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NÚM. 02/2023 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 26 DE GENER DE 2023.

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

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

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

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 02/2023 de data 20 de gener de 2023. 

En aquest moment consta absent de la sessió el regidor Sr. Marc Vives Solé.
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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 2023, 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 gener  de 2023:

- 05/01/2023 Yess Maria Perez Quejada, 50 anys. Santa Maria de Tormes, Salamanca
- 08/01/2023 Belén Palomo, 24 anys. Piedrabuena (Castella-la Manxa)
- 08/01/2023 Eva María Aza, 46 anys. Cadis (Andalusia)
- 08/01/2023 Hayate, 46 anys. Adeje (Canàries)
- 08/01/2023 Nina (cognoms desconeguts), 44 anys. Roquetas de la Mar (Andalusia)
- 08/01/2023 Natalia Mosquera, 46 anys. Marbella (Andalusia) No oficial
- 15/01/2023 Antonia (cognoms desconeguts), 60 anys. Màlaga
- 18/01/2022 Nom i cognoms desconeguts. 38 anys. Balaguer
- 23/01/2023 Paloma Pinedo, 46 anys. Valladolid 
- 23/01/2023 India (filla de Paloma Pinedo), 8 anys. Valladolid”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Molt bona tarda, regidors i regidores, també a qui ens estigui escoltant. Certament, avui de 
moment encara no ens estan veient perquè m'informaven que està havent-hi un problema 
amb el sistema [Inaudible] 

El que dèiem, benvinguts a tots i totes en aquesta sala de plens per a aquest Ple ordinari 
del mes de gener. Per tant, bona tarda a tots i totes, bona tarda també a tothom que ens 
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estigui escoltant. Malauradament, i tal com dèiem el mes de desembre, que havia estat un 
mes tràgic, el mes de gener no ha deixat de ser igualment tràgic en el que representa 
d'atemptats masclistes i, per tant, hem de tornar a llegir aquesta declaració institucional de 
rebuig als atemptats masclistes i, al damunt, amb un bon nombre de dones assassinades 
només per ser dones. Per acord de Junta de Portaveus, avui la lectura d'aquesta 
declaració la fa la companya Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa:

Hola, bona tarda a tothom. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i 
solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest gener de 2023 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'erradicació de la violència masclista. 

Passo a llegir els noms de les dones assassinades durant aquest mes de gener de 2023. 
El 5/01/2023, Yess María Pérez Quejada, de Santa Marta de Tormes; el 8/01/2023, Belén 
Palomo, 24 anys, de Piedrabuena, Castella-La Manxa; el 8/01/2023, Eva Maria Aza, 46 
anys, Cadis, Andalusia; el mateix dia, el 8/01/2023, Hayate, 46 anys, Adeje, Canàries; el 
mateix dia, el 8/01/2023, Nina, cognoms desconeguts, 44 anys, Roquetas de Mar, 
Andalusia; el mateix dia, el 8/01/2023, Natalia Mosquera, 46 anys, Marbella, Andalusia, 
aquest és no oficial; 15/01/2023, Antonia, cognoms desconeguts, 60 anys, Màlaga, 
Andalusia; 18/01/2023, nom i cognoms desconeguts, 38 anys, Balaguer; 23/01/2023, 
Paloma Pinedo, 46 anys, Valladolid; i 23/01/2023, Índia, filla de Paloma Pinedo, 8 anys, 
Valladolid.

ORDRE DEL DIA

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (expedient.1/2023/DCADC).-

DONAR COMPTE

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

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
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LLIBRE DE DECRETS 2022
DESEMBRE

Decret Data Concepte
2182 1/12/2022 Recurs de reposició
2183 1/12/2022 Recurs de reposició
2184 1/12/2022 Recurs de reposició
2185 1/12/2022 Sancionador
2186 1/12/2022 Sancionador
2187 1/12/2022 Sancionador
2188 1/12/2022 Sancionador
2189 1/12/2022 Aprovació Despeses
2190 1/12/2022 Aprovació Despeses
2191 1/12/2022 Situacions del personal
2192 1/12/2022 Devolució d'ingressos indeguts
2193 1/12/2022 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
2194 1/12/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
2195 1/12/2022 Ordre d'execució
2196 1/12/2022 Aprovació document cobratoris
2197 1/12/2022 Nomenaments
2198 1/12/2022 Nomenaments
2199 1/12/2022 Contractació laboral
2200 1/12/2022 Situacions del personal
2201 1/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2202 1/12/2022 Aprovar conveni de col·laboració
2203 1/12/2022 Plans i projectes
2204 1/12/2022 Baixa llicència gual
2205 1/12/2022 Ordre d'execució
2206 1/12/2022 Bonificacións Fiscals
2207 1/12/2022 Modificacions de pressupost
2208 1/12/2022 Preparació, gestió i adjudicació del contracte
2209 1/12/2022 Disciplina urbanística
2210 1/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2211 1/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2212 1/12/2022 Regularització fiscal
2213 1/12/2022 Ordre d'execució
2214 1/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2215 1/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2216 2/12/2022 Autorització i delegacions
2217 2/12/2022 Nomenaments
2218 2/12/2022 Nomenaments
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2219 2/12/2022 Nomenaments
2220 2/12/2022 Nomenaments
2221 2/12/2022 Situacions del personal
2222 2/12/2022 Contractació laboral
2223 2/12/2022 Ordre d'execució
2224 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2225 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2226 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2227 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2228 2/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2229 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2230 2/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2231 2/12/2022 Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis 

(grues, bastides, altres elements estructurals)
2232 2/12/2022 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització 

d'edificis i instal·lacions
2233 2/12/2022 Ordre d'execució
2234 2/12/2022 Regularització fiscal
2235 2/12/2022 Contractació laboral
2236 2/12/2022 Nomenaments
2237 2/12/2022 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
2238 2/12/2022 Modificacions de pressupost
2239 9/12/2022 Sancionador
2240 12/12/2022 Llicència d'obra menor
2241 12/12/2022 Llicència d'obra menor
2242 12/12/2022 Recuperació possessió béns municipals
2243 12/12/2022 Nomenaments
2244 12/12/2022 Disciplina urbanística
2245 12/12/2022 Regularització fiscal
2246 12/12/2022 Regularització fiscal
2247 12/12/2022 Bonificacións Fiscals
2248 12/12/2022 Convenis interadministratius
2249 12/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2250 12/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2251 12/12/2022 Ajuts socials
2252 12/12/2022 Ajuts socials
2253 12/12/2022 Regularització fiscal
2254 12/12/2022 Convenis interadministratius
2255 12/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2256 12/12/2022 Devolució d'ingressos indeguts
2257 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2258 12/12/2022 Plantilla de l'Ajuntament
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2259 12/12/2022 Contractació menor de serveis
2260 12/12/2022 Aprovació Despeses
2261 12/12/2022 Nomenaments
2262 12/12/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb 

mobilitat reduïda
2263 12/12/2022 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb 

mobilitat reduïda
2264 12/12/2022 Disciplina urbanística
2265 12/12/2022 Regularització fiscal
2266 12/12/2022 Regularització fiscal
2267 12/12/2022 Regularització fiscal
2268 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2269 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2270 12/12/2022 Regularització fiscal
2271 12/12/2022 Contractació laboral
2272 12/12/2022 Nomenaments
2273 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2274 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2275 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2276 12/12/2022 Aprovació document cobratoris
2277 12/12/2022 Plantilla de l'Ajuntament
2278 13/12/2022 Aprovació Despeses
2279 13/12/2022 Sancionador
2280 13/12/2022 Aprovació document cobratoris
2281 13/12/2022 Gestió Horària
2282 13/12/2022 Llicència d'obra menor
2283 13/12/2022 Plans i projectes
2284 14/12/2022 Contracte Obert simplificat de subministraments
2285 14/12/2022 Relació Contractació Laboral
2286 14/12/2022 Contractació laboral
2287 14/12/2022 Modificació de servei municipal
2288 14/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2289 15/12/2022 Disciplina urbanística
2290 15/12/2022 Disciplina urbanística
2291 15/12/2022 Plantilla de l'Ajuntament
2292 15/12/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
2293 15/12/2022 Relació Nomenaments
2294 15/12/2022 Gestió de cementiri
2295 15/12/2022 Gestió de cementiri
2296 15/12/2022 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
2297 15/12/2022 Gestió de cementiri
2298 15/12/2022 Contractació laboral



SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 26/01/2023

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 7/38

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

2299 15/12/2022 Nomenaments
2300 15/12/2022 Llicència d'obra menor
2301 15/12/2022 Nomenaments
2302 15/12/2022 Nomenaments
2303 15/12/2022 Nomenaments
2304 15/12/2022 Situacions del personal
2305 15/12/2022 Situacions del personal
2306 15/12/2022 Nomenaments
2307 15/12/2022 Nomenaments
2308 15/12/2022 Nomenaments
2309 15/12/2022 Nomenaments
2310 15/12/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2311 15/12/2022 Convenis interadministratius
2312 15/12/2022 Convenis interadministratius
2313 15/12/2022 Modificacions de pressupost
2314 15/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2315 16/12/2022 Llicència d'obra menor
2316 16/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2317 16/12/2022 Ordre d'execució
2318 16/12/2022 Llicència d'obra menor
2319 16/12/2022 Bonificacións Fiscals
2320 16/12/2022 Recurs de reposició
2321 16/12/2022 Devolució d'ingressos indeguts
2322 16/12/2022 Regularització fiscal
2323 16/12/2022 Llicència d'obra menor
2324 16/12/2022 Gestió de cementiri
2325 16/12/2022 Gestió de cementiri
2326 16/12/2022 Gestió de cementiri
2327 16/12/2022 Llicència d'obra menor
2328 19/12/2022 Gestió de cementiri
2329 19/12/2022 Gestió de cementiri
2330 19/12/2022 Gestió de cementiri
2331 19/12/2022 Nomenaments
2332 19/12/2022 Ajuts socials
2333 19/12/2022 Ajuts socials
2334 19/12/2022 Sancionador
2335 19/12/2022 Sancionador
2336 19/12/2022 Sancionador
2337 19/12/2022 Sancionador
2338 19/12/2022 Sancionador
2339 20/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2340 20/12/2022 Nomenaments
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2341 20/12/2022 Nomenaments
2342 20/12/2022 Nomenaments
2343 20/12/2022 Nomenaments
2344 20/12/2022 Nomenaments
2345 20/12/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2346 20/12/2022 Contractació oberts de serveis
2347 20/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2348 20/12/2022 Contractació laboral
2349 20/12/2022 Contractació laboral
2350 20/12/2022 Contractació laboral
2351 20/12/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2352 20/12/2022 Llicència de gual
2353 20/12/2022 Modificacions de pressupost
2354 20/12/2022 Plantilla de l'Ajuntament
2355 20/12/2022 Aprovació Despeses
2356 20/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2357 20/12/2022 Nomenaments
2358 20/12/2022 Ajuts treballador públic
2359 20/12/2022 Concessió de serveis
2360 20/12/2022 Relació Contractació Laboral
2361 20/12/2022 Relació Contractació Laboral
2362 20/12/2022 Llicència d'obra menor
2363 20/12/2022 Baixa llicència gual
2364 20/12/2022 Processos de selecció
2365 20/12/2022 Modificacions de pressupost
2366 20/12/2022 Modificacions de pressupost
2367 20/12/2022 Ajuts socials
2368 20/12/2022 Contractació negociats s/pub de serveis
2369 20/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2370 21/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2371 22/12/2022 Aprovació del pressupost
2372 22/12/2022 Nomenaments
2373 22/12/2022 Nomenaments
2374 22/12/2022 Modificacions de pressupost
2375 22/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2376 22/12/2022 Processos de selecció
2377 22/12/2022 Processos de selecció
2378 22/12/2022 Processos de selecció
2379 22/12/2022 Processos de selecció
2380 22/12/2022 Processos de selecció
2381 22/12/2022 Dessigna de lletrat i procurador
2382 22/12/2022 Dessigna de lletrat i procurador
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2383 22/12/2022 Contractació menor de serveis
2384 22/12/2022 Aprovació Despeses i reconeixement d'obligacions
2385 22/12/2022 Situacions del personal
2386 22/12/2022 Processos de selecció
2387 22/12/2022 Processos de selecció
2388 22/12/2022 Processos de selecció
2389 22/12/2022 Processos de selecció
2390 22/12/2022 Processos de selecció
2391 22/12/2022 Nomenaments
2392 22/12/2022 Processos de selecció
2393 22/12/2022 Subvencions per a l'Ajuntament
2394 22/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2395 22/12/2022 Modificacions de pressupost
2396 22/12/2022 Ajuts socials
2397 22/12/2022 Processos de selecció
2398 22/12/2022 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de 

sanejament
2399 22/12/2022 Processos de selecció
2400 22/12/2022 Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis 

(grues, bastides, altres elements estructurals)
2401 23/12/2022 Processos de selecció
2402 23/12/2022 Situacions del personal
2403 23/12/2022 Sancionador
2404 23/12/2022 Sancionador
2405 23/12/2022 Sancionador
2406 27/12/2022 Modificacions de pressupost
2407 27/12/2022 Modificacions de pressupost
2408 27/12/2022 Ajuts socials
2409 27/12/2022 Ordre d'execució
2410 27/12/2022 Plantilla de l'Ajuntament
2411 28/12/2022 Ordre d'execució
2412 28/12/2022 Situacions del personal
2413 28/12/2022 Situacions del personal
2414 28/12/2022 Processos de selecció
2415 28/12/2022 Contractació laboral
2416 28/12/2022 Processos de selecció
2417 28/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2418 28/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2419 30/12/2022 Autorització i delegacions
2420 30/12/2022 Retribucions; nómina i seguretat social
2421 30/12/2022 Subvencions i convenis amb entitats
2422 30/12/2022 Nomenaments
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2423 30/12/2022 Nomenaments
2424 30/12/2022 Nomenaments
2425 30/12/2022 Nomenaments
2426 30/12/2022 Nomenaments
2427 30/12/2022 Contractació laboral
2428 30/12/2022 Contractació laboral
2429 30/12/2022 Encàrrec de gestió

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Sentit condol per a tots els familiars i la condemna més enèrgica a aquests 
atemptats masclistes que, malauradament, es repeteixen i s'incrementen actualment sense 
fre. Passem als aspectes dictaminats per la Junta de Portaveus. En primer lloc, com a 
coneixement de l'acció de Govern municipal, el punt 1 de l'ordre del dia, que és «Donar 
compte dels decrets d'alcaldia, l'expedient número 1/2023».

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.

2.- Revisió del document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) (Expedient.  
5/2022/APPAB).-

DICTAMEN

La Protecció Civil a Catalunya integra diversos plans especials i territorials que contenen la 
previsió d’emergències a que es pot veure sotmès el país a causa de situacions de 
catàstrofes o calamitats públiques, el catàleg  de recursos humans i materials disponibles i 
els protocols d’actuació per afrontar-les a més de les directrius bàsiques per a restablir els 
serveis i recuperar la normalitat.

La protecció dels riscos als que estan sotmesos els municipis és una competència que 
recau en els propis Ajuntaments, així el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, identifica en el seu 
article 66.3.c com a competència pròpia del municipi “la protecció civil, la prevenció i la 
extinció d’incendis”. És per tant aconsellables que el municipi compti amb un pla de 
protecció civil que permeti coordinar les actuacions de tots els estaments que participen en 
aquesta activitat i disposen dels recursos necessaris per portar-la a terme eficaçment i 
coordinar-se, en cas necessari amb els mitjans d’extinció aportats per altres 
administracions, municipals o supramunicipals, i de la Generalitat de Catalunya.
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Mitjançant el Decret 210/1999, de 27 de juliol, es va aprovar l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, a l’empara de les 
previsions contingudes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
Des de l’aprovació d’aquest Decret s’ha constatat la conveniència de facilitar la tasca i les 
atribucions que corresponen als ajuntaments en matèria de planificació de protecció civil, 
tenint en compte els principis relacionats amb la simplificació administrativa que s’estan 
imposant en l’ordenament jurídic vigent. En aquest sentit, cal fer al·lusió a l’especial 
configuració territorial dels nostres municipis, atesos els diferents tipus de riscos a què 
estan sotmesos i les dificultats de mitjans i recursos que permeten l’elaboració dels plans.

Resulta adequat, per tant, determinar l’estructura i el contingut d’un document únic en 
matèria de protecció civil per la planificació, que permeti incloure-hi les previsions dels 
diferents plans i la seva tramitació conjunta, que ha de resultar un instrument àgil i que 
faciliti la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan un municipi estigui 
afectat per diversos riscos, per tal de permetre una elaboració senzilla, estructurada i de 
fàcil aplicació en supòsits d’activació dels plans municipals corresponents.

Els municipis que han d’elaborar els plans de protecció civil, han de redactar el Document 
únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin 
tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre la base de 
l’estructura establerta a l’annex del Decret 155/2014, sens perjudici del que estableixi la 
normativa sobre centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció.

Degut a que Molins de Rei  és una població de més de 20.000 habitants, i d’acord amb la 
Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar 
el Pla de protecció civil municipal, del qual document que s’adjunta n’és la base.

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment per la seva tramitació conjunta, exposa com una de les seves finalitats, a 
l’article 1, aprovar l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels 
plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els plans 
d’actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el Document únic de 
protecció civil municipal.

L’abast espacial del Pla del municipi de Molins de Rei es desglossa en els següents riscos:

-Riscos territorials: 
· Risc en el transports de viatgers per ferrocarril
· Risc químic en els conductes de matèries perilloses
· Emergències per onada de calor i onada de fred
· Emergències per concentració de persones

-Riscos especials:
· Risc per incendis forestals
· Risc per inundacions
· Risc per nevades
· Risc sísmic
· Risc per transport de mercaderies perilloses
· Risc per radiològic
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· Risc per pandèmies 
· Risc per ventades

-Risc específic: no es consideren riscos específics dins del terme municipal

Atès que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 28 d’abril de 2016, va 
acordar aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), el qual es va 
publicar al butlletí oficial de la província de Barcelona de 02-06-2016 i es va sotmetre a 
informació pública; transcorregut el termini sense que es formulessin reclamacions i/o 
al·legacions, va quedar aprovat definitivament i es va publicar l’aprovació al butlletí oficial 
de la província de Barcelona de 10-11-2016.

L’abast temporal del Pla és de 4 anys des de l’homologació del document, tot i que s’haurà 
de revisar cada vegada que hi hagi alguna modificació d’importància.

Atès que l’objectiu de l’Ajuntament de Molins de Rei és disposar de tots els plans especials 
de protecció civil municipal d’obligada elaboració, actualitzats i homologats, necessaris per 
fer front a qualsevol contingència que es pugui produir en la matèria.

Ara s’ha elaborat, per part de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, la 
revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que és el document 
que estableix el marc orgànic i funcional previst per un municipi, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les 
possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i 
garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Atès que la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la diputació de 
Barcelona en data 18 de novembre de 2022 amb registre d’entrada 2022026338, va lliurar 
l’esborrany/proposta de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM).

Atès que el document es desenvolupen d’acord amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, 
pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals. 

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, per part del Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, la revisió 
del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), que es desglossa en els 
següents riscos:

-Riscos territorials
· Risc en el transports de viatgers per ferrocarril
· Risc químic en els conductes de matèries perilloses
· Emergències per onada de calor i onada de fred
· Emergències per concentració de persones

-Riscos especials:
· Risc per incendis forestals
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· Risc per inundacions
· Risc per nevades
· Risc sísmic
· Risc per transport de mercaderies pperilloses
· Risc per radiològic
· Risc per pandèmies 
· Risc per ventades

Segon.-. Exposar el Pla a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència a les 
persones interessades pel termini de trenta dies, comptats a partir del següent al de la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari 
Oficial de la Generalitat, tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web d’aquest 
Ajuntament, consultable en l’adreça d’internet www.molinsderei.cat. 

En aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimen oportunes.

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d'informació pública, la revisió del DUPROCIM que ara s'aprova inicialment quedarà 
aprovat definitivament.

Quart.- Sol·licitar l’homologació de la revisió del DUPROCIM, a la Comissió de Protecció 
Civil de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a les direccions de serveis de les àrees municipals, 
perquè en prenguin coneixement i adoptin les mesures necessàries en compliment 
d’aquest acord i tingui els efectes que corresponguin.

