliar Administratiu/va
Departament: Oficina d'atenció ciutadana
Responsable: Cap de l'Oficina d'atenció ciutadana
Classe de personal: Funcionari/a
Grup: C2
Nivell destinació: 15
Nivell compl. específ.: 41
J ornada de treball: Especial segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: De dilluns a dijous de 14:30 h a 19:30 h
Missió: Prestar suport de caràcter auxiliar administratiu al

servei d’atenció a la ciutadania, facilitant la tramitació i
proporcionant informació a través de diversos canals
d’accés: presencial, telefònic i telemàtic. Així mateix,
resoldre, orientar o canalitzar les demandes
ciutadanes per tal d'assolir els objectius previstos.

Forma de provisió: Concurs
Graduat escolar, formació professional de primer grau
o equivalent.
Nivell B de català.

Requisits:
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Lloc de treball: 3250.12 Director/a tècnic/a de la Llar d'Avis
Departament: Serveis Socials
Responsable: Cap de Negociat de Serveis Socials
Classe de personal: Laboral
Grup: A2
Nivell destinació: 22
Nivell compl. específ.: 21
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Laborables de 08:00 a 15:00
Missió: Dirigir, programar, gestionar i supervisar la residència

d'avis amb l'objectiu de garantir el benestar dels
residents, un sistema d'atenció a les seves famílies i la
qualitat assistencial procurant, amb tot, assegurar un
procés de millora continuada.

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura o grau en l'àmbit de ciències socials o de
la salut
Nivell C de català.

Requisits:
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Segon: Ratificar aquests acords en el proper ple que es celebri.

Tercer: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present modificació de la relació de llocs de 
treball, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions o 
al·legacions que considerin davant l’Ajuntament. En cas de no presentar-se 
reclamacions es considerarà definitivament aprovat.

Quart: Notificar el present acord a la Junta de personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament.”

Vist que es va detectar un error material en el Decret d’Alcaldia 2277 de 12 de desembre 
de 2022  ja que assignava al lloc de treball 510003 Director/a de Mercats una relació 
jurídica de laboral, quan ha de ser funcionari i en cap moment es pretenia modificar, 
tractant-se evidentment d’un error de fet o material, per la qual cosa s’ha dictat el Decret 
d’Alcaldia 2354 de 20 de desembre de 2022 que diu textualment en la seva part 
dispositiva:

Decret 2354 de 20 de desembre de 2022

Lloc de treball: 3140.05 Educador/a
Departament: Educació
Responsable: Director/a de la Llar d'Infants "El Rodó"
Classe de personal: Laboral
Grup: C1
Nivell destinació: 16
Nivell compl. específ.: 45
J ornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Subjecte a necessitats de servei*.
Missió: Impartir la docència amb l'objectiu de contribuir al bon

funcionament del centre i a la prestació d'un servei
docent de qualitat orientat a satisfer les necessitats
educatives dels infants, d'acord amb les directrius
marcades des de la direcció de la Llar.

Forma de provisió: Concurs
Cicle formatiu de grau superior en educació infantil o
equivalent
Nivell C de català.

Requisits:
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“DECRETO: 

Primer: Rectificar la modificació de la fitxa del lloc de treball 510003 Director/a de Mercats 
acordada pel Decret d’Alcaldia 2277 de 12 de desembre de 2022, en el sentit que figurava 
com a relació jurídica laboral quan hauria de ser funcionari/a, mantenint la resta de 
modificacions. Per tant la fitxa del lloc de treball restaria:

Lloc de treball: 5100.03 Director/a de Mercats
Departament: Fira,comerç,consum i turisme
Responsable: Director/a de Fira,comerç,consum i turisme
Classe de personal: Funcionari/a
Grup: A2
Nivell destinació: 22
Nivell compl. 
específ.:

27

Jornada de treball: Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació: Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
Horari: Dilluns de 09:30 a 14:30h. De dimarts a divendres: 

matins de 09:00 a 14.30h i tardes de 16:00 a 18:00h.
Dedicació especial Subjecte a flexibilitat horària. Disponibilitat per 

atendre emergències.
Missió: Dirigir, coordinar, supervisar, gestionar 

(administrativament, comercialment i funcionalment) i 
garantir bon funcionament quotidià dels mercats 
municipals dirigint i organitzant el personal i els 
recursos (equipaments) assignats així com les 
empreses externes, per tal d’assolir els objectius 
previstos d'acord amb les directrius de la Direcció de 
Fira, Comerç, Consum i Turisme.

Forma de provisió: Concurs
Diplomatura universitària o equivalent.Requisits:
Nivell C de català.

Segon: Ratificar aquest acord en el proper ple que es celebri.

Tercer: Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí oficial de la província de 
Barcelona(BOPB), durant 15 dies hàbils la present modificació de la relació de llocs de 
treball, a comptar des de l'endemà al de publicació de l’anunci al BOPB. Durant aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions o al·legacions 
que considerin davant l’Ajuntament. En cas de no presentar-se reclamacions es 
considerarà definitivament aprovat.
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Quart: Notificar el present acord a la Junta de personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament.”

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

Únic.- RATIFICAR els decrets 2277 de 12 de desembre de 2022, 2291 de 15 de desembre 
de 2022 i 2354 de 20 de desembre de 2022 que van crear i modificar determinades fitxes 
de llocs de treball de la relació de llocs de treball vigent com a conseqüència de l’execució 
de l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’any 2022 amb compliment a 
la Llei 20/2021, de 28 de desembre , de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, i de l’execució de l’oferta pública del 2019 i que s’han 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem al punt sisè, la «Modificació de relació de llocs de treball per executar 
l'estabilització i l'oferta pública d'ocupació del 2019». I fa l'explicació el mateix regidor. 
Senyor Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Sí, avui tinc ple. Crec que... Ple de temes. 

Presenta el punt 6

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha intervencions, passaríem 
a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (3) i C’s (1) i 2 abstencions de Molins 
Camina-Podem (1) i MEC (1).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

7.- Aprovar la continuïtat del servei del contracte pel servei de Neteja viària i 
Recollida de residus de la vila de Molins de Rei (expedient. 5/2022/COHSE).-

DICTAMEN

Antecedents de fet

1.- Atès que mitjançant acord del Ple municipal, de data 29 de març de 2017, es va 
adjudicar el contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, a l’ UTE formada 
per les empreses ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL 
DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL ( UTE ASCAN-GEASER, en endavant)  per import de 
8.401.438,78 €, IVA inclòs, d’acord amb les condicions derivades del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP),  del Plec de prescripcions tècniques (PPT)  i de l’oferta 
presentada per l’adjudicatari en tot el que millorava els esmentats plecs , amb un termini 
d’execució del contracte de 4 anys i dues possibles pròrrogues d’un any de durada 
cadascuna. 

2.- Atès que en data 5 de maig de 2017 es formalitza el contracte administratiu del servei 
descrit i, es signa l’acta d’inici en data 1 de juliol de 2017.

3.- Atès que mitjançant acord núm. 11 del Ple de data 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, signat en data 5 de 
maig de 2017 amb l’ UTE ASCAN-GEASER, per realitzar la neteja viària i la recollida de 
residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 
4.302,90 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un total de 47.331,85 €, a comptar 
del mes de juny de 2020. Formalitzat mitjançant annex 1 en data 22 de juliol de 2020.

4.- Atès que mitjançant acord núm. 8 del Ple de data 26 de novembre de 2020, es va 
aprovar la modificació del contracte signat en data 5 de maig de 2017 amb l’UTE ASCAN-
GEASER, corresponent a la realització de treballs extres de neteja per desinfecció 
derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 17 de març 
de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de neteja a 
les zones de parcs infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins a la 
finalització del contracte o de les possibles pròrrogues, si s’escau, per un import total de 
195.104,88 €.

5.- Atès que mitjançant acord núm. 2 del Ple municipal de data 30 de juny de 2021 es va 
aprovar la primera  prórroga del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus 
de la vila de Molins de Rei, adjudicat a l’ UTE ASCAN-GEASER , per un termini d’1 any, 
establert de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb les 
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clàusules 3.1 i 3.2 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, per import de 2.026.719,48 € l’any IVA inclòs.

6.- Atès que mitjançant acord núm. 5 del Ple municipal de data 30 de juny de 2022, a 
l’empara de l’article 223.c) TRLCSP i per mutu acord de les parts, declara la resolució del 
contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de 
subministrament de maquinària destinada al servei, a càrrec de l’empresa ASCAN 
EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL, amb efectes des del 30 de juny de 2022, per resultar inconvenient la 
permanència del contracte.

7.- Atès que mitjançant acord núm.6 del Ple municipal de data 30 de juny de 2022 s’adopta 
la continuïtat de la prestació  del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei amb l’ UTE ASCAN-
GEASER,  durant el període comprés entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022 per 
raons d’interès públic i tenint en compte que les prestacions objecte del contracte són un 
servei imprescindible que ha de prestar l’ajuntament per tal de garantir la protecció de la 
salubritat pública.

8.- Atès que mitjançant el mateix acord, el Ple municipal va autoritzar i disposar  la 
despesa que comporta la continuïtat de la prestació del servei de neteja viària i recollida de 
residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, 
per un import mensual  de 205.593,13 €,  VA inclòs, 

9.- Atès que actualment s’ ha iniciat l’expedient de contractació del Servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de Molins de Rei que es troba en període de presentació 
d’ofertes fins el dia 13 de desembre de 2022, per la qual cosa no resultarà possible la seva 
adjudicació abans que finalitzi el període de vigència de la continuïtat de la prestació del 
servei esmentat aprovada pel Ple municipal en data 30 de juny de 2022.

10.- Atès l’informe tècnic signat pel Cap de Via Pública i Manteniment e.f, pel Coordinador 
Provisional de l’àmbit d’Espai Públic en dates 25 i 26 de novembre 2022, i per la Cap de 
Serveis Jurídics e.f de data 27 de novembre de 2022 en el que es proposa perllongar la 
continuïtat del servei en les mateixes condicions que l’acord de continuïtat abans esmentat, 
a excepció de l’acord de revisió salarial previst segons  conveni col·lectiu d’aplicació i fins 
l’inici de l’execució del nou contracte que s’estima en data 1 de setembre de 2023.

11.- Atès que la despesa derivada de l’ampliació de l’acord de continuïtat de la prestació 
del servei per l’exercici 2023, es concreta en la quantitat mensual de 210.762,62 €, IVA 
inclòs, que inclou la despesa de 5.0169,48 €, corresponent a l’increment de la despesa de 
personal.

12.- Atès que l’Ajuntament ha comunicat a l’UTE ASCAN-GEASER , la voluntat d’acordar  
l’ampliació de la continuïtat de la prestació del servei  en les mateixes condicions que 
l’acord de continuïtat abans esmentat, a excepció de l’acord de revisió salarial previst 
segons  conveni col·lectiu d’aplicació i fins l’inici de l’execució del nou contracte.

Fonaments jurídics

1.- Atès que a aquest expedient li serà d’aplicació el PCAP i el PPT que regien el contracte 
d’origen.
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2.- Atès que d’acord amb la DT1, apartat 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 ( en endavant LCSP), als encàrrecs que es realitzin amb posterioritat a la seva 
entrada en vigor els hi serà d’aplicació aquesta norma, en tot allò que no contradigui i tingui 
efectes diferents a les disposicions dels plecs que li són d’aplicació i del  TRLCSP.

