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Aclariment sobre la cessió de infraestructures municipals per a la 
celebració d’actes 
 
 
L’Ajuntament de Molins de Rei sempre ha mantingut i manté el compromís i la 
voluntat de col·laborar en tot el possible perquè les entitats i associacions de la 
vila puguin dur a terme les seves activitats i actes públics amb el menys cost 
possible. 
 
Dins d’aquesta col·laboració hi ha la cessió de les cadires i les taules que 
l’Ajuntament té en estoc. El desig del Consistori és poder donar resposta a 
totes les peticions, tot i que en ocasions és difícil cobrir totes les demandes 
quan coincideixen diferents actes en l’agenda, tal com ha succeït durant el cap 
de setmana de l’11 i el 12 de maig. 
 
En aquests dies hi va haver les demandes següents de material: 
 
Club Petanca Molins de Rei,                             15 taules i         120 cadires. Es 
van portar el divendres. 
El Cuc, celebració del 18è aniversari,                 20 taules i         150 cadires. Es 
van portar dissabte al matí 
Festa del Comerç Just,                                     2 taules i          6 cadires  
Agrupació Folklòrica, Aplec de la Sardana,         5 taules i          120 cadires. Es 
van portar dissabte.  
BotMol, Dissabte de comerç,                            6 taules i          35 cadires. Es va 
portar dissabte.  
AV El Canal, Paella popular,                             40 taules i         330 cadires. Es 
va portar diumenge.  
 
La demanda total va ser de 88 taules i 761 cadires. L’estoc municipal és de 40 
taules i 350 cadires i, per aquest motiu, es va procedir a llogar 21 taules i 
recollir material utilitzat dissabte per a l’activitat de diumenge.  
 
El dia 6 de maig es va rebre la petició per a l’acte del dissabte 11 de Maig 
“Presentació del Procés Constituent” al Parc Pont de la Cadena (Parc de les 
Palmeres) que consistia en 300 cadires. El dia 8 de maig es va comunicar la no 
disponibilitat de material ja que ja estava tot sol·licitat amb anterioritat. El dia 9 
de maig al matí es va atendre una trucada dels organitzadors i se’ls va oferir la 
possibilitat de llogar nou material que seria la brigada municipal del Centre de 
Recursos Logístics la que s’encarregaria de la recollida del material per minvar 
al màxims els costos. El dia 10, en no tenir resposta, es va contactar de nou 
amb els organitzadors, els quals van confirmar que no estaven interessats en el 
lloguer i que utilitzarien material propi. 
 