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:
Si no hi ha cap observació? Doncs, passem als assumptes dictaminats per les comissions 
informatives. En primer lloc, la Comissió Informativa d'Economia, Serveis Centrals i 
Alcaldia, amb el punt 2 de l'ordre del dia, que és la «Revisió del document únic de 
Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM». I fa l'explicació d'aquest mateix expedient el 
regidor Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes i a tothom que ens segueix pels mitjans de 
comunicació. 

Presenta el punt 2

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Obriríem el torn d'intervencions. Doncs, si no hi ha intervencions... Gràcies, 
regidor, per aquesta exposició. Passaríem a la votació d'aquest document, del 
DUPROCIM. 
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[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 16 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 16 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), C’s (1) i 4 abstencions de Molins Camina-Podem 
(1), MEC (1) i la CUP (2).

3.- MODIFICAR el percentatge de l’article Article 6è.- de l’OF B-5 (expedient. 
1/2023/ORDEN).-

DICTAMEN

Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 2022 va acordar aprovar la 
modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal B-5 reguladora de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana afegint una nova bonificació del 100% per 
aquelles transmissions de terrenys, i transmissions o constitucions de drets reals de 
gaudiment limitatiu que afectin al domicili habitual, els elements annexes, traster i plaça 
d’aparcament, i/o local comercial, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels 
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges, les parelles segons el Capítol IV de la 
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família, i els ascendents de primer grau i adoptats, si els ingressos nets dels 
adquirents a continuació, segons el nivell d’ingressos nets mensuals dels adquirents era 
menor o igual a 2,5 vegades l’SMI mensual i segons detall:

· Ingressos nets mensuals < o = 2,5 vegades l’SMI mensual:100%
· Ingressos nets mensuals > 2,5 i < o = 3,5 vegades l’SMI mensual:80%
· Ingressos nets mensuals > 3,5 i < 4,5 vegades l’SMI mensual: 60%
· Ingressos nets mensuals > 4,5 vegades l’SMI mensual : 30%
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Vist que l’article 108.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Real 
Drecret Legislatiu 2/2004 de 5 de març) diu que “Les ordenances fiscals podran regular 
una bonificació de fins el 95% de la quota integra de l’impost, en les trasmissions de 
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals, de gaudi limitatius del domini de 
terrenys, sobre les que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades 
d’especial interes o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historic 
artistiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. ”

Vist que no es pot aplicar el 100% de bonificació per ser superior al límit marcat per la 
normativa marc.

Vist l’informe del Cap del Negociat de Rendes, de data 11 de gener de 2023, amb la 
signatura favorable i sense observacions de l’Interventor accidental signat en data 12 de 
gener de 2023.

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

PRIMER: MODIFICAR el percentatge de l’article Article 6è.- Bonificacions per transmissió 
mortis causa de l’ordenança fiscal B-5 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys denaturalesa urbana, per ser superior a l’establert al Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals

L’article queda redactat de la següent manera:

Article 6è.- Bonificacions per transmissió mortis causa

Les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu que afectin al domicili habitual, els elements annexes, traster i plaça d’aparcament, 
i/o local comercial, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents 
de primer grau i adoptats, els cònjuges, les parelles segons el Capítol IV de la Llei 25/2010, 
de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i 
els ascendents de primer grau i adoptats, gaudiran de les bonificacions que s’esmenten a 
continuació, segons el nivell d’ingressos nets mensuals dels adquirents:

Ingressos nets mensuals < o = 2,5 vegades l’SMI mensual:95%
· Ingressos nets mensuals > 2,5 i < o = 3,5 vegades l’SMI mensual:80%
· Ingressos nets mensuals > 3,5 i < 4,5 vegades l’SMI mensual: 60%
· Ingressos nets mensuals > 4,5 vegades l’SMI mensual: 30%SMI = Salari 

mínim interprofessional.

El còmput dels ingressos nets es realitzarà d’acord al que estableix la normativa que regula 
l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà:

Que l’adquirent acrediti haver estat empadronat a l’habitatge objecte de la transmissió, 
almenys els dos anys anteriors a la realització de l fet imposable (excepte en el cas que es 
tracti de la transmissió del local comercial) i que continuï sent l’habitatge habitual durant els 
quatre anys següents a la mort del causant.
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A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
subjecte passiu. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut del subjecte passiusuficientment acreditades.

Que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant 
els quatre anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest 
termini.

Que en el cas que es transmetés, a més de la residència habitual i elements annexes, el 
local on la persona difunta exercia una activitat empresarial o professional com a titular del 
negoci, o l’exercís l’adquirent per jubilació anterior del titular, es continuï exercint la mateixa 
activitat per l’adquirent o persona a favor de la qual es constitueix el dret real de gaudiment 
limitatiu del domini, i a més sigui la única font d’ingressos d’aquest, sense que els 
ingressos, puguin superar la quantia mensual fixada en l’apartat anterior.

L’adquisició del local i del negoci que en ell s’hi desenvolupava s’haurà de mantenir durant 
els quatre anys següents a la defunció del causant, excepte que l’adquirent o persona a 
favor de la qual es constitueix el dret real de gaudiment limitatiu del domini, morís dintre 
d’aquest termini.

No perd la consideració d’habitatge habitual de la persona difunta el fet de no constar 
empadronat en dit habitatge en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial o 
dissolució de la unió estable de parella, quan no s’hagi produït el repartiment dels béns 
comuns entre els quals es trobi l’habitatge objecte de la transmissió mortis causa.

Segon: MODIFICAR el text refós de l’ ordenança fiscal B-5 .

Tercer: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, 
l’acord provisional , així com el text complet de l’ Ordenança fiscal modificada, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’expedient de les ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat 
restarà definitivament aprovat.

Quart: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text modificat 
de les ordenances i la de nova imposició, així com el text refós aprovat, condicionant-se la 
vigència de les modificacions i de la nova ordenança a dita publicació i al que disposi la 
disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar- se.

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
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Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 3, que és «Modificar el percentatge de l'article sisè de l'ordenança 
fiscal B5». I fa aquesta explicació el regidor de finances. Senyor Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:

Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. 

Presenta el punt 3

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Intervencions? Senyor Miguel Ángel Pozo, endavant.

Sr. Pozo:

Hola, bona tarda a totes i tots i als qui ens escolten des de casa. Ràpid, eh? Aquesta 
proposta era una de les que feia el meu grup municipal, que es va acceptar. I sí que és 
veritat que vam proposar aquest tramejat sense caure, diguéssim, en la qüestió d'aquest 
100 % que hauria de ser, que la llei no ho permet, i, per tant, ha de ser el 95 %. I que, per 
tant, tot i que no li pot arribar a aquestes famílies més vulnerables el 100 %, doncs, com a 
mínim, que sigui el màxim possible que permet la llei. Ja està. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies per l'aclariment, senyor Pozo. Si no hi ha més intervencions, entenc que 
podem passar a votació, senyor Enseñat. Per tant... 

[Votació] 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

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 (7), JxM (4), ERC (4), Molins Camina-Podem (1), MEC (1), C’s (1) i  2 
abstencions de la CUP (2).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

4.- Aprovar el III Pla Municipal d’Igualtat de Gènere de Molins de Rei (expedient. 
1/2023/APPAB).-

DICTAMEN

APROVAR III PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE GÈNERE DE MOLINS DE REI PER AL 
PERÍODE 2023-2026

Atès que els plans d’igualtat entre dones i homes pels ens locals són una eina que pretén 
assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre ambdós sexes a nivell municipal i per 
conseqüència erradicar qualsevol discriminació per raó de sexe davant un context on 
estructuralment les dones estan en una posició de subordinació respecte als homes a 
causa del sistema patriarcat. Fruit d’aquest context doncs, en les darreres dècades hi ha 
hagut un important impuls a les polítiques de gènere a nivell europeu, estatal i autonòmic, 
que s’ha vist traduït en diferents marcs normatius que estableixen les regles del joc que 
avui regulen el tema a les nostres societats. 

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei, va aprovar per unanimitat en el Ple del 20 de 
desembre de 2017 el II Pla Local per a la Igualtat entre Dones i Homes a Molins de Rei 
2017-2021.

Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar al 18 de desembre del 
1979 la Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona 
(CEDAW), ratificada per 187 països, la qual té com a funció principal estudiar i analitzar la 
situació de les dones en els països que s’han adherit al tractat i assegurar la protecció 
contra la discriminació com un dret universal. 

Atès que a nivell estatal a Constitució Espanyola del 1978 recull a l’article 14, la igualtat de 
gènere i la no discriminació i a l’article 9 la responsabilitat dels poders públics per assolir 
aquesta igualtat. 

Atès que la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes 
de violència domèstica, recull les mesures de protecció per les dones que pateixen 
violència en l’àmbit familiar i que la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, tracta la violència d’una forma estructural i posa l’enfocament 
a la socialització de les persones per prevenir les futures agressions, al mateix moment 
que emfatitza amb la protecció de les agredides. De manera que inclou aspectes 
preventius, educatius, assistencials i d’atenció.

Atès que la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LO3/2007) 
posa l’accent en l’efectivitat de la igualtat entre homes i dones i en la importància de les 
accions preventives i en la consideració de la dimensió transversal de la igualtat com a 
principi fonamental del text. 
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Atès que el Reial Decret Llei 6/2019, de l’1 de març, estableix mesures urgents per garantir 
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral. 

Atès que  la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que 
estableix i regula els mecanismes per fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació per 
raó de sexe en tots els àmbits i etapes de la vida. 

Atès que la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista té la voluntat de respectar la diversitat de 
gènere i per tant protegir el dret de les dones transgènere, cisgènere i de les persones no 
binàries. D’igual manera que també amplia la definició de violència masclista, introduint 
noves tipologies com la violència obstètrica, la violència digital, la violència de segon ordre 
i la violència vicària. 

Atès que la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació, 
estableix un marc legal de regulació per garantir el dret de totes les persones a viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia i amb igualtat de tracte i lliures d’explotació, mals tractes o 
discriminació.

Atès que aquest Pla es justifica en la necessitat de tenir mecanismes que garanteixin 
assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre ambdós sexes a Molins de Rei i per 
conseqüència erradicar qualsevol discriminació per raó de sexe davant un context on 
estructuralment les dones estan en una posició de subordinació respecte als homes a 
causa del sistema patriarcat.