3.- Atès que la devolució i cancel·lació de la garantia del contracte exhaurit es produirà de 
conformitat amb allò que disposa l’article 102 del  TRLCSP, però mai abans de que finalitzi 
el termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o fins que no es 
declari la resolució d’aquest sense culpa del contractista.

Atès que aquesta devolució serà posterior a la liquidació del contracte i transcorregut el 
termini de garantia de 6 mesos, a partir de l’acta de recepció del mateix.

Atesa la garantia constituïda per l’UTE ASCAN-GEASER per respondre de l’acord de 
continuïtat de la prestació del servei aprovat pel Ple municipal en data 30 de juny de 2022, 
calculada en base a l’increment del preu de la prestació respecte al contracte d’origen.

4.- Atesa l’acta de recepció inicial del contracte, amb observacions, de data 21 de juliol de 
2022 i el seu Annex 1 de la mateixa data que considera necessari que la recepció definitiva 
es faci efectiva a 30 d’octubre de 2022.

Atesa l’acta d’inspecció de data 30 d’octubre de 2022 que informa de deficiències encara 
pendents d’execució, que són necessàries per poder informar favorablement la recepció 
definitiva del contracte.

5.- Atès que per aplicació dels articles 107 i 109 LCSP, l’empresa amb qui es formalitzi 
l’ampliació de l’acord de continuïtat de la prestació del servei constituirà a disposició de 
l’òrgan de contractació una garantia del 5% del preu de l’esmentat acord, IVA exclòs, que 
es calcularà d’acord amb l’increment del preu de la prestació en el període estimat de 8 
mesos, resultant la quantitat de 15.340,79 €.

Atès que a  l’acord d’ampliació de continuïtat en la prestació del servei  li serà d’aplicació el 
PCAP que regeix el contracte d’origen i que aquest estableix un termini de garantia de 6 
mesos que s’aplicarà a aquesta ampliació de la continuïtat.

Atès que en el moment que s’hagi de procedir al retorn de la garantia definitiva del 
contracte exhaurit i , si s’escau, de la garantía constituïda per respondre del compliment de 
l’acord de continuïtat de data 30 de juny de 2022, es realitzaran els càlculs oportuns per a 
la seva devolució i  la garantía constituïda per garantir la correcta prestació del servei 
durant el període d’ampliació de la continuïtat es reajustarà mitjançant la retenció de 
l’import corresponent de les garanties esmentades en la quantitat proporcional a la part del 
preu de l’acord d’ampliació de la continuïtat no considerat en el càlcul de l’import de la 
garantia requerida per respondre del compliment de dit acord.
 
6.- Atès que la despesa derivada de l’acord de l’ampliació de continuïtat de la prestació del 
servei per l’exercici 2023, es podrà formalitzar amb càrrec a les partides  del pressupost 
municipal 2023 d’acord amb el detall següent:
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Exercici pressupostari Import Aplicació pressupostària
2023 (de l’1 de gener al 31 
d’agost) 1.062.749,44 € 4320/163201/22700 “Prestació 

del servei de la neteja viària”
2023 (de l’1 de gener al 31 
d’agost)    623.351,52 € 4320/162101/22700 “Recollida 

Form Firm i paper cartró”

7.- Atès que d’acord amb l’art. 62 de la LCSP l’òrgan de contractació designarà un 
responsable del contracte al que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada.

8.- Atès l’article 63 LCSP relatiu al Perfil del Contractant i la difusió de la informació i 
documents de l’activitat contractual dels òrgans de contractació.

9.- Atès l’article 346.6 LCSP, de comunicació de les dades contractuals al Registre públic 
de contractes de la Generalitat de Catalunya.

10.- Atès que d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, i els arts. 23 i 24 de 
les Bases d’execució del pressupost municipal la competència com a òrgan de contractació 
del contracte d’origen  correspon al Ple municipal.

Vist l’informe proposta a la Comissió Informativa de SIT signat en data 29 de novembre de 
2022 per la Cap de l’Oficina Administrativa de SIT per assignació temporal de funcions; 
l’informe jurídic de la TAG de Serveis Jurídics de data 29 de novembre de 2022; l’informe 
econòmic de l’Interventor accidental de data 29 de novembre de 2022; i la conformitat de la 
Secretària de l’Ajuntament de data 5 de desembre de 2022.

Vista la proposta a la Comissió Informativa de SIT signada pel seu president en data 12 
de desembre de 2022.

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

PRIMER: ADOPTAR L’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA CONTINUITAT de la prestació  del 
servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de 
subministrament de maquinària destinada al servei amb l’ UTE ASCAN-GEASER fins a 
l’inici de prestació del servei pel nou contractista.

SEGON: REQUERIR a l’UTE ASCAN- GEASER per tal que , a partir de la finalització de la 
continuïtat de la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de 
Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei, aprovada en data 
30 de juny de 2022, asseguri la continuació de la prestació en les mateixes condicions 
establertes en el PCAP i PPT, i amb un preu mensual de 210.762,62 €, IVA inclòs

TERCER:  REQUERIR a l’UTE ASCAN-GEASER la constitució de la garantia del 5% de 
l’increment del preu de la prestació corresponent al període de 8 mesos, que es correspon 
amb la quantitat de 15.340,79 €.

QUART: COMUNICAR a l’UTE ASCAN-GEASER que transcorregut el termini de garantia 
del contracte exhaurit, i, si s’escau, de l’acord de continuïtat aprovat en data 30 de juny de 
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2022, la garantia establerta a l’acord anterior es reajustarà en la quantitat corresponent al 
total del preu de l’ampliació de l’acord de continuïtat, mitjançant la retenció de part de la 
garantia/es constituïda/es en el marc del contracte originari i de l’acord de continuïtat de la 
prestació de data 30 de juny de 2022, respectivament.

CINQUÈ:  AUTORITZAR I DISPOSAR  la despesa que comporta la continuïtat de la 
prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de 
subministrament de maquinària destinada al servei, per un import mensual  210.762,62 €,  
VA inclòs, , d’acord amb el detall següent:

Exercici pressupostari Import Aplicació pressupostària
2023 (de l’1 de gener al 31 
d’agost) 1.062.749,44 € 4320/163201/22700 “Prestació 

del servei de la neteja viària”
2023 (de l’1 de gener al 31 
d’agost)    623.351,52 € 4320/162101/22700 “Recollida 

Form Firm i paper cartró”

SISÈ: NOMENAR  al cap Cap de Via Pública i Manteniment, o persona que el substitueixi, 
com a responsable del contracte per part de l’Administració.

SETÈ: REQUERIR  a l’UTE ASCAN-GEASER,  a l’efecte de formalitzar el corresponent 
acord d’ampliació  de la continuïtat de la prestació del servei  de neteja viària i recollida de 
residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària destinada al servei  
, amb posterioritat a la notificació d’aquest acord.

VUITÈ: PUBLICAR aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

NOVÈ: TRAMETRE   la informació de l’acord de continuïtat al Registre públic de 
Contractes de la Generalitat de  Catalunya i DONAR TRASLLAT a la Comissió Europea.

DESÈ: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents:

· NOTIFICACIONS: a l’empresa UTE ASCAN-GEASER
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 

Jurídics i al Negociat de Via Pública i Manteniment.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara ja, un cop dictaminats els aspectes de la Comissió Informativa d'Economia i Serveis 
Centrals, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el 
punt setè, que és «Aprovar la continuïtat del contracte del servei de neteja viària i recollida 
de residus de la vila de Molins de Rei». I fa l'explicació d'aquest punt, la senyora Esther 
Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:

Hola, bona nit a tothom. 

Presenta el punt 7
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Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:

Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. Des d'Esquerra Republicana de Molins de Rei 
durant tota la legislatura hem alertat i reclamat en repetides ocasions que es necessitava 
treballar per solucionar les deficiències detectades al servei de neteja viària i recollida de 
residus. També vam sol·licitar al Govern que es treballés en un nou plec de clàusules i que 
ens deixessin aportar idees i recursos per part dels grups de l'oposició i no ens van deixar 
participar. Ara ens trobem que la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza Pública 
interposa un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs que han de regir el 
contracte de servei de neteja viària, recollida i transport de residus de Molins de Rei. 

El procediment per a la nova licitació quedarà aturat fins a la resolució del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic. I, de moment, l'única solució és fer una pròrroga amb 
l'empresa que actualment opera, Ascan. Per cert, l'única empresa que s'ha presentat al 
concurs. En resum, durant molt de temps hem demanat que es convoqui un nou concurs 
per poder tenir la sort que una altra empresa s'encarregués del servei. I ara ens trobem, 
per una banda, que només es presenta Ascan i, per l'altra, que una associació d'empreses 
de neteja pública interposa un recurs al nou plec de clàusules. 

Finalment, com no es pot tirar endavant amb la licitació per interposició del recurs, hem de 
prorrogar la gestió del servei de l'empresa amb la qual hi ha hagut problemes 
repetidament. Creiem que novament ens trobem davant d'un cas, tot i no saber els detalls 
que han generat aquesta situació tan complicada, producte d'una mala gestió i, per tant, no 
hi podem donar el nostre vot a favor. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Bé, bon vespre a tots i totes. Bé, abans de res, voldria deixar clar que el sentit de votació 
que tindrem en aquest punt poc té a veure amb la relatoria i argumentació que volem posar 
de manifest en aquesta intervenció. Al final, si aquest punt no s'aprovés, ens veuríem 
abocats a no tenir servei a partir del dia 1 de gener, ja que l'acord de continuïtat amb 
Ascan finalitza el 31 de desembre de 2022. 

Bé, avui ens trobem davant d'un nou capítol d'aquest melodrama que és el contracte del 
servei de neteja i recollida de residus de la nostra vila, Molins de Rei. Fem una mica 
d'històric. Al Ple de març del 2017 s'aprova amb els únics vots favorables del PSC i 
Convergència l'adjudicació d'aquest servei a l'empresa Ascan i General de Asfaltos y 
Servicios per un import de 8,4 milions d'euros fins al juny del 2021. Això és 4 anys. 
Aquesta empresa és l'única que es presenta a la licitació i no tenia experiència a 
Catalunya. Altres empreses del sector, inclosa l'antiga concessionària, Cespa, no es 
presenten al·legant que l'oferta econòmica era massa baixa i que no era possible donar els 
serveis que requeria amb aquest preu. En aquell moment, la CUP ja ho vam dir i així ha 
passat, teníem el caldo de cultiu perfecte perquè hi haguessin conflictes. 
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Durant aquest període, s'han hagut de fer ampliacions del contracte per complementar 
determinats serveis, cosa que encara dona més raons a que el contracte anterior era 
insuficient. A més, s'ha conegut també l'expedient sancionador de 80.000 euros aprovat 
l'abril del 2019. En tant que el contracte finalitzava en un inici el juny del 2021, al llarg 
d'aquell any hauria d'haver-se licitat el nou contracte. Nosaltres havíem demanat això i, 
sobretot, participar en la redacció del nou contracte, enfocat a un sistema de recollida porta 
a porta del qual vam deixar les bases per fer-ho quan estàvem al govern, entre finals del 
2017 i inicis del 2019. 

El juny del 2021 es va aprovar una primera pròrroga d'un any al contracte. El Govern va 
preferir no fer la feina a temps i licitar un nou contracte quan tocava, permetent així que 
una empresa amb l'historial que he nombrat seguís com a mínim un any més. Això sí, van 
assegurar que ja estaven treballant en un nou plec que estaria disponible l'any 2022. 
Doncs, tampoc. L'abril del 22, l'Ajuntament comunica a Ascan que hi ha la voluntat 
d'executar aquesta segona pròrroga, que seria fins al juny del 2023. Finalment, s'aprova al 
Ple de juny d'aquest any no només la continuïtat d'Ascan, perdó, no només la continuïtat 
d'Ascan fins al 31 de desembre de 2022, sinó a més es va decidir incrementar l'import del 
contracte. No vam disposar dels informes tècnics suficients per poder conèixer amb 
antelació i avaluar adequadament aquest debat, malgrat demanar-ho exercint el nostre dret 
de fiscalització. 

Malgrat assegurar des del juny del 2021 que ja s'estava treballant amb el nou contracte, no 
és fins a l'octubre de 2022 que el Govern ens el presenta a l'oposició. No entenem com es 
triga tant en avançar en aquesta redacció de plecs sabent de la urgència de tenir-los a 
temps i tenint en compte la delicada relació i antecedents de l'empresa al municipi i vers 
els seus treballadors. Els informes tècnics proporcionats no deixen clars els motius de per 
què hi ha hagut tants endarreriments. Tampoc a dia d'avui se'ns ha proporcionat de 
manera clara i transparent la informació sobre com s'han treballat aquests plecs i amb qui 
s'han treballat. En cap moment del procés de redacció dels plecs, que hauria d'haver sigut 
des del 2021, els membres de la CUP hem tingut l'opció a participar ni plantejar les nostres 
propostes, malgrat l'interès i expertesa demostrades en aquest àmbit, havent encapçalat la 
regidoria de Medi Ambient des de finals del 17 a inicis del 19 i liderant la implantació del 
porta a porta a la vila. 

Tota aquesta història és la que ens porta, malauradament, a on estem. Una licitació a què 
una altra vegada només s'hi presenta una empresa i aquesta és Ascan. I que, a més a 
més, és impugnada, el que provoca la suspensió del procediment provisionalment. Tot 
aquest reguitzell d'esdeveniments polítics dels darrers mesos ens porten a pensar que hi 
ha una mala praxis política al darrere, nul·la voluntat de participació amb la oposició, 
reiterats endarreriments en les etapes del procés, poca facilitat a fer comprendre la 
cronologia tècnica a tots els regidors –agrairia silenci, si us plau– i regidores, i la sensació 
permanent que alguna cosa no s'està fent bé. 

Tant de bo aquest recurs serveixi perquè aquest melodrama pugui tenir un gir de guió i 
siguem capaços de tenir per fi un nou servei de neteja i recollida de residus. Tot i que, com 
bé sabeu, tampoc el nou contracte correspon al model que nosaltres voldríem 
implementar. Gràcies.

Sr. Alcalde:

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

Sr. Corredera:
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En primer lloc, bona tarda a tots i a totes. A mi m'agradaria començar dient que això en el 
fons és una mala notícia per als molinencs i molinenques, perquè mantenim un servei 
deficitari amb una empresa que ha estat sancionada per l'incompliment del contracte i, per 
tant, doncs, més enllà dels debats que puguem tenir a partir d'ara, doncs, continuarem, 
doncs, com he dit, amb un servei que s'ha demostrat que era lamentable tot i que als inicis 
es comentava que seria el millor servei de tota la història. En segon lloc, lamentar estar en 
aquesta situació. Ja li demanàvem en el Ple d'aprovació del plec que hi havia alguna cosa 
que no ens encaixava, sobretot en temes de pressupost, terminis... Després van fer una 
modificació a última hora i els hi vam demanar a veure si ho podien deixar sobre la taula i 
no era possible. No era possible perquè era superurgent tenir aquest ple i el nou concurs 
suposo que abans de les eleccions. I ara, doncs, com han comentat alguns companys, 
doncs, ara tenim el procediment suspès i, per tant, doncs, tampoc hi arribarem. 

I significatiu, no?, que la proposta de perllongar la continuïtat estigui, doncs, signada per 
tres tècnics responsables i coordinadors, tots tres en funcions. Que també, doncs, diguem-
ne, que ressalta una mica com està organitzativament l'Ajuntament i en quina situació es 
troben els serveis tècnics municipals que, lamentablement, doncs, requereixen de més 
recursos i més temps, potser, per evitar aquests problemes en impugnacions de plecs. 
També, no?, que aquests tres informes o els informes, no?, estiguin signats a finals de 
novembre i s'estimi un nou contracte a partir de l'1 de setembre. Enteníem que una cosa 
és que perllonguis el contracte fins a la nova adjudicació, però que ja estimin els tècnics 
que serà fins setembre, doncs, alguna cosa els hi devia haver arribat. 

I que, bé, una mica el que comentava el company Marc, no?, que la informació ens vagi 
arribant com en fascicles, no? Que hi hagi un plec tècnic o que ens enterem a finals de 
novembre que hi hagi un plec tècnic signat a finals de juny per poder, com faria un tècnic 
com toca, adjudicar el nou contracte abans de l'1 de gener; que el tècnic afirmi en el seu 
informe, aquest que he comentat de finals de novembre, que per circumstàncies alienes al 
seu servei el procés va quedar suspès a l'espera de noves directrius per part de l'equip de 
Govern; que aquestes noves directrius se’ls hi van fer arribar el setembre d'aquest any. 
Nosaltres, l'oposició, aquestes noves directrius ni sabem quines són ni les vam conèixer ni 
ens ho van explicar. 

I ja no dir, doncs, el menyspreu, diguem-ne, dels grups de l'oposició, no?, a l'oferiment, 
com també anomenava el Quim, no?, constant de la nostra voluntat de participar, d'aportar 
coneixement, d'intentar... essent el servei més important que presta l'Ajuntament, doncs, 
que diem que [Inaudible, 00.31.28] més que quatre i inclòs l'oferiment personal amb el 
coneixement tècnic que pugui tenir al respecte. 

Per tant, doncs, és evident que la responsabilitat política en aquest tema no la poden 
escórrer, l'ocultisme a l'oposició és flagrant i hauria de fer reflexionar la societat molinenca 
si aquesta ha de ser la manera de fer d'un Govern que, a més a més, allà on va demana a 
tots anar a una. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Doncs, senyora Esther Espinosa, endavant.

Sra. Espinosa:

Començaré, en general, eh?, aclarint una cosa. Jo vull deixar clar que el recurs de 
suspensió presentat pel Tribunal Català de Contractes no té res a veure amb el punt que 
avui portem a Ple, que és la continuïtat del contracte de servei de neteja i recollida de 
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residus, que deriva d'un informe signat en data 27 de novembre i que el recurs per part de 
l'associació que comentaves, Joaquim, de l'Associació Nacional d'Empreses de Neteja 
Pública, és del 5 de desembre de 2022. Això d'entrada vull que quedi clar perquè estem 
barrejant coses i no és el que es tracta en aquest punt. 

Quan parlem que els informes tècnics han anat en disfunció amb els acords polítics, estem 
parlant d'un contracte, d'un servei i principalment d'aquest, que és el més important de 
l'Ajuntament, que a nivell econòmic suposa 16.100.000 euros, que elabora, és evident, que 
a més del treball que realitzen els tècnics implicats i que en aquest cas signen l'informe. 
S'ha realitzat una valoració econòmica acurada i un encaix pressupostari necessari perquè 
aquesta proposta sigui viable. Això, evidentment, fa endarrerir tots aquests processos, 
d'acord? I és que no diria res més, perquè al final estem amb la mateixa discussió que hem 
anat fent amb aquests dos últims plens, sense cap proposta efectiva, evidentment, per part 
dels grups. Sí que coneixem la proposta de la CUP perquè sí que la teníem plantejada, 
però no tenim una proposta i sabem el que implicava, evidentment, a nivell econòmic i el 
que suposa, i ja ho estic dient, en el moment que hi ha una proposta a nivell tècnic, és 
evident que hi ha d'haver un estudi d'allò que es pot assumir a nivell pressupostari i el que 
no es pot assumir. I saben vostès molt bé el que suposava un porta a porta tel qual, vostès 
el plantejaven, que era un porta a porta a nivell de tot el municipi. Però, en tot cas, bé, em 
quedaria aquí. Al final, deixaria clar que aquest punt que hem presentat no té res a veure 
amb el tema del recurs encara que vostès ho han comentat. D'acord?

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'inicia el segon torn d'intervencions. Senyor Gerard Corredera.

Sr. Corredera:

Gràcies.

Sr. Alcalde:

Endavant. Demanin... Tot i així, esperin a obrir i els hi dono peu perquè si no, no...

Sr. Corredera:

Vinga. Bé, jo crec que la meva intervenció no va amb l'aplanament de l'Ajuntament en 
base, diguem-ne, al recurs que presenta l'associació. Al contrari, crec que he donat 
arguments precisament al contrari d'aquest tema. Jo crec que si el tècnic el mes de juny 
tenia preparats uns plecs tècnics i els va presentar a l'equip de Govern, com no ha de ser 
d'una altra manera, eh?, vull dir, és així. Crec que demanar que no han tingut proposta 
dels grups de l'oposició és, bàsicament, una mica... No trobo un adjectiu per definir això, 
eh?, quan es porta un any o un any i mig demanant poder col·laborar al respecte i que 
probablement si ens haguessin presentat el plec el mes de juny hauríem pogut opinar. Si 
no ens presenten res, és difícil opinar. Bàsicament perquè és que els tècnics i els recursos 
per poder fer coses els tenen vostès, no nosaltres. I nosaltres podrem opinar en funció del 
que vostès ens presentin. Si no ens presenten res, doncs, opinar... Podem dir moltes 
coses, eh?, però aportar aportarem poc, perquè no tenim l'opció. 

Clar, dir que del juny al setembre han fet la reflexió per elaborar uns plecs d'un contracte 
important quan aquest contracte és del 2017 i s'ha prorrogat constantment, doncs, no ho 
sé, veiem... Que han tingut tres mesos per treballar? Portem des del 2017 amb aquest nou 
contracte i, per tant, jo crec que al principi del mandat, el 2019, els va venir una empresa a 
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explicar les tipologies de serveis que es podien implementar al municipi, quines serien les 
directrius de la Unió Europea amb relació a la gestió dels residus i inclús amb estudis 
econòmics d'impacte que tindria en funció dels costos que això suposaria. A més a més, 
vostès en els pressupostos municipals van incrementant el cost de la taxa de residus 
perquè ben bé saben que el preu pujarà i ho saben i ho tenen molt clar. Després ho 
bonifiquen amb... ho bonifiquen i fan coses amb la deixalleria, però, bé, això són, diguem-
ne, tècniques tàctiques, eh? 

A mi realment la regidora Espinosa, doncs, m'agradaria que ens tractés una mica més amb 
respecte, que ens tractés com a persones amb capacitat i que realment si vostè vol que 
col·laborem, nosaltres col·laborem, no tenim cap problema. Ara, demanar-nos que per què 
no hem col·laborat, quan vostès no tenen cap intenció de col·laborar, home, em sembla 
una mica fora de lloc. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:

Sí, no m'estendré gaire, tampoc. Més que res perquè, primer de tot, hagués esperat que la 
resposta de la regidora o d'algun membre d'aquest Govern, no?, per diverses al·lusions 
que s'han fet amb relació a la praxi duta a terme els darrers mesos en aquesta qüestió, 
doncs, que hi hagués hagut algun altre tipus d'explicació o com a mínim el seu punt de 
vista a certs comentaris que s'han fet aquí, doncs, jo mateix o els altres companys de 
l'oposició. Bé, sobre la qüestió dels tres mesos que anomena, ja ho ha comentat també el 
Gerard, però és que jo no parlaria d'aquests tres mesos, és que si consultem l'acta del 
plenari del juny del 2021, el Govern afirma que s'està treballant ja en aquests plecs de cara 
al 2022. Per tant, no és que són tres mesos són en un any i mig. Per tant, em sap greu, 
però no ens serveix aquesta explicació o no l'entenem en tot cas o ens falten informacions 
perquè la puguem entendre. I ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Senyor Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:

Sí, ràpidament. Només tornar a insistir en que nosaltres contínuament hem demanat 
col·laborar en realitzar aquests nous plecs. Vull dir, que ens sap molt de greu que ens 
comentin ara aquí en el Ple que nosaltres no hem volgut col·laborar o que no hem aportat 
idees. No ho trobo correcte. A més a més, el resum final de tot plegat és el que és, només 
s'ha presentat Ascan i el plec ara mateix està aturat. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Endavant.