Atès que l’objectiu general que persegueix aquest document és dotar d’eines, estratègies i 
accions que permetin desenvolupar les polítiques necessàries per assolir la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre ambdós sexes a Molins de Rei

Per tant, la creació del Pla respon a l’obligatorietat de comptar amb un marc de referència 
pels diferents departament municipals pel desenvolupament actuacions amb perspectiva 
de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats. Així com de servir per definir actuacions a 
desenvolupar en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Atès l’informe proposta signat pel Cap de Secció Sociocultural i Coordinador de l’Àrea de 
Serveis a les Persones de data 13 de gener de 2023.

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

ACORDS:

Primer.- APROVAR III Pla Municipal d’Igualtat de Gènere de Molins de Rei per al període 
2023-2026.

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

Tercer.- COMUNICAR aquest acord per tal que se’n doni compte a les entitats locals i a la 
regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de 
Barcelona, al Departament d’Igualtat i Feminismes i a l’Institut Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla Municipal 
d’Igualtat de Gènere de Molins de Rei.

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Marc Vives Solé.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones amb el punt 4 de 
l'ordre del dia, que és «Aprovar el tercer Pla municipal d'igualtat de gènere de Molins de 
Rei». I fa l'explicació d'aquest punt la regidora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Sí. Hola? Se'm sent bé? Bé, bona tarda, bon vespre a tothom que ens escolta i no sé si 
ens poden veure encara, però, bé... Sí? I bona tarda als companys i companyes del 
consistori. 

Presenta el punt 4

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Revestido. Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Marta 
Espona, endavant.

Sra. Espona:

Gràcies, alcalde. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres hi hem participat també 
en el pla, perquè realment considerem que és una eina que afavoreix, doncs, l'anàlisi de la 
situació, la prevenció i la detecció realment de la situació. I, doncs, per això mateix hi hem 
volgut també col·laborar. Ja avanço, doncs, que el nostre grup hi votarà a favor. Però, això 
no obstant, creiem que el mateix pla, de fet, també ho recull, però creiem que val la pena 
tenir en compte unes consideracions i unes puntualitzacions que fa. I és, en concret, 
doncs, un elevat percentatge de desconeixement d'alguns serveis municipals adreçats a 
les dones, que falta aquesta feina de transversalitat, perquè aquest canvi de mentalitat es 
produeixi en tots els àmbits fora de l'Ajuntament i dins de l'Ajuntament, que hi ha hagut 
accions que després no s'han pogut acabar de desenvolupar perquè no hi havia una 
consignació, i aquesta falta de sensibilització en alguns col·lectius i, el que deia, també pel 
que fa a una qüestió també més educativa més enllà de les portes de l'Ajuntament, no? 

Es preveuen quaranta-set accions en aquest nou pla, cadascuna de les quals dintre seu 
també tindrà les seves actuacions corresponents. Per tant, són moltes actuacions. És cert 
que hi ha quatre anys per fer-les, però realment hi ha una bona feinada per endavant, que 
esperem, doncs, que es pugui dur a terme. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies, senyora Espona. Ara és el torn de la senyora Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:

Sí, bona tarda. Bona tarda a totes les persones que ens estan escoltant. Doncs, avui duem 
a Ple l'aprovació del tercer Pla d'igualtat de gènere de Molins de Rei. A nivell del pla en si, 
del document, creiem que, al nostre entendre, és un document que està bé, que és 
correcte des del punt de vista tècnic, que la consultoria a qui se li ha demanat ha fet una 
gran feina, ja de detecció, de fer moltes enquestes, reunir-se, com ha dit, els grups focals i 
tot això. I també, doncs, trobem que fa una bona radiografia del que explicava, bé, a nivell 
de gènere de Molins de Rei, no? Té un pla d'acció, com ha dit bé la Marta, de quaranta-set 
accions que, en algunes, doncs, podem dir que són fàcilment assumibles, com seguir 
celebrant i potenciant les diades del 8 de març o el 25 de novembre o així, i altres que tot 
depèn de la persistència i la voluntat política d'aquest Govern o del proper govern que 
vingui. 

Per primera vegada, en aquest pla hi ha el centre d'empoderament feminista, el portem al 
nostre programa del 2019, i en aquest pla està inclòs com una de les accions a llarg 
termini. I nosaltres creiem que Molins de Rei, ara més que mai, ha de tenir un espai 
municipal com aquest. Bé, un espai físic obert a tothom, a tot el personal tècnic i que la 
regidoria també hi treballi allà i no a l'Àrea de Serveis a les Persones. Bàsicament perquè 
trobem que és un espai molt fred per atendre situacions vulnerables i complicades que s'hi 
duen a terme. I també per trencar la verticalitat existent entre la institució i la ciutadania i 
apropar les polítiques municipals en clau de gènere a totes les persones. 

En aquest centre, nosaltres creiem que s'hi podria trobar tot tipus d'informació, recursos, 
formacions, tallers, xerrades, grups de suport mutu amb l'objectiu de treballar la lluita 
antipatriarcal i posar en comú les opressions que pateixen el col·lectiu LGTBI. 

També hem dit que a les últimes reunions, bé, a l'última reunió que vam fer no sé si era 
amb els grups polítics, vam fer una proposta i era incloure, o sigui, fer una proposta 
d'avaluació de les propostes que no s'havien realitzat al pla anterior i afegir-les en aquest 
nou pla. Se'ns va acceptar i ja està, i estan en un dels annexos. 

Però també, com a tot pla, creiem que per executar-lo cal inversió econòmica, voluntat 
política i més personal treballant a la regidoria. I si realment som una vila feminista, a la 
CUP creiem que hi ha qüestions clau a complir com a Ajuntament i com a vila, i ho reflexa 
també el Pla, eh?, informació, bàsicament, que tots els serveis que hi ha a la Regidoria per 
a l'assessorament i ajuda de dones que han patit algun tipus de violència, i no ens oblidem 
també dels fills i filles, com pot ser el SIAD, doncs, que estigui més a l'abast aquesta 
informació de tots els vilatans i vilatanes. 

I també, doncs, com ha dit també la companya Marta Espona, que ja el pla esmenta que hi 
ha un tant per cent de persones que no coneix els serveis municipals específics per a 
dones. Campanyes de prevenció. Tal com va dir l'advocada que va venir a fer la 
presentació del seu llibre, Carla Vall, deixem de fer campanyes on el focus sigui la víctima i 
posem-nos a fer campanyes on el focus sigui l'agressor. Per tant, deconstrucció de les 
masculinitats i construcció de les noves masculinitats. Formació, bàsica. Formació 
continuada a tot el personal de la casa, des de Serveis Socials passant per Empresa fins a 
Urbanisme. Al pla surt que els membres de la Guàrdia Urbana ja és molt subjectiu, depèn 
de la sensibilitat de cadascú, a l'hora de trobar una situació com aquesta, doncs, depèn de 
cadascú, té una sensibilitat o una altra. Creiem que és bàsic que aquest cos tingui aquesta 
formació perquè molt probablement siguin ells els primers que es trobin situacions de risc i 
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que, sobretot, no es torni a repetir el lamentable vídeo que es va passar el 8 de març de 
l'any passat. Si us plau, això no pot tornar a passar. 

I polítiques feministes des de la transversalitat. Crear una comissió a l'Ajuntament per 
abordar aquest tema és molt interessant i crec que és necessari. Però també fem una 
pregunta al Govern, aquestes inversions que aquest Govern ha fet en els pressupostos de 
l'any passat o en els pressupostos d'aquest any, per exemple, a la plaça 1 d'Octubre o la 
nova plaça del Pont de la Cadena, que portarà molt de debat, sobretot, en aquestes 
eleccions, estan enfocades amb perspectiva feminista? No ho sé, és una pregunta que jo 
us faig, us fem nosaltres. Vull dir, perquè el pla diu textualment llegeixo:

«Hi ha un compromís ferm de la regidoria de Feminismes, però no es trasllada a totes les 
altres àrees i això dificulta la integració de la transversalitat de la perspectiva de gènere en 
tota la seva totalitat». Creiem que és molt necessària. 

I, per últim, i jo crec i nosaltres creiem que és la més important, és educació. Vull dir, 
formació per a tot el professorat, una educació sexoafectiva real, formació per a les 
famílies també, perquè de vegades no tenen prou eines per poder acompanyar. I, en 
definitiva, doncs, anem per bon camí, el pla també ho diu, però cal més inversió, més 
recursos perquè Molins sigui una vila feminista al 100 %. I per tot això el nostre grup, la 
CUP, hem decidit votar-hi a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies, senyora Estefania Castillo. Alguna intervenció més? Doncs, senyora 
Revestido, si volgués tancar aquest primer torn d'intervenció, si us plau?

Sra. Revestido:

Sí. Val a dir que el que estaven comentat tant la companya Marta Espona com l'Estefania 
Castillo són aspectes de la diagnosi, és a dir, el que la consultora o el treball fet en el pla 
s'ha considerat que manca quant a polítiques feministes o d'eliminació de la discriminació 
envers les dones o per les desigualtats de gènere. I tant la formació com el tema de la 
planificació urbanística i tot això està posat en el pla d'acció. Una de les línies d'acció i de 
les més importants, que és el compromís institucional, i que aprovem o esperem aprovar 
avui en el pla, que s'aprova en aquest Pla, és la creació de la Comissió de seguiment, la 
qual ha de validar no només el que ja s'està fent, sinó el que es farà i de cada acció, 
doncs, totes les petites accions que estaran a dintre, que és el que deia la Marta, eh?, sigui 
la perspectiva de gènere en urbanisme, sigui en crear la Comissió de transversalitat, en el 
tema de la formació, que la formació no és només en Guàrdia Urbana, sinó que és a nivell 
internament de tota la casa i de cara a fora. 

Les competències en el professorat o en els centres educatius, doncs, no les tenim. Però, 
tot i no tenir-les, estem fent ja formació i activitats quant a educació sexual i afectiva. És a 
dir, que ens manca molt per fer, segur, però, que partim d'una activitat ja iniciada, eh? I 
seguiria. Quant a això, jo destacaria del nou pla l'increment de la participació en la 
diagnosi, que és el que estàvem parlant ara de tots els treballs fets, han fet una avaluació 
molt acurada de l'actuació municipal quant a igualtat des de tots els àmbits. També hi ha 
hagut una alta participació en les propostes del Pla d'acció. I com a resum, doncs, diríem 
els àmbits d'aquest pla, que no són ben bé els mateixos que s'han treballat, són 
compromís institucional, com hem dit, els drets i qualitat de vida, violència masclista, 
participació sociopolítica i treball i usos del temps. 
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En aquest pla, doncs, el que es busca és implementar totes les accions o la majoria, i que 
s'aconsegueixi la transversalitat de totes les àrees i àmbits de Molins de Rei, no només el 
que és l'Administració local.