Sra. Espinosa:

Bé, d'entrada, al Gerard. Vull dir, a vegades tinc la sensació que al final és mala fe, eh?, 
per part teva en el primer... En la primera intervenció teva, en la primera intervenció teva, 
inclús has fet un comentari que saps perfectament que es va comentar a la informativa. Al 
final tinc la sensació que és com posar... d'anar posant, diria, merda, a veure què passa, 
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no? En la primera intervenció teva, has comentat una cosa que ja es va dir i es va aclarir a 
la informativa, però ho has deixat anar per posar més dubtes sobre el que s'estava fent. 
Has comentat que sabent que la cosa s'allargaria més, nosaltres havíem posat el 30 de 
setembre i s'ha hagut de treure. A la informativa es va explicar que el dia 30 de setembre 
es va posar la data per al càlcul de la fiança. Però tu ja has tret el dubte, eh?, que anirà 
més lluny. D'acord? Vull dir, tens la sensació que cada vegada que hem portat, jo em 
refereixo, aquest tema a Ple, sembla que anem posant dubtes sobre tot plegat, vale? A 
veure si es fa ben grossa, això per una banda. Jo m'agradaria, respecte al que comentaves 
que al final, doncs, bé, la situació és la que és. Bé, doncs, dir-vos que, malauradament, 
aquestes situacions no som Molins una excepció, vale? Si anem a la memòria del Tribunal 
Català de Contractes ens trobem que tenim un total de recursos interposats de 408 
recursos, un 30... Bé, que aquests, el 71,3 % dels contractes reconeguts són de serveis, 
que 261 recursos interposats són contra l'administració local i 149 recursos interposats 
contra ajuntaments. D'acord? I que entre altres molts ajuntaments, tenim el de Reus, en 
què s'han impugnat els plecs; el de Granollers; el de Vilanova i la Geltrú que, en tot cas, el 
governant és d'Esquerra Republicana amb la CUP, i que tenen tres recursos un contra 
l'anunci i els plecs, un contra la resolució i d'aprovació de plecs i l'últim contra l'acord 
d'adjudicació; el de Castelldefels, contra els plecs; i el de Tarragona, que ja no ha tingut 
impugnació, és que no s'ha presentat ningú. I amb això què vull dir? Estem davant d'un 
tipus de contracte que, a part de ser molt complicat, es treballa amb empreses que també 
són molt complicades o amb associacions inclús que ens han posat aquest recurs, que 
tenen com a membres d'aquesta associació empreses que són molt fortes. Doncs, no és 
una cosa només de Molins de Rei. 

El volum d'impugnacions que hi ha hagut de plecs de neteja i escombraries són molts, molt 
variats, d'acord?, i afecten tots els ajuntaments. A nivell tècnic, us puc assegurar que s'ha 
treballat amb tota la seriositat per intentar que aquests plecs tiressin endavant. Teniu tota 
la informació, se us ha fet arribar tota la informació de les contractacions que s'han fet de 
personal extern per fer el suport a aquests plecs. Però, bé, ens trobem en la situació que 
estem. I el que anem a fer el que es proposa en aquest punt, que és l'ampliació de la 
pròrroga.

Sr. Corredera:

Alcalde, jo vull per al·lusions i de forma, eh?

Sr. Alcalde:

Al·lusions personals hi ha hagut, jo considero que n'hi ha hagut. Si vol intervenir li cedeixo 
un minut.

Sr. Corredera:

Sí, sí, per al·lusions personals. Informe tècnic signat per Fernando Alfonso i Elidia, li llegiré 
el paràgraf, e?, perquè li quedi clar:

«Atès que els nous documents corresponents al plec tècnic, memòria justificativa i PCAP 
que regiran el contacte s'han signat en dates 29 de setembre i 28 d'octubre de 2022, 
respectivament, els quals s'han aprovat en el Ple de 3 de novembre de 2022, queda palès 
que serà impossible adjudicar en la data prevista mencionada anteriorment de l'1 de gener 
del 2023.» Vale? 

Sr. Alcalde:
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Senyor Gerard, apel·lació personal... És que està entrant en el debat una altra vegada. Jo 
crec que hauríem de fer un curs tots els regidors plegats per al que són les al·lusions 
personals. Ara vostè no està responent a una al·lusió personal, està enriquint el debat, eh? 
I és legítim. Però ara no és el tercer torn.

Sr. Corredera:

Bé, doncs, escolti'm, aquesta senyora m'ha acusat d'actuar amb mala fe i de voler posar 
merda. I jo el que li dic és que jo el que estic fent és llegir i interpretar el que han escrit 
vostès. I la convocatòria de la comissió informativa d'ASIT diu el que diu i està escrit el que 
està escrit. Llavors, l'únic que faig és llegir el que està escrit. Si vostè això considera que 
és mala fe, no sé qui té el problema, jo no, eh? Vull dir, jo si vol li llegeixo els informes, li 
llegeixo els dictàmens... I després vostès els dictàmens els canvien, però el que està escrit 
és el que ja està escrit. Sí? I porten al Ple una altra cosa. I l'únic que faig és dir el que 
vostès han escrit i el que vostès han portat a la comissió informativa. No ho sé, no sé quin 
tipus de sensació té personal cap a mi, però jo cap a vostè, cap ni una. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Molt bé, doncs. Donat el debat que hi ha ara, jo sí que intervindré durant dos minuts, que 
tinc la potestat de fer-ho, per clarificar tres qüestions, eh? Primer de tot el que anem a 
votar ara, que és la perllongació de l'actual servei de la neteja i recollida d'escombraries 
amb l'empresa que actualment ho està prestant. Segona consideració, vostès han fet 
recordatori, que si hi ha un informe del mes de juny, que si fins a l'octubre no ho portem a 
Ple. Certament hi ha una qüestió, des que s'aprova una proposta tècnica de plecs fins que 
es porta al Ple, també hi ha un encaix d'aquesta proposta i del que significa aquesta 
proposta a nivell econòmic, en un marc pressupostari que fa que no directament ho portis 
del juny al juliol o del juliol al setembre. També hi ha un esforç per conèixer si el que és 
aquella proposta tècnica pot encabir-se en un escenari econòmic. I aquesta és la discussió 
i el debat i l'anàlisi que fa políticament el Govern. Sense amagar res. Sense amagar res. I 
ja érem conscients que era molt difícil arribar al 31 de desembre havent adjudicat el nou 
concurs aprovat el mes d'octubre, ni que ho haguéssim fet el juny, tal com ens diuen els 
tècnics. Però aquí sí que hi ha una qüestió que si analitzen vostès tots els concursos, el 
que és habitual és aprovar una pròrroga fins a l'adjudicació del nou servei. I en aquest cas, 
i excepcionalment, els tècnics el que ens diuen i el que ens proposen és que fem una 
proposta de perllongació del servei fins al 31 de desembre. I això és el que fem. I no passa 
res. Fem una proposta fins al 31 de desembre i un cop s'ha constatat que no s'ha arribat, 
s'aporta el punt del Ple avui que és la perllongació d'aquest servei. 

I si hem d'analitzar el plec, si hem de millorar-lo, si hem de tenir en compte les 
observacions que ens fan una part de les empreses del sector o si hem d'analitzar per què 
es continua presentant només una empresa, que és la mateixa que hi ha, no dubti que ho 
farem. I, per tant, ja els hi anunciem actualment, no tindrem cap pressa en portar 
l'aprovació inicial del nou concurs fins que clarifiquem l'horitzó. I, si de cas, el nostre 
compromís és anar informant constantment en quin timing o amb quines consideracions 
ens bellugarem, certament, a partir de les consideracions també del Tribunal Català de la 
Competència. 

Ara bé, senyor Llort, ho sento. És a dir, però que diguin que això és mala gestió, ho 
acceptem. Però acceptin vostès també, acceptin vostès també que el sector de la neteja, el 
sector de la contractació pública, és un sector ara mateix altament volàtil des d'un punt de 
vista de la gran tendència de les empreses a presentar recursos. Està passant a l'Àrea 
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Metropolitana a nivell del transport de viatgers. Escolti, al Ple de desembre, ara, al consell 
del desembre, vam poder tirar endavant un altre concurs que feia un any que s'havia 
adjudicat perquè havia anat al Tribunal Català de la Competència. Per no entrar en el que 
són els contractes de la neteja. Vostè dirà que l'Ajuntament de Tarragona, el Govern de 
Tarragona ha fet mala gestió en el servei de neteja? Jo no m'atreviria a dir el mateix. 
Hauria quedat desert. A Reus també hi ha hagut un recurs, a Vilanova no en parlem. 

És una dinàmica en què està entrant malauradament l'Administració pública, i crec que la 
reflexió no hauria de ser aprofitar aquesta dinàmica per... Bé, escolti, el debat ens 
enriqueix i ens apassiona a tots, però per tirar-nos pedres un a l'altre, sinó que segurament 
[Inaudible, 00.49.40] és que la reflexió hauria de ser sobre la llei de contractes públics, 
sobre la llei de contractes públics, que ara mateix ens està encaixant, ens està encotillant i 
està donant un poder a les empreses, en moltes ocasions, excessiu. I és una estratègia 
volguda a vegades de moltes empreses de presentar recursos per continuar durant un 
temps la prestació d'aquest servei. Això és el que s'està veient. 

Però, escolti, no dubtin que si nosaltres hem de millorar els plecs, ho farem. I els 
mantindrem informats a partir de les anàlisis que puguem fer, no amb un dit a l'aire perquè 
ens entenguem, sinó amb una anàlisi rigorosa, seriosa. I per veure de quina manera 
podem tenir màximes garanties de màxima competència en el contracte més important per 
a l'Ajuntament de Molins de Rei. 

Dit això, recordo que el que votem és, i ja sé que els representants de la CUP en això ho 
han dit, votem la continuïtat del servei actual, que caducava el 31 de desembre i que ha de 
continuar fins a la nova adjudicació del que sigui el proper concurs o licitació de la neteja. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 6 3

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

8.- Aprovar el protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant les violències 
sexuals a les activitats esportives als centres esportius municipal i als diferents 
clubs esportius i entitats esportives o pels serveis esportius municipals de Molins 
de Rei (expedient. 6/2022/APPAB).- 

DICTAMEN

Atès que el 20 de novembre de 1989, el món va fer una promesa a la infància: fer del món 
un lloc millor per a cada nen o nena, mitjançant la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Atès que l’any 1996, UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la 
Infància, juntament amb els governs locals, per respondre al desafiament de fer realitat els 
drets dels infants i millorar el benestar d’aquests

Atès que la Secretaria Permanent del Programa Ciutat Amigues de la Infància , formada 
pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia-IUNDIA, la Federación Española 
de Municipios Y Provincias i UNICEF Comité Español, el 25 d’Octubre de 2018, data de la 
Resolució de la VIII Convocatòria del Reconeixement de Ciutat Amigues de la Infància 
2018-2022 va reconèixer a Molins de Rei com a Ciutat Amiga de la Infància.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei, va aprovar per unanimitat en el Ple del 27 
d’octubre de 2021 el manifest de Molins de Rei Tolerància Zero respecte als abusos 
sexuals infantils.