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Bé, en tot cas, potser sí que els comentaris que hem fet, doncs, d'alguna manera són 
diagnosis prèvies, però crec que realment són conclusions que val la pena tenir-les en 
compte a l'hora de plantejar una prioritat d'intervencions. Perquè la qüestió, per exemple, 
que comentava l'Estefania també de la focalització de molts esforços en la celebració, 
celebració entre cometes, eh?, de determinades dates assenyalades durant l'any i, per 
tant, nombrosos actes al voltant d'aquells dies i, en canvi, poca calendarització, no?, és a 
dir, poc repartiment potser després al llarg de l'any, doncs, crec que val la pena tenir-ho en 
compte. Com aquests altres aspectes que plantejava també de l'urbanisme, per exemple, 
en clau de dona, amb visió de dona. I totes aquestes iniciatives encaminades a realment 
anar a aquest canvi de mentalitat que necessitem, que són les més difícils d'organitzar. La 
prova és que una d'elles del pla que, en tot cas, acaba ara, que era la d'organitzar d'alguna 
manera un taller per a homes i, per tant, per a canvi de mentalitat, aquesta activitat ha 
quedat per fer, perquè segurament és més complicat, però realment s'ha de tendir o 
creiem que s'ha de tendir a anar cap a aquesta feina també, no? No tant, doncs, amb les 
campanyes que calgui, les activitats que calgui, però també anar un pas més enllà i anar a 
buscar el que realment costa de canviar. Gràcies.

Sr. Alcalde:

No sé si vol afegir alguna cosa més, Estefania Castillo? No? Doncs, ara sí que per tancar 
el debat i el segon torn d'intervenció, senyora Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:

Bé, com estem parlant totes del mateix i al final el que estem dient totes està inclòs dins 
del pla d'acció i són prioritats des de la primera fins a l'última, tot i que el termini pugui ser a 
mig, curt o llarg, doncs, agrair a tothom que ha fet possible aquest pla, a nivell tècnic, 
doncs, a les persones que han estat des del grup més reduït fins a tothom que ha 
participat, en especial a l'Eva i la Irene, que són el personal que en aquell moment han 
estat elaborant-ho. I desitjar que tothom que ens escolta i tothom que pugui donar-li un cop 
d'ull, doncs, participi en totes les activitats que com a Ajuntament proposem en aquest pla 
d'acció. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Passem llavors a la votació, si els sembla, d'aquest punt, d'aquest pla 
d'igualtat, el tercer Pla d'igualtat de l'Ajuntament de Molins de Rei. 

[Votació] 
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

5.- Qüestions sobrevingudes.-

No n’hi han.

D – MOCIONS

6.- Moció del grup municipal la CUP-AMUNT per modificar el protocol de 
comprovació de domicili en cas d’empadronament sense aportació de documentació 
(expedient.1/2023/MOCIO).-

MOCIÓ

“Moció del grup Municipal de la CUP Molins per modificar el protocol de 
comprovació de domicili en cas d’empadronament sense aportació de documentació

Al mes d’octubre del 2022, dues persones residents a Molins de Rei, de nacionalitat no 
espanyola, van iniciar la tramitació d’empadronament al municipi a través de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC). Aquesta demanda d’empadronament va esdevenir en un 
requeriment de l’OAC a la Guàrdia Urbana per la comprovació corresponent.

Al mateix temps que es feia aquesta comprovació, i sobre les mateixes persones, es van 
produir actuacions, diligències i citacions policials (d’agents de la Guàrdia Urbana i també 
agents de la Policia Nacional), per tal de comprovar la seva situació de legalitat en matèria 
d’estrangeria.
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Atès que d’acord amb la normativa, el Padró Municipal és el registre administratiu on 
figuren els veïns i veïnes d’un municipi i que les persones que viuen a l’Estat Espanyol 
tenen l’obligació d'inscriure's al municipi on resideixen habitualment.

Atès que el padró ha de reflectir el domicili real en què resideix l’habitant sense que 
l’Ajuntament jutgi qüestions de propietat, salubritat, i molt especialment, en matèria 
d'estrangeria. Això queda reflectit en la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la 
Subsecretaria, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció general 
de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, que diu així:

“El objetivo de exigir documentación [...] es exclusivamente comprobar [...] que los datos 
son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Al 
Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la 
residencia...”

Atès que la normativa de Padró preveu la possibilitat de la inscripció al Padró d’Habitants 
sense una acreditació documental del domicili habitual i d’acord amb l’art. 2.3 de la 
Resolució de 17 de febrer de 2020 de la Presidència de l’INE i la Direcció General de 
Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, l’Ajuntament podrà comprovar per altres 
mitjans que realment el veí habita en el domicili declarat i en aquest cas l’haurà d’inscriure 
en el Padró.

Atès que, des de la regidoria de Guàrdia Urbana, s’ha confirmat que, en el cas de 
persones estrangeres, la Guàrdia Urbana es coordina amb el departament d’estrangeria de 
la Policia Nacional per la comprovació corresponent de les persones que es volen censar.

L’article 53 de la LO 2/1986 de FCSE, dona competències a la Policia Local (G.U.), per a 
realitzar diligències i actuacions per prevenir i evitar la comissió d’actes delictius. I és 
evident i de sentit comú que la sol·licitud d’empadronament, no és un acte delictiu.

Per la qual cosa, a la vista de les manifestacions i respostes efectuades per l’Ajuntament a 
les preguntes formulades al Ple 14/2022, es desprèn que les actuacions, i posterior 
coordinació amb la P.N. que fa la G.U. i amb el cas concret del dia 24 d’octubre, a 
conseqüència de les sol·licituds d’empadronament dels veïns estrangers, no s’ajusten a la 
normativa esmentada anteriorment.

Atès que, per llei, ha de ser una persona funcionària qui efectuï la comprovació 
corresponent del domicili, sense necessitat que sigui un/a agent de la Guàrdia Urbana.
Atès que, tal com va afirmar el govern municipal en resposta a pregunta realitzada al Ple 
14/2022, la regidoria de Serveis Socials no tenia coneixement d’aquesta actuació.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei, amb una àmplia majoria del plenari, recentment ha 
demostrat el seu compromís contra el racisme en general i, en particular, contra el racisme 
institucional, donant suport i facilitant, mitjançant comunicació pública i punts físics, la 
recollida de signatures promoguda per la Iniciativa Legislativa Popular #RegularizaciónYa, 
entesa com a solució transitòria en tant no es deroga la Llei d’estrangeria.
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Per aquests motius des del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei que adopti els següents acords:

1. Modificar el protocol de comprovació de domicili en cas d’empadronament 
sense aportació de documentació perquè, quan es rebi aquesta demanda 
a l’OAC, s’informi  immediatament a Serveis Socials.

2. Modificar el protocol de comprovació de domicili en cas d’empadronament 
sense aportació de documentació perquè qui efectuï la comprovació de 
domicili i emeti l'informe pertinent sigui personal funcionari de l’Ajuntament 
diferent de la Guàrdia Urbana. El personal funcionari oferirà a les persones 
residents ser ateses per serveis socials.

3. Donar instruccions al servei de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, 
perquè no efectuí actuacions de comprovació relatives a la situació de 
legalitat de la residència, amb motiu de sol·licituds d’empadronament, per 
part de veïns estrangers.

4. Traslladar aquests acords a les regidories de Serveis Socials i Guàrdia 
Urbana i als mitjans de comunicació locals.

Molins de Rei, 19 de gener del 2023”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

Tot i que se'm fa molt estrany a les 18:35 dir això, però hem acabat els punts dictaminats 
per les comissions informatives. Tot i així, i com saben, no hi ha cap qüestió sobrevinguda, 
que seria el següent apartat de l'ordre del dia. Per tant, passem a les 18:35 a les mocions 
presentades pels grups municipals. En primer lloc, el punt 6 de l'ordre del dia, la «Moció 
del grup municipal de la CUP - Amunt per modificar el protocol de comprovació del domicili 
en cas d'empadronament sense aportació de documentació». I entenc que fa la defensa 
d'aquesta moció el mateix regidor Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:

Bé, hola. Bona tarda a tots i totes i a tothom que ens escolta. 

Presenta el punt 6

Sr. Alcalde:

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

Sra. Espona:

Gràcies de nou. Bé, tal com exposaven els companys de la CUP, la resolució del 29 d'abril 
del 2020 d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, ja 
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exposa que, en cap cas, les actuacions de comprovació d'empadronament per part de 
l'Ajuntament podran suposar un comportament discriminatori respecte dels ciutadans 
espanyols. Per altra banda, s'afirma també en les consideracions generals d'aquesta 
resolució que a l'Ajuntament no li correspon fer cap tipus de control sobre la legalitat o 
il·legalitat de les residències, sinó que l'objectiu dels tràmits de control serà sempre 
comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud quan hi hagi indicis que 
facin dubtar que siguin certes. 

En tot moment deixa a criteri de l'Ajuntament que aquesta comprovació de tràmit es faci 
mitjançant la Policia Local o des de Serveis Socials o des del mateix servei del padró. Per 
això, creiem que si tenim en compte la repercussió que aquesta comprovació pot fer en un 
col·lectiu amb unes situacions personals especials, creiem que la proposta que fan els 
companys de la CUP que sigui personal de Serveis Socials o d'un funcionari de l'Oficina, 
doncs, permetria realment fer una atenció més acurada en aquest cas. Hi ha ajuntaments 
que han elaborat protocols per definir com es durà a terme l'empadronament en situacions 
irregulars i en situacions concretes d'aquella població. Potser podria ser també aquest cas 
i, per tant, que es regulés d'alguna manera com s'actua en aquests casos que plantegen 
els companys de la CUP. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, senyor Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

Gràcies, alcalde. Bé, com a regidor de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, efectivament, i en 
funció de les preguntes i de la situació que es genera, nosaltres vam crear un grup de 
treball intern a l'Ajuntament per revisar el nostre protocol que, a més, no tenim res a 
amagar, que estava composat pels mateixos Serveis Socials, per l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana i el Departament de Governació de l'Ajuntament, per fer una revisió de quin és 
el procediment, val? En tot cas, en els propers dies, quan el tinguem perfilat, l'acabarem 
d'explicar. Però jo crec que he de fer alguns matisos als comentaris que fa la mateixa 
moció quan diu que «al mateix temps que es feia una comprovació sobre les mateixes 
persones es van produir actuacions, diligencies i citacions policials d'agents de la Guàrdia 
Urbana i també de la Policia Nacional», i això no és veritat. Hi ha dues actuacions, quan se 
li demana a la Guàrdia Urbana fer la comprovació que, efectivament, fa la comprovació de 
confirmar si resideixen, que aquest és el protocol que nosaltres tenim establert. I, en 
aquesta comprovació, efectivament, es troba a dues persones en situació irregular. Durant 
aquest temps, durant aquest mes es detecten altres persones que estan en situació 
irregular en diferents llocs de la vila. Què fa la Guardia Urbana? I jo ho vaig explicar aquí i 
ho torno a ratificar, li comunica a qui té les competències, que no és la Guàrdia Urbana, en 
matèria d'estrangeria, que és la Policia Nacional. I és la Policia Nacional la que li diu a 
l'Ajuntament «ens interessa investigar aquesta situació». 