Atès que la creació i presentació d’aquest Protocol es justifica en la necessitat de tenir 
mecanismes que garanteixin la protecció als infants i adolescents així com a les persones 
adultes participants en totes les activitats que ofereixin les Instal·lacions Esportives 
Municipals del municipi de Molins de Rei, i en les activitats esportives dels diferents clubs i 
entitats esportives del municipi, davant de situacions de maltractaments i/o abús sexual, i 
altres tipus d’assetjament que poden afectar-los.

Atès que l’any 2021, va ser aprovada la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció 
integral a la infància i l’adolescència en front a la violència. LOPIVI.

Atès que en l'àmbit de l'esport s'estableix la necessitat de comptar amb protocols 
d'actuació enfront d'indicis d'assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, 
violència de gènere, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència, i també comptar 
amb el Delegat o Delegada de protecció per a assessorar i ajudar en el correcte 
funcionament d'aquests protocols.

Atès que l’objectiu general que persegueix aquest document és dotar d’uns circuits 
d’intervenció en casos de violència sexual i a la vegada implementar una metodologia de 
treball basada en el bon tracte i que permeti la reducció de riscos sobre possibles 
situacions de violència sexual i  que fomenti unes relacions no ambigües i lliures de 
violència.
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Atès que es vol aconseguir, donant un lloc rellevant a la prevenció disminuint les situacions 
de risc, i assegurant un codi de conducta que permeti que les relacions entre les persones 
responsables dels equipaments o de les entitats esportives, i  els infants, adolescents i 
adults/es que practiquen esport, siguin sanes i enriquidores i que no comportin risc per a 
ningú.

Per tant la creació del protocol respon a l’obligatorietat que marca aquesta llei orgànica, i la 
voluntat del municipi de Molins de Rei de treballar des de la protecció cap a la infància i 
l’adolescència. 

Atès l’informe proposta del Cap del Negociat d’Infància i Joventut, de 25 de novembre de 
2022.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR el protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant les violències 
sexuals a les activitats esportives als centres esportius municipals i als diferents clubs 
esportius i entitats esportives o pels serveis esportius municipals de Molins de Rei. 

Segon.- ASSUMIR el compromís de col·laborar conjuntament amb la Fundació Vicki 
Bernadet per garantir l’aplicació, la implicació i el compromís de l’Ajuntament de Molins de 
Rei a liderar accions per millorar la qualitat de vida i els drets dels infants de la vila.

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

Quart.- COMUNICAR aquest acord per tal que se’n doni compte a les entitats esportives i a 
la regidoria d’esport de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Vicki Bernadet, UNICEF Comitè 
Catalunya, i TRASLLADAR-HO a totes les AMPA i els centres educatius de la nostra vila.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem ara també i canviem de comissió informativa a la Comissió Informativa de l'Àrea 
de Serveis a les Persones amb el punt vuitè, «Aprovar el protocol per a la detecció, 
prevenció i actuació davant les violències sexuals a les activitats esportives als centres 
esportius municipals i els diferents clubs esportius i entitats esportives o pels serveis 
esportius municipals de Molins de Rei». Fa l'explicació d'aquest punt la regidora Carme 
Madorell. Endavant.

Sra. Madorell:

Hola, bon vespre a tothom. 

Presenta el punt 8
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Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. S'obriria el torn d'intervencions. Sí? Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:

Bon vespre a tots i a totes. Des de la CUP celebrem que avui s'aprovi aquest protocol. És 
cert que creiem que era necessari i que és necessari, sobretot, en l'àmbit d'esport. Molins 
de Rei, bé, doncs, té una gran riquesa a nivell d'esport. Vull dir, hi ha molta oferta, bé, per 
a infants i adolescents per escollir quin esport volen practicar. I és veritat que hi ha també 
molta demanda i que era un espai que no estava cobert. També ja jo crec que ho he 
expressat en diferents moments, que el fet de que l'Ajuntament tingui relació amb la 
Fundació Vicki Bernadet també és un encert. Vull dir, realment és una fundació que 
treballa per un objectiu clar i ja en som coneixedors. El protocol ens l'hem llegit, crec que 
els tres, vull dir, però ens ha agradat realment. A nivell tècnic està molt complet, té un 
llenguatge molt planer i entenedor, que això de vegades... És molt fàcil per poder entendre. 
Sí que és cert que l'única cosa que sí que demanaríem és que, a part que el protocol, com 
ja bé diu, que es farà arribar a totes les entitats, clubs i tot, que es faci aquesta formació. 

I sobretot nosaltres reiterem que aquesta formació sigui constant, anual, sobretot a 
principis de temporada, que tots els entrenadors o persones que estiguin directe amb 
infants i adolescents el puguin conèixer. I que sigui extensible no només a nivell de l'àmbit 
d'esports, sinó en altres àmbits en què, bé, doncs, es tingui contacte directe amb infants i 
adolescents, no? Com bé la Carme va dir en el seu moment, s'ha fet la formació als 
monitors i monitores del casal d'estiu, també que es pugui fer als monitors i monitores o 
caps de les entitats de lleure, tot i que som coneixedors que ells tenen els seus protocols 
interns dintre de cada moviment. Doncs, que aquesta formació sigui constant, perquè 
també, bé, doncs, malauradament o no, vull dir, és molt canviant, no?, el monitoratge va 
canviant molt sovint. I crec que, bé, òbviament nosaltres hi votarem a favor.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Gràcies. Bona tarda a tothom i a qui ens escolta pels mitjans. Bé, el nostre grup municipal 
d'Esquerra Republicana el desembre del 2019 vam entrar una moció que es va aprovar 
aquí en el Ple, precisament amb la proposta que s'iniciessin actuacions des de 
l'administració local per erradicar aquests comportaments d'assetjament, sobretot infantil, 
però que també d'alguna manera podem fer extensius a joves i adults. La mateixa moció 
proposava un seguit d'actuacions, una era, doncs, la primera intervenció de l'Ajuntament, 
que una entitat especialitzada fes la formació i l'orientació, que s'establissin mecanismes i 
protocols de prevenció, detecció, acció i reparació, que es fes formació per als 
professionals o per a totes les persones que tinguessin contacte amb infants o amb altres 
edats, que es fes una diagnosi dels equipaments municipals des del punt de vista dels 
espais segurs, és a dir, de tots aquells espais que, bé, poden ser susceptibles d'actuacions 
en contra dels drets íntims de les persones, de l'edat que sigui. I, per últim, doncs, donar a 
conèixer aquestes intervencions que es fan precisament perquè serveixin d'exemple, 
d'incentiu per a entitats o per a altres col·lectius. 

Per tant, no ens queda res més, doncs, que mostrar la nostra satisfacció perquè realment, 
llevat del punt, en tot cas, de la revisió dels equipaments municipals des del punt de vista 
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de la seguretat, s'han anat seguint els punts que hi havia la moció. Per tant, doncs, ens 
sembla un encert. Bé, en tot cas, és una feina ben feta. Com tot protocol, crec que 
segurament caldrà que, si malauradament s'ha de posar en pràctica, doncs, s'hagi de 
revisar si alguna de les qüestions no ha funcionat. I creiem que realment aquesta formació, 
el que dèiem, de la prevenció, però també sobretot de la detecció, perquè aprenguem tots 
plegats a captar situacions que poden ser nocives per a una altra persona. Crec que 
realment és un hàbit que l'hem d'agafar d'ara en el futur fins que malauradament existeixin 
situacions d'aquest tipus. 

Per tant, doncs, enhorabona, doncs, per iniciar aquest camí. Esperem que algun dia 
realment s'aconsegueixi l'objectiu d’erradicar totalment aquests comportaments i ja no 
calgui fer cap actuació de cap altre tipus.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Espona. Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:

Sí. Bé, jo tampoc m'estendré gaire. Perquè ja s'ha dit tot. Nosaltres igual, eh?, celebrem 
que es porti a aquest Ple aquest protocol que és bastant necessari per tal de protegir els 
nostres infants i adolescents envers aquesta violència sexual. I, per tant, més que la 
prevenció, també ens agradaria fomentar també, més que res, l'educació i la formació de 
les persones que tracten amb aquests menors d'edat. En aquest cas, el protocol tracta 
sobre els esports que es fan a la vila que, evidentment, un bon nombre de joves, per sort, 
estan en entitats d'aquest àmbit. Però sí que és veritat que tot i que el títol d'aquest punt 
tracta sobre entitats de l'àmbit d'esports, sí que estaríem també d'acord que aquest 
protocol es faci estès a altres entitats de lleure que, diguéssim, no són esports, que són 
d'altre tipus i que, evidentment, també són espais que hi ha joves que no fan pràctica 
d'esport i van a un altre puesto, jo que sé, podria posar com a exemple l'escola de música, 
però, bé, diguéssim, altres entitats i altres sectors. 

I evidentment fer d'aquests espais, espais segurs per als nostres menors per tal que sentin 
que allà hi ha gent que evidentment que no abusa, sinó que també els escolta. I que sigui 
també un lloc de confidencialitat, bé, que puguin confiar allà en que si pateixen abusos en 
altres àmbits, com pot ser el familiar, doncs, que també ho puguin denunciar, ho puguin fer 
saber des d'aquell espai. Per tant, igual que la resta de companys, estem contents que es 
porti aquest protocol a Ple. I jo crec que sortirà endavant i, evidentment, li donarem vot a 
favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltíssimes gràcies. Més intervencions? Doncs, si volen tancar?

Sra. Madorell:

Bé, doncs, primer de tot voldria donar les gràcies a tothom, perquè realment això és un 
treball conjunt, un treball conjunt bàsicament a nivell tècnic de dues regidories, la d'Infància 
i Famílies i la d'Esports, evidentment amb el paraigua de tot l'Ajuntament. I, evidentment, 
també és un treball conjunt de tots els que estem aquí, perquè en el moment que va 
aparèixer la LOPIVI nosaltres ja ens hi hem començat a posar en marxa. Va aparèixer la 
moció que, en el moment en què es va aprovar per unanimitat, això vol dir que tots teníem, 
doncs, les ganes i tots donàvem l'empenta i tots vam donar un cop a l'esquena perquè això 
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es posés en marxa, perquè d'alguna manera, entre cometes, teníem la complicitat de tots 
vosaltres i això sempre és molt gratificant. 

I, aleshores, doncs, el que dèiem dels protocols, eh?, tenim el d'esports, però evidentment 
s'ha d'anar treballant amb altres protocols. I tal com també ja es va comentar a la comissió 
informativa, aquest protocol no és una llei, no és una norma, és un decàleg de 
suggeriments que s'unifiquen aquí a Molins de Rei i que, evidentment, poden ser 
ampliables. Anava a dir, desgraciadament poden ser ampliables o modificables. O sigui 
que en això sí que seguim necessitant la col·laboració de tothom, que en el moment que 
es detecti alguna situació, que el protocol potser no ens contempla, ho puguem ampliar. I 
això és lo important d'aquest protocol, que no es quedi en un calaix, sinó que sigui un 
document viu i que sigui un document que puguem anar treballant entre tots. 

I res més, doncs, us volia donar les gràcies, doncs, per aquesta tasca que hem pogut fer, 
crec que entre tots, durant aquest any.

Sr. Sánchez:

Sí, bona tarda, jo com a regidor d'Esports també sumar-me a l'agraïment de totes les 
forces polítiques per l'elaboració d'aquest protocol. Jo crec que aquest protocol també 
demostra l'èxit de poder treballar de forma transversal. Precisament des de la regidoria 
teníem la voluntat de tirar endavant aquest protocol i va ser la Carme que em va dir 
«Escolta, jo ho estic fent, estic treballant amb la Fundació Vicki Bernadet i, per tant, 
voldríem començar ja a treballar aquests protocols i, escolta'm, si et sembla bé, podríem 
començar per esports.» Em va semblar, evidentment, una opció increïblement vàlida, 
perquè si una cosa bona va possiblement tenir la pandèmia, i en va tenir poques de bones, 
per no dir-ne cap, possiblement va ser que vam tenir un tracte amb les entitats molt gran, 
encara que fos a través de la pantalla, però ens va poder permetre també parlar molt amb 
les entitats i també posar sobre la taula possibles problemes, possibles mancances que 
des de l'Ajuntament es detectaven per part de les entitats. I, per tant, l'Ajuntament que, 
juntament les entitats, ha de tenir la necessitat i la voluntat de vetllar per l'activitat física, 
però també ha de vetllar per la seguretat dels infants. I això és precisament el que 
buscàvem amb aquest protocol. 

I estic absolutament d'acord, absolutament d'acord amb l'actuació de... Amb l'explicació 
que ha fet el Miguel Ángel, perquè ha parlat de diverses coses molt, molt interessants. Ha 
dit «aconseguit que això siguin, que formem espais segurs». I això és precisament una de 
les opcions que nosaltres hem treballat des del punt de vista que hem desenvolupat 
aquesta nova pàgina web i aquesta nova app amb què tindrem registrada també tota la 
gent que entra als nostres recintes esportius per tal de garantir i de tenir clar qui entra i en 
cada moment als nostres espais esportius. Aquesta és una voluntat també de poder-ho 
tenir garantit. 

I també, precisament, una de les coses que aquí ara haurem de començar a treballar, que 
és precisament la confidencialitat. Aquest és un dels aspectes que ara haurem de veure 
com podem treballar de manera transversal per veure com podem aconseguir també que 
quan es produeixi algun cas d'aquests que, malauradament, se n'ha produït en els darrers 
anys. I possiblement la millor notícia seria que aquest protocol no l'haguéssim d'aplicar, 
però com que som conscients, igual que cada mes, malauradament, hem de continuar 
llegint al principi del Ple, doncs, la declaració institucional, és evident que, en aquest sentit, 
doncs, el millor que ens podria passar amb aquest protocol és que quedés obsolet i que no 
s'utilitzés. Però com que sabem que això, malauradament, amb la societat que cada 
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vegada està més malalta no succeirà, doncs, hem de posar totes les eines per poder, si 
més no, fer-ho més difícil. 

I ha parlat també de la formació, bàsica. Aquí, precisament, és una de les voluntats 
polítiques de la regidoria d'Esports on, precisament, parlem molt de formació. Precisament 
formació no només encarada als monitors, encarada també a les famílies i encarada a 
totes les persones que entren a instal·lacions esportives. Per tant, és la voluntat de poder 
dur a terme d'una manera molt més àmplia aquest protocol per tal de fer que els nostres 
espais esportius, doncs, siguin el màxim de segurs possible. Sent conscients, com deia, 
que possiblement el risc zero no el tindrem, però sí que hem de saber, sobretot, detectar-
ho el més ràpid possible. I això és el que jo crec que amb aquest protocol podrem 
aconseguir. I, en tot cas, si més no les eines ja estan posades. 

I aquí també voldria agrair a totes les entitats esportives que han participat, eh?, des del 
Club Natació Molins de Rei, el Club Gimnàs Molins de Rei, el Club Esportiu Molins de Rei 
d'Handbol, el Molins de Rei Club de Futbol, Molins 99 de futbol sala i també, com no, a les 
dues tècniques d'esports, tant la Pilar Carmona com la Rosa Moreno, que han fet una feina 
excel·lent a l'hora de treballar amb totes i cadascuna de les entitats per tal de poder 
generar aquest protocol. Per tant, agraïment enorme a totes les entitats que hi han 
participat. Això demostra també l'activisme de totes i cadascuna d'elles tenint molts plans 
duts a terme, com pot ser... Algunes tenen també plans importants que tenen a veure amb 
altres qüestions. I, per tant, això jo crec que també cal posar-ho en valor. I, per tant, doncs, 
una vegada més s'ha demostrat que quan treballem junts som capaços d'aconseguir 
protocols i accions que siguin bones per a la ciutadania.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passem llavors a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.
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9.- Aprovar la ratificació dels acords presos en el Decret d’Alcaldia núm. 2254 de 12 
de desembre de 2022 corresponent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i 
l’Ajuntament de Molins de Rei, pel període 2022-2025. (expedient. 48/2022/CONIN).-

DICTAMEN

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i el Departament d’Igualtat i Feminisme, del Cap de secció sociocultural i 
coordinador de l’Àrea de Serveis a les Persones, de data 5 de desembre de 2022, que fa 
constar: Que la necessitat i oportunitat del conveni té com a objectius l’acció política per 
impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes. Aquests objectius 
genèrics es concreten, entre d’altres, en el desplegament de la xarxa del Servei d’atenció 
integral (SAI) en el marc LGBTI+, sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en 
situació de violència masclista i els seus fills i filles, migració i primera acollida de refugiats i 
persones desplaçades.

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

3.- Vistos els compromisos econòmics d’ambdues parts que es troben regulats als 
Annexos de la minuta del conveni. En particular:

D’acord amb l’annex 4, el Departament d’Igualtat i Feminismes es compromet a finançar:

Sistema atenció i  resposta integral a dones en situació de violència 
masclista (€)

2022 2023 2024 2025

10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€

Xarxa del Servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+ (€)

2022 2023 2024 2025

10.000€ 30.032,34€ 30.032,34€ 30.032,34€

Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades (€)

2022 2023 2024 2025

23.549,43€ 23.549,43€ 25.904,37€ 25.904,37€

Totals per anualitats

Total 
2022(€)

Total 2023 
(€)

Total 2024 
(€)

Total 2025 
(€)

TOTAL FINANÇAMENT 
2022-2025 (€)

43.549,43€ 63.581,77€ 65.936,71€ 65.936,71€ 239.004,63€
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Pel que fa a l’Ajuntament, el cost concret de les despeses que aquest conveni generarà 
per l’Ajuntament no s’ha pogut determinar a data de la memòria, atès que no es coneix el 
cost exacte de la contractació dels professionals.

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

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

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

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

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

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

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

10.- Atès que l’art. 21.1.k) LRBRL habilita l’Alcalde, en cas d’urgència, per exercir accions 
en matèries que siguin competència del Ple, sempre i quant doni compte a aquest en la 
primera sessió que es celebri per tal de que aquestes accions siguin ratificades.

11.- Atès que el Departament d’Igualtat i Feminismes, a través de la tramesa per EACAT 
de 29 de novembre de 2022, va establir 7 dies naturals com a data límit del termini per a la 
presentació del conveni signat.

12.- Atès que Departament d’Igualtat i Feminismes també sol·licitava, en la tramesa 
esmentada i donada la urgència de la tramitació motivada en la pròpia sol·licitud, l’ús de la 
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fórmula de decret d’alcaldia i posterior ratificació per part de l’òrgan competent per aprovar 
el conveni en el cas que aquest no tingués reunions previstes dins d’aquest termini. El text 
de la petició era el següent:

“En aquest tràmit l’entitat local rep el conveni preparat per a ser signat.

Aquest requeriment que formalitzem avui via EACAT ha de ser respost adequadament en 
el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de demà.
Si l’òrgan competent per aprovar aquest conveni (Junta de Govern o Ple) no està previst 
que es reuneixi dins d’aquest termini, us demanem que utilitzeu la fórmula prevista en la 
normativa local del decret de l’alcaldia o de la presidència a ratificar en la propera sessió 
de la Junta de Govern o del Ple de l’Ens Local. La motivació de la urgència en aquest cas 
és que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha de comprometre aquest recursos 
pressupostaris del 2022 amb l’Ens Local amb la data límit en la qual us ho hem requerit i, 
per tant, és l’única forma que té l’Ens Local per poder tenir accés a aquesta transferència 
de recursos pressupostaris de la Generalitat de Catalunya..”

Atès la proposta de Decret del Cap del Negociat de Recursos Socioculturals, de data 5 de 
desembre de 2022, amb la supervisió de la Presidenta de l’ASP, de data 7 de desembre de 
2022.

Atès l’informe jurídic favorable sense observacions de l’assessora jurídica, de data 5 de 
desembre de 2022.

Atès l’informe amb observacions de l’Interventor accidental, de data 7 de desembre de 2022, 
les quals es transcriuen literalment:”Manca la valoració econòmica i l’impacte pressupostari 
que tindrà per l’Ajuntament l’execució d’aquest conveni”.

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de Molins de Rei per a 
l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-
2025, que s’adjunta com a Annex.  

SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni. 

TERCER.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal. 

QUART.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat: publicació del conveni en 
el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de transparència). 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya i traslladar-ho al Negociat de Feminismes i LGTBI, a Intervenció, a 
Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència. 

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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I ara passem al punt novè, que és «Aprovar la ratificació dels acords presos en el decret 
d'alcaldia número 2254 del 12 de desembre del 2022, corresponent a l'aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Igualtat i Feminismes, i l'Ajuntament de Molins de Rei per al període 2022-2025. Fa 
l'explicació d'aquest punt, en absència de la regidora Jessica Revestido, la presidenta de 
l'Àrea. Senyora Ainoa García, endavant.

Sra. García:

Bon vespre a tothom. 

Presenta el punt 9

Sr. Alcalde:

S'obriria el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, passaríem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

10.- Aprovar la ratificació dels acords presos en el Decret d’Alcaldia núm. 2248 de 12 
de desembre de 2022 corresponent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’impuls de la 
prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques 
d’igualtat de gènere (SIAD) pel període 2022-2025 (expedient. 45/2022/CONIN).-

DICTAMEN

Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2248, de 12 de desembre de 2022, es va 
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de 
Molins de Rei per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la 
realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025.
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Atès que la part expositiva del decret esmentat es transcriu íntegrament a continuació:

“Decret d’Alcaldia Número:2248 de data 12/12/2022

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 45/2022/CONIN ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' Aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut 
Català de les Dones i l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’impuls de la prestació del servei 
d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), 
pel període 2022-2025 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les 
consideracions que tot seguit s'exposen:

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’institut Català de les Dones, de la tècnica del negociat de feminismes i LGTBI, de 
data 1 de desembre de 2022, que fa constar: 

Que la necessitat i oportunitat del conveni té com a objectius l’acció política per 
l’assoliment de la transformació social i feminista, entre d’altres, i posar les 
polítiques d’igualtat al centre de l’acció política, per tal d’eradicar totes les 
desigualtats, discriminacions i violències. Aquests objectius genèrics es concreten, 
entre d’altres, en vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per 
assegurar una distribució equitativa dels drets, els beneficis, les obligacions, les 
oportunitats i els recursos.

Que des de l’Institut Català de les Dones es vol donar suport  a l’Administració local 
en relació als Serveis d’informació i Atenció a les Dones. Els Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i 
acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots 
els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.