Amb la qual cosa, separem l'actuació de revisió que fa la Guàrdia Urbana a petició de 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana sobre la comprovació que és efectiva, el que passa és que no 
es produeix perquè els mateixos que demanen això al poc, per dir, no sé quants dies, 
demanen no inscriure's, evidentment, doncs, per la situació que es produeix i entenc que 
segurament perquè no és agradable. Perquè quan sí que és fa la segona actuació, que és 
conjunta a petició de la Policia Nacional, se'ls fa una citació perquè vagin, i jo aquí ja no 
m'hi fico. I podem estar o no d'acord i podem estar en contra de la llei d'estrangeria, però el 
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que fa la Policia Nacional és entregar una citació a dues persones que estan en situació 
irregular. 

Aquesta és la seqüència que, efectivament... Bé, és a dir, nosaltres no és que fem cap 
petició a ningú perquè faci cap tipus d'actuació, nosaltres comuniquem. Hi ha vegades que 
la Policia Nacional té un interès, n'hi ha d'altres que no tenen un interès. Aquell mateix dia 
es va intervenir en un altre lloc per una altra circumstància, amb la Policia Nacional en 
col·laboració de la Guàrdia Urbana. Però que no és competència nostra. I hi insisteixo, és 
col·laboració que demana la Policia Nacional en dos casos en què en el seu moment la 
Guàrdia Urbana ho comunica, perquè en té l'obligació, perquè fa una identificació, que pot 
estar o no estar correcta. 

Mirin, nosaltres, el protocol que ens proposen actualment a nivell tècnic és millorable i és el 
que estem treballant, però és exactament el mateix. És a dir, se li comunica una petició, un 
seguiment, se li comunica, evidentment, a Serveis Socials i se li demana a la Guàrdia 
Urbana que faci una comprovació. I la seva obligació és comprovar si aquelles persones 
efectivament viuen allà. Miri, i és veritat que altres municipis tenen un protocol, i és que és 
veritat. N'hi ha de tot tipus. I li posaré l'exemple més clar que nosaltres ens agafem com a 
referència, que el van fer, que és l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, on governen 
vostès i governen vostès. I on directament diu que amb informe de la Policia Local, informe 
de la Policia Local, no ho dic jo, ho diu el protocol, eh?, «el gestor municipal davant la 
manca o insuficiència de dades o documents aportats podrà comprovar per altres mitjans, 
informe de la Policia Local, inspecció del mateix servei, informe de Serveis Socials, 
etcètera, que realment la veïna...» Allà és la Policia Local la que fa l'informe, val? 
Aleshores, jo el que els hi demano és que no enfoquem. Crec que és evident que hi ha 
moltes coses a millorar i a mi m'agradaria que hi haguessin moltes d'aquestes coses que 
siguin millorables. Però vostès no poden proposar en un punt que donem instruccions al 
servei de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei perquè no efectuï actuacions de 
comprovació relatives a la situació de legalitat de la residència amb motiu de sol·licituds 
d'empadronament. Per tant, no. Separem. La Guàrdia Urbana farà comprovacions a petició 
sobre la residència i, de la mateixa manera que hi ha situacions en què a lo millor hi ha un 
infrahabitatge, on a lo millor hi ha una situació de risc de menors, se li comunicarà ja sigui 
a Serveis Socials o a qui sigui en les altres comprovacions. Igual que aquí es fa al 
professional. 

I jo no em puc extralimitar en les meves funcions fent això, jo no li puc dir a la Guàrdia 
Urbana que deixi de fer les seves funcions quan identifiquen algú. És que no puc. És que 
el que vostè m'està demanant és que vagi i li doni una ordre en contra de les seves 
obligacions. I no puc fer-ho. Amb la qual cosa, nosaltres creiem que si a altres municipis, 
com vostès deien, on governen vostès, es pot fer i és correcte i els tècnics municipals 
consideren que aquest és el millor procediment, nosaltres no veiem cap inconvenient en 
que es continuï millorant, garantint... i tot el que faci falta, i publicant i sent transparents 
amb tot això, però nosaltres votarem en contra d'aquesta moció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si volguéssim tancar aquest punt d'intervenció i 
aquesta moció? Endavant, senyor Marc Vives.

Sr. Vives:

Sí, bé, primer de tot agrair a la companya d'Esquerra, la Marta, per completar una mica, 
no?, o acabar d'embolcallar el perquè una mica d'aquesta moció. Jo crec que amb la 
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intervenció del regidor Zaragoza ha quedat bastant palès que és una emoció molt pertinent 
i una emoció que sembla que o gràcies a la moció o casualment amb el procés que també 
ha portat a construir aquesta moció, s'estan replantejant o com a mínim s'estan 
replantejant certs aspectes amb relació a aquest protocol, que és el punt principal 
d'aquesta moció, que celebrem que s'estigui fent aquesta revisió interna per millora, 
celebrem també si la moció aprovada o no hi pot tenir certa relació. I també aquí demanem 
que això, llàstima que hi hagi hagut d'haver un cas perquè es revisi això i que si tenim 
l'opció ara de revisar-lo o replantejar-ho d'alguna manera, doncs, que també agents polítics 
fora del Govern, en especial, els grups polítics que votarem també a favor d'aquesta 
moció, conforme tenim interès en que això passi, doncs, també ens consulti o se'ns 
demani l'opinió, perquè al final el protocol que quedi a la vila, doncs, sigui de conveniència 
de tots plegats. 

Respecte al punt 3, nosaltres no tenim problema en votar-lo a part i aprovar la moció amb 
el punt 1 i 2, eh? Això és una oferta que fem ara mateix. Bé, llavors faríem 5 minuts de 
recessió o algo, però... Vull dir, no, de debò, si el Govern creu que aquesta moció amb el 
punt 1 i 2 l'aprova, ho podem fer. Sí. No? A veure...

Sr. Zaragoza:

No ho fem perquè estem acostumats a que vostès diguin que no a votar segregadament... 
No, no, literalment sempre ho han dit, eh? Però, jo he posat aquest exemple, però és que 
no estem d'acord amb el punt 2. De les meves paraules entendran que no estem d'acord 
de treure a la Guàrdia Urbana d'aquest procediment. Amb la qual cosa...

Sr. Vives:

A veure, que mai no haguéssim fet una cosa, no vol dir que no ho puguem fer. Això és 
evidentment comprensible. Home, home, a veure, no em sembla lògic que es pressuposi 
que farem una cosa o altra per... A veure, jo entenc que no, val? Bé, cadascú que pensi el 
que vulgui, evidentment. Però, a més, no és per un tema... Ja ho hem dit sempre, si 
acceptem o no acceptem, no és per un tema d'anar en contra o a favor de res, és per un 
tema polític. I ara políticament valoraríem això. En tot cas, ja està, queda dit. Nosaltres ens 
reafirmem en el que hem comentat. Creiem que l'apartat que puntualitzava el regidor 
Zaragoza, doncs, no acabem d'estar d'acord amb això i ho hem comentat en plens 
anteriors també. Però tampoc seguirem un debat que cadascú té de la seva posició. 
Queda plasmada la moció. Demanem que, evidentment, s'aprovi. I tant de bo aquest 
protocol, amb moció aprovada o sense, pugui esdevenir més adequat i segur per a 
aquesta tipologia de persones residents a Molins de Rei. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Gràcies, senyor Marc. Perdoni la meva expressivitat, que saben que jo 
gestualment també soc expressiu, però, si més no, personalment agraeixo i com a grup 
segur que agraïm que ara s'avinguin a considerar, no?, votacions separades, cosa que no 
ho han fet mai. El dubte que em queda és que si ho accepten quan no ho demanem i quan 
ho demanem, normalment, sempre ens diuen que no, que és el que ens acostuma a 
passar. Però, en qualsevol cas, passaríem a la votació. 

[Votació]
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 11 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 11  
vots en contra de PSC (7), JxM (4), 1 abstenció de C’s (1) i 9 vots a favor d’ERC (4), la 
CUP (3),  MEC (1) i Molins Camina-Podem (1).

7.- Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem 
sobre la necessitat d’actuacions de mobilitat a la vila, respecte a les Bicicletes i els 
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). (expedient. 2/2023/MOCIO).-

MOCIÓ

“ Moció sobre la necessitat d’actuacions de mobilitat a la vila, respecte a les 
Bicicletes i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

A tota l’Àrea Metropolitana en pocs anys la mobilitat urbana s’ha vist transformada, per 
motius mediambientals, la pandèmia i canvi sociològics. La necessitat de la reducció de la 
circulació de vehicles privats, les mesures de pacificació del trànsit i la creació de zones de 
vianants als carrers, son moltes de les mesures que estan impulsant la utilització de 
mitjans de transport alternatius i ecològics com les bicicletes i els VMP (vehicles de 
mobilitat personal). 

Molins de Rei no és una excepció i podem veure com està creixent en els nostres carrers 
l’ús d’aquests enginys. La manca d’itineraris segregats i alternatius, la inexistència d’una 
regulació especifica a la Vila i també del desconeixement de la poca normativa existent pot 
portar greus problemes que hem de preveure i evitar. 
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Per això és realment important tenir redactat i actualitzat el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 
de la Vila. L’actual està caduc i evidentment, els altres plans associats a la seva redacció 
(Bicicletes-VMP, Aparcaments, Accessibilitat, etc.) tampoc s’adapten a la situació nova que 
comporta l’augment d’aquests mitjans de mobilitat.