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

3.- Vist que d’acord amb els compromisos econòmics d’ambdues parts que es troben 
regulats a l’apartat 4 de l’Annex 1 de la minuta del conveni, els ajuntaments de més de 
20.000 habitants finançaran el 30% dels costos de les professionals del servei definits en el 
conveni i hauran de prestar el servei de SIAD, amb professionals d’atenció directa.

En particular, la ràtio de professionals el cost dels quals haurà de ser assumit per 
l’Ajuntament en un 30% serà la següent:

 2022 2023 2024 2025 

1 Titulada 
superior 
(jornada 
complerta) 

1 Titulada 
superior 
(jornada 
complerta) 

2 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta) 

2 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta) 

Menys de 
50.000 
habitants 

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja 
jornada) 

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja 
jornada) 

1 Auxiliar 
administrativa 
(jornada 
complerta) 

1 Auxiliar 
administrativa 
(jornada 
complerta) 
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En el mateix apartat, l’Institut Català de les Dones es compromet a finançar el 70% dels 
costos del servei definits en aquesta fitxa als ajuntaments de més de 20.000 habitants.

ANUALITAT
2022-2023

ANUALITAT
2024-2025

A1. Ajuntaments. Distribució 
per fonts de finançament

Total Total
SIAD de 20.000 a 50.000 
habitants 40.487,88 € 80.975,77 €

El cost concret de les despeses que aquest conveni generarà per l’Ajuntament no s’ha 
pogut determinar a data de la memòria, atès que no es coneix el cost exacte de la 
contractació dels professionals.

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

5.- Vist l’art. 25.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’art. 66.3 lletra k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en relació amb l’art. 
6.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i els articles 56, 64 
i 83.1.a) de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
on s’estableix que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

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

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

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

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

9.- Vist que el present conveni té naturalesa plurianual i les despeses de les anualitats 
superen els percentatges que marca l’art. 174.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 



SEC/JMO/ALD
ACTA PLE 29/12/2022

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 60/69

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

hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Ple 
és l’òrgan competent per a l’aprovació del present conveni. 

10.- Atès que l’art. 21.1.k LRBRL habilita l’Alcalde, en cas d’urgència, per exercir accions 
en matèries que siguin competència del Ple, sempre i quant doni compte a aquest en la 
primera sessió que es celebri per tal de que aquestes accions siguin ratificades.

11.- Atès que el termini concedit per l’Institut Català de les per a la tramitació de l’expedient 
d’aprovació de la minuta del conveni és molt reduït, tal i com consta als documents que 
formen part de l’expedient i, per tant, cal tramitar-lo amb urgència.”

Atès la Proposta de Decret de l’Educadora Social i tècnica de feminismes i LGTBI, de data 
1 de desembre de 2022, amb la supervisió de la Presidenta de l’ASP, de data 5 de 
desembre de 2022.

Atès l’informe jurídic favorable de l’assessora jurídica, de data 2 de desembre de 2022, 
amb consideracions, i que “aquestes ja han estat tingudes en compte”.

Atès l’informe sense observacions de l’Interventor accidental, de data 5 de desembre de 
2022.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la
legislació vigent,

DECRETO:

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les 
Dones i l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’impuls de la prestació del servei d'informació 
i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 
2022-2025, que s’adjunta com a Annex.  

SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni. 

TERCER.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal.

QUART.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat: Publicació del conveni en 
el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de transparència). 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones i traslladar-ho al Negociat 
de Feminismes i LGTBI, a Intervenció, a Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència”. 

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

Atès que l’art. 21.1.k LRBRL i l’article 53.1.k) TRLMRLC habilita l’Alcalde, en cas 
d’urgència, per exercir accions en matèries que siguin competència del Ple, sempre i quan 
doni compte a aquest en la primera sessió que es celebri per tal de que aquestes accions 
siguin ratificades.
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Vist que l’aprovació d’aquest conveni era urgent per poder complir amb els terminis exigits 
per l’Institut Català de les Dones (14 dies).

Atès l’informe proposta de la Cap del Negociat d’Oficina Administrativa de l’ASP de data 14 
de desembre de 2022.

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

ÚNIC: APROVAR LA RATIFICACIÓ dels acords presos en el Decret d’Alcaldia núm. 2248, 
de 12 de desembre de 2022.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I ara passem al punt desè i darrer dictaminat per les comissions informatives, «Aprovar la 
ratificació dels acords presos en el Decret d'Alcaldia número 2248, de 12 de desembre de 
2022, corresponent a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut Català de les 
Dones i l'Ajuntament de Molins de Rei per a l'impuls de la prestació del servei d'informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere, el SIAD, per al 
període 2022-2025». I, tanmateix, igual que en el punt anterior, en absència de la regidora 
Jessica Revestido, fa l'explicació d'aquest punt la presidenta de l'Àrea, la senyora Ainoa 
García. Endavant.

Sra. García:

Presenta el punt 10

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passem a... Bé, s'obriria el torn d'intervencions. Doncs, si no n'hi ha cap, 
passem a la votació.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

11.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi han.

D – MOCIONS

12.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en homenatge a 
Nativitat Yarza Planas. (expedient 62/2022/MOCIÓ).-

MOCIÓ

“MOCIÓ EN HOMENATGE A NATIVITAT YARZA PLANAS 

Aquest 2022 es compleixen 150 anys del naixement de Nativitat Yarza Planas a Valladolid 
i el proper 14 de gener farà 89 anys que va esdevenir la primera alcaldessa de Catalunya i 
de tot l’Estat espanyol, triada per sufragi universal. 

Nativitat Yarza es va desplaçar a Barcelona l’any 1876 amb la seva família. El 1905 va 
cursar estudis de mestra a Osca i el 1906 va començar a exercir de mestra a diversos 
municipis, com Santa Margarida de Montbui, Pontons, Vilada, Malla, Saderra (Orís), 
Vilanova del Camí, Igualada, Gandesa, Cabrera de Mar i Candasnos (Aragó). Finalment, el 
1930 va obtenir la plaça de mestra en propietat de l’escola de Bellprat (Anoia). 

Afiliada al Partit Republicà Radical Socialista, va ser membre de la Junta Directiva del 
Centre Radical Socialista del Districte IX de Barcelona i va participar en la creació del 
Centre Radical Socialista de Bellprat. Va ser també una de les fundadores de l’Associació 
Femenina Republicana Victoria Kent a Barcelona (1931), l’objectiu de la qual era animar 
les dones a col·laborar amb la República.

A finals de 1933, va abandonar el Partit Republicà Radical Socialista i es va afiliar a 
Esquerra Republicana de Catalunya, partit pel qual va ser nomenada alcaldessa el 14 de 
gener de 1934. L’estiu d’aquest mateix any va ser traslladada a la plaça de mestra de la 
Pobla de Claramunt, municipi on va residir fins a l'inici de la Guerra Civil. El mes d’octubre 
de 1936 va ser cessada d’alcaldessa.

Durant la Guerra Civil, amb 63 anys, es va allistar i això la va portar a Aragó, on va 
participar en la columna Barrio del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Més tard, es va 
traslladar a Barcelona per integrar-se com a mestra del Consell de l’Escola Nova Unificada. 

Després de la guerra es va exiliar a França i el 1940, la Comissió Depuradora de Magisteri 
la va donar de baixa com a mestra. Va morir a Tolosa de Llenguadoc (França) l’any 1960, 
exiliada, pobra i sola. 
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Durant aquest any, l’Institut Català de les Dones ha commemorat el 150è aniversari del 
seu naixement amb diverses activitats, ja que el nom de Nativitat Yarza Planas ha estat 
oblidat durant dècades. Ara, la seva memòria ha estat rescatada per donar reconeixement 
a la dona, miliciana, mestra i política, dona que va ser depurada, com tantes altres, pel 
règim franquista i es va veure obligada a marxar a l’exili, d’on no va poder tornar mai.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana Molins de Rei proposa 
l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Com a continuïtat de les activitats que s’han organitzat en aquest Any Yarza, 
dissenyar una campanya per donar a conèixer la figura de Nativitat Yarza i d’altres dones 
del municipi que van tenir un paper rellevant durant la República per fer visibles les 
aportacions que van fer moltes dones durant aquest període de la història. 

SEGON.- En compliment de la moció aprovada el mes d’octubre del 2019, que recollia, 
entre d’altres, l’acord de posar nom a carrers o espais municipals en record de Neus 
Català i Conxita Grangé, o d’altres dones republicanes deportades i perseguides pel 
nazisme i feixisme, posar el nom de Nativitat Yarza Planas a un carrer, plaça, espai públic 
o espai municipal.

TERCER.-  Fer una revisió del nomenclàtor per tal de corregir el possible biaix de gènere 
que s’estigui donant per tal d’equiparar el nombre de lloc públics amb noms d’homes al 
nom de dones. 

QUART.- Traslladar aquests acords a les entitats de dones i feministes del municipi i a 
l’Institut Català de les Dones.

Molins de Rei, 21 de desembre de 2022”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I amb això arribem, com he comentat, a la part final dels aspectes dictaminats per les 
informatives. En aquest ordre del dia no hi ha cap qüestió sobrevinguda. I passem, per 
tant, a les mocions amb el punt dotzè de l'ordre del dia, que és la «Moció del grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en homenatge a Natividad Yarza Planas». 
I fa l'exposició d'aquest punt, la senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:

Gràcies de nou. 

Presenta el punt 12

Sr. Alcalde:

S'obriria el torn d'intervencions. Senyora Estefania Castillo, endavant.
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Sra. Castillo:

Gràcies. Doncs, la CUP donarem ple suport a la moció. Vull dir, ja ho hem fet en altres 
ocasions, tant quan veu presentar la moció de la Neus Català i de la Conxita, o quan el 
grup del PSC va presentar el de la Clara Campoamor. Vull dir, creiem que aquestes 
referents històriques que ens han marcat al llarg de la nostra història s'han de visibilitzar. I 
en aquest cas ella no només ens ha visibilitzat a nivell històric, sinó educatiu segurament, 
tenim coses d'ella en el món educatiu. Creiem que han de ser visibles arreu, bé, doncs, a 
places, a carrers, vull dir... I llavors per això donarem ple suport.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies alcalde. Bé, nosaltres donarem suport a la moció. Només un comentari al punt 3, 
no? Quan parlem de fer una revisió del nomenclàtor entenc que el que vol dir és que a 
partir d'ara ens ho marquem com a objectiu, en la mesura del possible, perquè hem de 
tenir en compte que a vegades no som els grups municipals els que proposem els noms 
dels carrers i que venen proposats per entitats. I hem tingut algun exemple, per desgràcia, 
de gent que ens va deixar per la covid i vam aprovar noms de persones que són rellevants, 
encara que no siguin dones, no? I que quedi clar que nosaltres en això estem d'acord. Tots 
plegats hem de recordar que vam perdre l'oportunitat al barri de Les Guardioles, això 
hauríem de fer autocrítica, perquè no vam fer. I, de fet, tots els carrers del barri de Les 
Guardioles pràcticament o són de turons o són d'homes o de mossèn o del... Bé, són 
coses que ens passen i és molt recent l'aprovació d'aquest nomenclàtor. Amb la qual cosa, 
val la pena que recordem això quan aprovem una moció, però val la pena quan hi pensem, 
de fet, en la línia del que comentava la companya Estefania, no?, que hem aprovat moltes 
mocions en aquesta línia. Nosaltres creiem que sí que hem de fer aquesta revisió, 
nosaltres creiem que hem de treballar en aquesta línia de visualitzar les dones que han fet 
una part important de la nostra història i visualitzar-les, evidentment, al nostre nomenclàtor. 
Amb la qual cosa, per a nosaltres, en aquest sentit, cap problema en donar recolzament a 
aquesta moció en concret i en qualsevol que vagi en aquesta línia.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Corro:

Sí. Bé, nosaltres, evidentment, també donarem suport a aquesta moció. Tota aquella 
iniciativa que sigui per reconèixer la importància de persones que representen els valors 
republicans, tindran el nostre suport allà on sigui. Llavors, doncs, encantats d'això, de 
donar suport a la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Més intervencions? Doncs, si volen tancar. Endavant.