Els objectius ambientals de qualsevol Pla de Mobilitat estableixen la necessitat de fomentar 
l’ús de la bicicleta, com un element clau, i per això el Pla Metropolità de Mobilitat de l’AMB 
preveu la promoció i extensió de l’ús de la bicicleta. S’estan realitzant connexions en els 
itineraris entre municipis i desplegant el BiciBox. També s’ha anunciat el desplegament del 
Bicing Metropolità basat en les bicicletes elèctriques per a finals d’aquest 2023, en el que 
es preveuen 6 aparcaments i 60 bicicletes elèctriques per a la nostra Vila.

Recordem que es va aprovar fer-se en una moció aprovada en el Ple de Setembre de 
2021,que en els pressupostos del 2022 ja es va preveure la partida pressupostària 4310 
134001 22699 destinada a la realització de l’actualització del Pla de Mobilitat, amb un 
import de  40.000,00 €. 

El cert és que aquest nou Pla encara no s’ha redactat i pot provocar disfuncions 
(actuacions desfasades i/o errònies) en les actuacions urbanístiques que s’estan executant 
i plantejant a la Vila: nous vials, remodelacions urbanes, nous carrils bici, transport públic, 
etc.

La manca de d’execució de part de les accions previstes en el Pla Director de la Bicicleta 
de Molins de Rei (2015-2020) és un reflex del dèficit evident de carrils bici i d’itineraris 
segurs segregats, que permetin las circulació de bicicletes i VMP en vials específics per 
aquests nous mitjans de mobilitat. Ens preocupa el vianant, però també l’usuari d’aquest 
tipus de vehicles que amb algunes de les actuacions executades recentment compartiran 
espai amb els sistemes de mobilitat pesant (cotxes, furgonetes, camions)... amb el 
conseqüent risc, més que evident, pels vehicles més fràgils.

També cal tenir present que la manca d’actualització del PMU ja ha suposat, i pot suposar 
en el futur proper, la impossibilitat d’accedir a aportacions i subvencions d’altres 
administracions per la millora de la mobilitat a la Vila.

S’acaba d’aprovar el pressupost de l’any 2023 que ja preveu la partida pressupostària 
4310 134001 22699, destinada a la realització de l’actualització del Pla de Mobilitat, amb 
un import de  20.000,00 €. Entenem que a aquesta quantitat prevista pel 2023, se li sumarà 
la corresponent a la partida del pressupost del 2022 no executada via romanents.

Per altra costat és una evidència el desconeixement generalitzat dels usuaris dels VMP de 
la recent normativa existent de la Direcció General de Trànsit : Real Decret 970/2020, de 
10 de novembre, on s’estableix una nova regulació pel que fa a la circulació dels Vehicles 
de Mobilitat Personal (VMP). 

Per això, molts municipis ja han adaptat les seves ordenances a aquesta nova regulació 
fent normatives pròpies, adaptant una ordenança tipus elaborada per la AMB. Molins de 
Rei no pot ser una excepció, doncs aquest regulació és del tot necessària i també la difusió 
del seu coneixement.
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És urgent fer campanyes informatives de conscienciació i accions efectives per formar als 
usuaris dels VMP però també fer carrils bici en calçada per a evitar el seu us en vorera, tot 
el que sigui raonablement possible, millorar la continuïtat de la xarxa d’itineraris de 
bicicleta-VMP, millorar la seguretat a les cruïlles i instal·lar punts segurs d’estacionament i 
de recarrega.

Per tots aquests raonaments el Grup Municipal de Molins Camina Podem i Molins en 
Comú proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

1 – Realització i aprovació en el 2023 d’un nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU), adaptada a 
les noves tendències, i un nou Pla Director de la Bicicleta incorporant les solucions 
pertinents per garantir l’ús adequat i segur dels VMP.

2 – Crear i dotar partides específiques en el pressupost municipal que comprometin 
l’execució de les accions i les infraestructures que emanin del nou Pla Director de la 
Bicicleta i els VMP, en el temps i forma que s’estableixi en els plans aprovats.

3 – Modificar les ordenances municipals afectades per tal d’incorporar la nova realitat que 
comporten els Vehicles de Mobilitat Personal  (VMP) i la seva regulació.

4 -  Establir un pla de formació per aquest 2023 als usuaris i als potencials usuaris dels 
VMP, en instituts, centres laborals, etc. 

5 – Crear en el 2023 un registre municipal, voluntari i gratuït, de Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP), per afavorir la seva identificació i la seva recuperació.

6 – Sol·licitar que l’AMB impulsi la creació d’un sharing (servei de préstec) metropolità de 
VMP, per a evitar la implantació futura de serveis de lloguer privats.

7 -  Traslladar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, a totes les Associacions de Veïns i veïnes, a les Entitats Ciclistes, a totes 
les escoles i instituts de la vila, a les entitats empresarials de la Vila, a l’Associació 
d’Usuaris per a la Mobilitat Personal (AUMP), al Bicicleta Club de Catalunya (BACC), a 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), a l’entitat Catalunya Camina i als 
mitjans de Comunicació Local i Comarcals.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:

I, per tant, en aquest cas, passem al punt setè de l'ordre del dia, que és la «Moció conjunta 
dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina - Podem sobre la necessitat 
d'actuacions de mobilitat a la vila respecte a les bicicletes i els vehicles de mobilitat 
personal». I vostès mateixos, endavant.

Sr. Corredera:

Bé, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. 
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Presenta el punt 7

Sr. Alcalde:

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

Sr. Pedrol:

Bona tarda. Bé, des d'Esquerra de Molins de Rei creiem que la qüestió de la mobilitat al 
poble és un tema preocupant. Només cal sortir al carrer i moure's una mica a peu, amb 
bicicleta, amb cotxe, amb transport públic. Sigui quin sigui el mitjà de transport és fàcil 
identificar que Molins té un problema de mobilitat. Amb el creixement dels últims anys, amb 
el polígon de Les Llicorelles, el nou barri de Les Guardioles, els edificis nous de Ca 
n'Iborra, etcètera, aquest problema s'ha anat fent més gros i seguirà fent-se més gros. És 
urgent encarar aquesta qüestió. De fet, ja era urgent a finals del 2021, quan es va aprovar 
la moció esmentada en el text de la que votem avui, on es demanava la redacció del pla de 
mobilitat. I per culpa de no tenir-lo actualitzat, Molins va perdre una important subvenció de 
més d'1 milió d'euros dels fons Next Generation de la Unió Europea. 

En el seu moment, el Govern va dir que degut al trasbals de la pandèmia no s'havia pogut 
redactar aquest nou pla, però que s'hi estava treballant. Prova d'això, als pressupostos del 
2021 es van destinar els 48.000 euros a la redacció d'aquest nou pla de mobilitat. Bé, ja 
estem al 2023 i el Govern segueix treballant en la redacció d'aquest pla. I de moment 
sabem que segueix treballant, com a mínim a hores d'ara, a mig gas, ja que la dotació per 
a aquest any és de la meitat. 

No ens podem permetre el luxe de relaxar-nos i anar passant els anys amb els plans 
caducats. El pla de mobilitat caducat, el pla d'accessibilitat caducat i desactualitzat, el pla 
director de la bicicleta caducat i desactualitzat, etcètera. No ens podem adormir perquè el 
món i la societat segueixen girant i cada vegada ho fan a un ritme més ràpid. I la realitat i 
les necessitats canvien al mateix ritme. Ara tenim un nou element, com són els vehicles de 
mobilitat personal, i cal integrar-los en la nostra regulació per tal de poder tenir ordenada la 
mobilitat de Molins i que aquesta es pugui desenvolupar ràpidament cap a una mobilitat 
sostenible. 

Cal fomentar la mobilitat sostenible, l'ús de la bicicleta, el transport públic, l'ús de vehicles 
elèctrics, etcètera. I no es pot fer degudament si no utilitzem les eines que tenim al nostre 
abast. Perquè si no, només ens limitem a fer actuacions de curt recorregut sense cap sentit 
estratègic. Nosaltres apostem per la mobilitat sostenible i votarem a favor de la moció i 
volem demanar un cop més al Govern que prioritzi l'elaboració del pla de mobilitat i tots els 
plans que se'n deriven perquè Molins pugui tenir una mobilitat ordenada, ràpida, accessible 
i sostenible. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Senyor Marc Vivies, endavant.

Sr. Vives:

Sí. Bé, compartim des de la CUP la necessitat que la bicicleta i el vehicle de mobilitat 
personal tinguin una centralitat en la mobilitat interna a Molins de Rei, però també que es 
puguin moure de manera eficient i segura en municipis de l'entorn i d'arreu de l'àrea 
metropolitana. Conjuntament amb una aposta ferma per un transport públic de qualitat i 
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accessible per a tothom, és l'única manera de frenar la dependència del vehicle privat i 
moure'ns d'una manera molt més orgànica, posant les persones al centre de la vila i al 
centre de la vida de Molins de Rei. 

D'igual manera que hem de vetllar que aquesta centralitat de la bicicleta i del vehicle de 
mobilitat personal pugui compartir aquests espais dins de la vila amb el peató, i hem 
d'evitar a tota costa que el debat públic sigui peató versus bicicleta, perquè tots estem en 
el mateix vaixell. Aquí cal fer prevaldre fermament els drets de la bicicleta i vehicles de 
mobilitat personal en calçada, no només amb prioritats, sinó també en sentits de circulació 
específics per a ells i segurs a la vegada per als peatons.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Doncs, senyor Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:

És que si haguessin anat vostès a la intervenció que han fet dels companys de la CUP, a 
lo millor estaríem molt més a prop d'aquesta moció, que podríem dir, bé, com vostès ens 
diuen a vegades a nosaltres, electoralisme. Vostès fan electoralisme. I és veritat que no 
fan menció pràcticament a res de les coses que ha comentat la CUP. I sembla que això no 
els preocupa, eh? Per a mi és el greu. I és greu, perquè aquest municipi... És que vostès 
tenen poca memòria, eh? Des de quan... No, jo estic aquí per recordar-los-ho. Perquè, al 
final, evidentment, eh? Jo crec que en política un ha de tenir coherència i assumir quan 
s'equivoca i dir-ho, eh? I jo ho he dit amb el tema del pla de mobilitat i ho hem dit aquí i ho 
vam dir en aquella moció, eh? Però també els hi vaig explicar que està en procés de 
tramitació, però, bé, allò sembla... i quins són els passos. Quan aprovem el pla de mobilitat 
urbana, farem el pla director de la bicicleta, que no està caducat, senyor Pedrol, perquè 
una cosa no pot caducar si no és obligatori el compliment. Ni el pla d'aparcament. No tenim 
obligació de fer-ho. Mirem a veure com diem les coses. Pot actualitzar-se, però no està 
caducat. 

Miri, deu anys vam trigar en aprovar el pla de mobilitat urbana. No fa falta que els hi digui 
qui tenia la responsabilitat política d'aprovar-lo, els que avui han manifestat aquí 
públicament que és urgent i molt greu tenir aquest pla de mobilitat urbana. A més, amb 
comentaris com de deixadesa, no? Deu anys van trigar Esquerra i Iniciativa que 
governaven i tenien aquella responsabilitat. Però el greu és que quan va arribar la 
discussió del pla de mobilitat urbana i anem a votar, voten en contra. Vostès van votar en 
contra del PMU. És més, va haver-hi un grup, el d'Iniciativa, que va fer al·legacions i va 
demanar a l'Autoritat del Transport Metropolità que rebutgés el pla. 

O sigui, avui venen dient que és molt important, que es greu, que l'hem de fer. I, per l'altra 
banda, feien allò. Aquest doble joc de, bé, per una banda han de fer una cosa i per l'altra 
farem l'impossible, com van fer, amb una deslleialtat important institucional, en intentar 
retrassar l'aprovació d'un projecte que l'Ajuntament de Molins de Rei havia portat a l'Àrea 
Metropolitana, que és el parc del Pont de la Cadena i un grup metropolità va intentar que 
això no anés a votació al comitè executiu de l'Àrea Metropolitana. 

És que, clar, després expliquen... «s'ha de fer, s'ha de fer». No, miri, fem campanyes i 
portem la quarta campanya comunicativa d'informació de vehicles de mobilitat personal i 
bicicletes, la quarta, amb la Policia Local. Fem educació viària amb un programa 
potentíssim a les escoles i als instituts on expliquem educació viària i on expliquem la 
normativa de mobilitat personal. Quan demanem i hem demanat subvencions amb 
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referència a temes de mobilitat, ho fem conjuntament amb l'Àrea Metropolitana, amb el seu 
paraigües. I les darreres que hem fet en aquests moviments ho hem fet amb el paraigües 
de l'Àrea Metropolitana, com molts dels ajuntaments als quals els hi passa una cosa 
bastant semblant a mi. 

I ja els he dit més d'una vegada que estem treballant internament des de la regidoria de 
Mobilitat i de Governació amb una nova ordenança de circulació, tenint en compte que les 
instruccions que passa la Direcció General de Trànsit i la Dirección General són bastant 
clares, ara, és millorable. Mentrestant, nosaltres fem apostes clares per la mobilitat amb 
l'ampliació de la MB-1, de la MB-2 i de la MB-3, amb una aposta clara al nostre municipi 
amb AMBici, que serem un dels pocs municipis de la segona corona que tindrem aquest 
servei, i amb una voluntat clara d'avançar. Ara, les realitats, com ja li vaig explicar l'altre dia 
al Ple, cada municipi té la seva pròpia realitat i no ens podem enganyar, va més en la línia 
del que comenten els companys de la CUP de veure com treballem conjuntament els 
nostres problemes de mobilitat, perquè el municipi no el podem canviar d'una altra manera 
i conjugar tot això, que és el que ens haurà de determinar aquesta actualització, 
evidentment, del PMU, que no distarà molt del que tenim en aquests moments, però que, 
evidentment, amb altres objectius més ambiciosos una vegada ja hem aconseguit aquesta 
arrencada que va ser l'aprovació del PMU del 2015. 

Per això, escolti'm, està molt bé. Moltes de les coses que jo crec que ja està explicant ja 
les estem fent, eh? Nosaltres continuarem en aquesta línia, posarem els recursos que facin 
falta per a l'actualització del PMU i a posteriori dels documents que facin falta. Ho hem dit, 
és el que estem fent. Per això votarem en contra d'aquesta moció.

Sr. Alcalde:

Moltes gràcies. Explicito que la intervenció ha estat en tant que Govern municipal i en tant 
que regidor de Mobilitat. Per tant, ara, si volen tancar aquest torn, endavant.

Sr. Pozo:

Molt ràpid, perquè deixarà el Gerard que la tanqui. Jo és que a vegades penso, senyor 
Zaragoza, que estic en el dia de la marmota, sincerament, eh?, també, «És que fa deu 
anys, és que fa deu anys, és que fa deu anys, és que fa deu anys». Pot tenir raó? Sí, 
potser sí. Però és que si estem amb això sempre, al final no sé qui fa electoralisme. Sap? 
No ho sé. No ho sé. A mi no m'agrada personalment, eh? Però això jo intento, a vegades 
no puc, però intento no treure constantment això, ni això ni d'altres coses. Intento, eh? Sé 
que a vegades és difícil per l'emoció...

Sr. Alcalde:

Un segon, una precisió per a l'audició... 

Sr. Pozo:

Sí, és veritat, que m'ho van comentar.

Sr. Alcalde:

No, no, que no toquis...

Sr. Pozo:
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Sí, vale, vale. Perdó, perdó. Gràcies, senyor alcalde. I res, això, eh? Simplement comentar 
que a mi em sap greu, eh?, que estiguem sempre igual. Em sap greu perquè sí, perquè no 
crec que estiguem aquí per fer constantment això. Bé, no ho sé. I cadascú que vegi el que 
cregui més oportú. I també no sé, eh?, si la seva inquietud era anar una mica més per un 
altre cantó, no ho sé, se sap el correu del Gerard i se sap el correu meu. Vale? No ho sé. 
Simplement això. Per tant, d'aportacions en podem fer i tots en fem. I ja està. D'acord? 
Gràcies.

Sr. Corredera:

Jo també seré bastant curt, eh? Encara no sé perquè voteu en contra. És que no ho 
entenc. Vull dir, esteu d'acord amb tots els punts que portem a la moció? No esteu d'acord 
en realitzar un pla de mobilitat urbana? No esteu d'acord en dotar partides 
pressupostàries? No esteu d'acord amb modificar les ordenances municipals? No esteu 
d'acord en fer un pla de formació? No esteu d'acord... En què no esteu d'acord de la 
moció? En que al 2010 un partit polític no havia fet això? És que no acabo d'entendre per 
què voteu en contra. És que no ho entenc. Ja ho explicareu, eh? No ho sé. 

Nosaltres portem aquesta moció bàsicament per generar debat, per generar accions que 
transformin la nostra vila, perquè el Govern no torni a deixar al calaix plans i els executi en 
temps i forma i els actualitzin quan hagin finalitzat la seva vigència, sigui legal o no sigui 
legal, vale?, perquè les vigències les posa el que fa els plans. Si fas un pla del 2016 al 
2020, el 2020 s'acaba el pla i se'n fa una altre. Jo ja entenc que aquest Govern format pel 
PSC té unes altres preferències, apostar per ampliar els aeroports, un Quart Cinturó, el 
Hard Rock al Camp de Tarragona, vestigis, diguem, del passat, eh?, més propers a partits 
conservadors que no progressistes. 

Però altres som conscients de la situació crítica del model, que el debat s'ha d'enfocar cap 
a parlar de medi ambient, energies renovables, mobilitat sostenible. I serem pesats. Ja li 
dic, ho pot dir moltes vegades, «que el 2010 no sé què», però jo continuaré sent pesat i 
pesat i pesat mentre no facin les coses. Perquè sabem que es poden aplicar polítiques 
diferents, viables, totalment eficaces, eficients per tal que la nostra societat avanci cap a un 
model de país, de poble. I la mobilitat de la vila i els mitjans de transport requereixen 
accions i actuacions imprescindibles que ara mateix no s'estan executant i no estan 
iniciades. Gràcies.

Sr. Alcalde:

Molt bé, senyor Corredera, aquests conservadors que vostè diu que no són sensibles al 
medi ambient a Molins de Rei el que han fet és un projecte de plaça d'1 d'Octubre de 5.000 
metres quadrats on plantaran 96 arbres i on els seus predecessors en les seves sigles 
només van posar unes plaques fotovoltaiques que van ser incapaços de connectar. A partir 
d'aquí, passem al...

Sr. Corredera:

Perdona, un monument, un moment. Això és un debat? És un intercanvi d'opinions o...?

Sr. Alcalde:

No, no, no. L'alcalde pot parlar en el moment que sigui, i més quan a autoritzat el portaveu 
de Molins en Comú a treure temes de política nacional que no tenien res a veure amb la 
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moció que estàvem parlant. A partir d'aquí, parlem... No, no, escolti. És així. A partir 
d'aquí...

Sr. Corredera:

Jo crec que no.

Sr. Alcalde:

Passem a la votació.

[Votació]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 11  
vots en contra de PSC (7), JxM (4) i 10 vots a favor d’ERC (4), la CUP (3),  MEC (1) i 
Molins Camina-Podem (1) i C’s (1).

8.- Precs i preguntes.-

No n’hi han.

9.-Torn obert de paraules.-

Sr. Alcalde:

I passem a Precs i preguntes. Es repartiran...? Crec que no... No hi va haver preguntes. 
Per tant, a partir d'aquí és el moment de fer les preguntes. És el moment de fer les 
preguntes. Doncs, si no hi ha cap pregunta més, arribaríem fins aquí. Torn obert de 
paraules. No sé si hi ha algú del públic que vulgui intervenir? Entenc que no. Per tant, 
acabem aquí a les 19:12 el Ple ordinari del mes de gener.
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Abans, per això, saben que avui a les bosses tenen els obsequis respecte al que demà 
estem a punt d'estrenar, que és la nova Fira de la Candelera, edició número 172 de la Fira 
de la Candelera. Com saben, demà ens veiem, amb tots els que vinguin, en aquest pregó 
de la Fira de la Candelera al Foment Cultural i Artístic. I desitjar a tots els regidors i 
regidores i a tots els molinencs i molinenques una molt bona fira d'aquest any, 172a edició. 
Moltes gràcies i molt bona nit.

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



L'Alcalde

01/03/2023  14:50:45

Xavi Paz Penche

La Secretària

02/03/2023   11:16:55

Sandra Castelltort Claramunt
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