Sra. Espona:

Bé, en tot cas, gràcies pels comentaris. Espero que els vots també vagin, clar, en la 
mateixa línia. Evidentment, no ens referíem en el punt de fer aquesta revisió a que hàgim 
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de començar a treure noms als carrers que ja estan posats, però sí que és cert, doncs, em 
sembla adient també el que ha comentat el Miquel, en la línia de tenir-ho present. No 
solament amb carrers, vull dir, a vegades també hi ha sales determinades que poden tenir 
noms i intentar que no ens n'anem sempre cap als homes a veure que han fet i que, en tot 
cas, també mirem de pensar, doncs, o de recordar, si més no, doncs, aquelles dones que, 
bé, amb l'aportació que sigui, doncs, també mereixen el seu lloc. I, sobretot, perquè 
serveixin d'aprenentatge també per a les generacions futures. Jo crec que realment fer 
aquest recordatori de la memòria històrica ha d'anar també en aquesta línia. Perquè, 
doncs, el que es pugui esmenar, doncs, ja no es torni a repetir. I, sobretot, perquè els més 
joves coneguin també què és el que ha passat prop de casa i prop de les seves famílies. I 
que les dones, doncs, han fet moltes més coses de les que sovint, malauradament, ens 
imaginem. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passem a la votació, llavors, d'aquest punt, si els sembla. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

13.- Precs i preguntes.-

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ: 

Preguntes i respostes:

Programa electoral del PSC mandat 2019-2023 –que entenc que és el partit que governa 
aquest ajuntament-. Pàgina 33: “ ‘Una mobilitat equilibrada’. Estudiarem crear noves places 
d’aparcament soterrat aprofitant la construcció de la nova residència, la reforma del parc 
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Pont de la Cadena i de la Plaça de la Llibertat. Elaborarem un pla d’aparcaments en 
superfície i soterrats a fi de determinar les necessitats d’aparcament i projectar la creació 
de noves places”. 

Pregunta: 

Quina és la intenció i quan preveuen que ens presentaran en aquest pla dins d’aquest 
mandat?

Resposta: 

Aquesta pregunta va ser contestada pel regidor Miguel Zaragoza en el marc del 
mateix Ple.

Pregunta:

En l’última sessió plenària es va aprovar el conveni de custòdia de Les Llicorelles amb la 
Societat Catalana d’Herpetologia. En aquest conveni es diu textualment: 

“Punt segon - definició d’objectius: 

L’SCH es compromet a gestionar la finca seguint els objectius de conservació i millora de 
la biodiversitat, d’acord amb els pactes del present conveni de custòdia, amb 
l’assessorament i el suport de la propietat, i amb el seguiment i l’aval de les actuacions per 
part del Consorci.

L’SHC aporta en aquest conveni la definició del projecte que ha elaborat i que pretén 
aplicar en l’àmbit dels espais verds comprimits dins del Pla parcial urbanístic de Les 
Llicorelles, un cop l’empresa promotora deixi de fer-ne el manteniment i es lliuri a 
l’Ajuntament, que n’és el titular i el responsable de la seva gestió”.

Bateria de preguntes: 

· L’empresa promotora de l’urbanització ha finalitzat el període de manteniment 
de la zona d’objecte de custòdia?
Sí.

· En cas afirmatiu, indiqui’ns la data
La data en que es va finalitzar el període de manteniment de la zona va ser el 28 
d’octubre de 2022.

· L’empresa promotora ha lliurat aquesta zona de custòdia amb l’execució dels 
treballs de restauració conforme al projecte d’urbanització i el pla de 
restauració previst?
Sí, segons s’indica, l’ha lliurat conforme al projecte d’urbanització del Pla Parcial, 
conforme a allò descrit al projecte de restauració de la riera de Vallvidrera des de 
Can Rabella fins el riu Llobregat, conforme a les indicacions fetes per l’ACA durant 
la inspecció efectuada el dia 22 de març de 2022, i d’acord amb directrius dels 
tècnics del Parc de Collserola.
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· Existeixen informes tècnics municipals que confirmen aquesta cessió i la 
correcta realització?
Els treballs previstos s’han executat i així s’ha constatat en visita ocular realitzada 
pels tècnics municipals i la direcció facultativa de l’obra. Ara bé, els informes no 
s’han tancat i signat, ja que resten pendents de l’esmena d’error de forma en 
l’informe entrat per registre atès que la data que hi apareix no és correcta. 

· En cas afirmatiu, sol·licitem una còpia.

· A la vista del comunicat que han efectuat les entitats Plataforma Cívica per a 
la Defensa de Collserola, Stop Llicorelles i SOS La Rierada, sobre el procés 
de reforestació i restauració de la riera de Vallvidrera i el conveni de custòdia 
del Pla Parcial Les Llicorelles fet públic a les xarxes socials i diversos mitjans 
de comunicació. En l’últim, preguntem: Té l’equip de govern la voluntat 
d’efectuar modificacions a l’esmentat conveni?
No és previst.

14.-Torn obert de paraules.-

Sr. Alcalde:

I ara passem als Precs i preguntes. És el torn dels regidors. Sr. Carles Corro, entenc que... 
D'acord. Doncs, alguna pregunta? Algun prec? Entrem en el torn dels precs i preguntes. 
Senyor Corredera, no... que hi insisteixo, no està obligat, però que, en qualsevol cas, si té 
voluntat de fer-la aprofiti ara i no m'esperi... Sí o no? Doncs, ara faran l'entrega de les 
respostes com a conseqüència de les preguntes del darrer Ple. I si no hi ha precs i 
preguntes, passem al Torn obert de paraules. Entenc que, senyor Carles Corro, ara sí que 
demana la paraula. Endavant.

Sr. Corro:

Sí. Bé, volia comentar en principi només una cosa. Ara faré un parell de comentaris, però. 
El primer és un apunt sobre el que ha passat en aquest punt cinquè, si no ho recordo, de 
l'ordre del dia, no?, amb relació a aquestes consultes que no ha respost l'interventor. He 
recuperat el que estableix l'article 94.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals i diu el següent «Els funcionaris responsables de la Secretaria i la 
Intervenció podran intervenir quan fossin requerits pel president per raons 
d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes». Entenc que les consultes que he 
plantejat s'encabirien al punt d'assessorament tècnic sense necessitat d'un informe 
complementari. Deixar aquí això apuntat, perquè ens ha sobtat aquesta interpretació de la 
norma que han fet, no? 

Dit això, el que preteníem també dir en aquell moment diferent a...

Sr. Alcalde:

Perdoni, Sr. Corro, però exactament diu, és que és el que ha dit el regidor, que ha de ser a 
instàncies del president.

Sr. Corro:

Clar, i jo l'he instat a vostè.
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Sr. Alcalde:

A hores d'ara encara tinc aquesta potestat.

Sr. Corro:

I per això l'he instat a vostè. I, tot i així, ha tornat a respondre el regidor de Recursos 
Humans i s'ha quedat això així.

Sr. Alcalde:

D'acord. Però en qualsevol cas, reitero...

Sr. Corro:

Ens sobta la interpretació.

Sr. Alcalde:

Per clarificar aquest tema i per clarificar-ho al conjunt de regidors i regidors de cara a 
futurs, diguéssim, malentesos o dubtes que hi pugui haver a l'entorn de la interpretació 
d'aquest article. Home, qui modera el debat, que és el president, si creu que té alguna... 
Vaja, jo la interpretació que faig és que si té alguna interpretació a resoldre abans del 
dubte sí que ho expressa. I, per això, té la potestat de demanar en aquell moment als 
cossos de l'Estat l'aclariment de qualsevol dubte que pugui tenir el president a l'hora 
d'exercir la moderació del debat. Ara bé, vostès han tingut dies, dies, com fan sempre –i 
com sempre mirem de respondre– per demanar aquests dubtes i aquests aclariments no 
per fer-los en el moment, que aquesta és la filosofia o la interpretació. No venir aquí quan 
han tingut temps des de la publicació i la convocatòria de la informativa i no arribar en 
aquest moment i fer aquell aclariment, que l'aclariment és per al president en aquest sentit.

Sr. Corro:

Res, un altre contraaclariment, eh? Jo entenc que, primer, vull dir, no es refereix 
exclusivament als dubtes que pugui tenir el president a nivell tècnic, jo entenc que aquí no 
ho diu enlloc, i tampoc ho restringeix a quan no s'hagi pogut consultar abans del Ple. I això 
és que no diu aquí, és així. 

Dit això, passo al comentari que volia fer a l'inici. Senzillament volíem enviar l'enhorabona i 
una abraçada molt forta a la gent del grup promotor de la ILP Regularización Ya, que, com 
deia, a finals de la setmana passada van cloure una tasca titànica. Han aconseguit amb 
menys d'un any més de 700.000 signatures, 200.000 més de les necessàries, per portar al 
Congrés la proposta de llei de regularització extraordinària de totes les persones migrades 
que viuen sense papers i, amb això, privades d'alguns drets fonamentals a l'Estat 
espanyol. 

Des de Molins vam aportar orgullosament el nostre granet de sorra col·laborant amb la 
recollida de signatures. Inclús l'Ajuntament, via acord d'aquest plenari, va mostrar el seu 
suport a aquesta iniciativa i a la recollida de signatures. Llàstima que a causa d'un boicot 
tècnic del govern sociovergent i, en particular, de la Jessica Revestido com a regidora de 
Solidaritat i Cooperació, aquest suport institucional no es fes efectiu. 

De nou, l'enhorabona a totes i a tots aquells que ho heu fet possible. Regularització ja per 
justícia social. Gràcies.
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Sr. Alcalde:

Molt bé. Li transmetrem aquesta interpretació també i aquesta intervenció a la senyora 
Jessica Revestido que, a hores d'ara, tampoc es pot defensar del que ha estat una 
acusació clara cap a ella, i que en cap cas només era ella i ho sap vostè perfectament. 

Amb això arribem al final del Ple. Res, acabem així les sessions plenàries de l'any 2022. 
Desitjar a tothom que ens està escoltant... Sí, ara... Bé, m'apunten també que, certament, 
saben que en el darrer Ple van inscriure per tenir la targeta de fidelització del comerç de 
Molins de Rei i ja han estat entregades. Per tant, ara es repartiran al conjunt de regidors 
que la van entregar, a cadascú la seva targeta. 

I, com deia, doncs, acabem les sessions plenàries de l'any 2022. Desitjar a tothom que ens 
ha escoltat, que ens ha vist i, certament, també a tots els regidors i regidores que tinguin 
un molt bon comiat de l'any 2022, fer els millors desitjos per a l'any 2023 i recordar que ens 
veiem en breu, perquè estem convocats per al dia 11 de gener, per tant, ben entrat, res, 
només començar l'any, per debatre la proposta de pressupostos municipals per a l'any 
2023. Per tant, moltíssimes gràcies. Molt bon comiat de l'any. Molt bona nit i fins a la 
propera.

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