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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2020
2. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2019
3. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de tres noves ordenances
4. Aprovació de la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
5. Aprovació d'una proposta sobre el control dels preus del lloguer
6. Aprovació d'una proposta sobre la reconsideració del límit de velocitat en algunes vies
del nostre municipi
7. Aprovació d'una proposta en suport a les persones afectades pel tancament de les
clíniques Dentix
8. Aprovació d'una proposta en relació a la comissió del nomenclàtor i a la memòria
històrica
9. Aprovació d'una proposta en suport a la cultura segura i la seva promoció al nostre
municipi
10. Aprovació d'una proposta en relació a l'increment del preu de la llum
11. Mocions d'urgència
12. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 21 de
desembre de 2020.
2. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2019
Vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de
2020 va informar favorablement el compte general corresponent a l’exercici 2019.
Atès que el compte general s’ha exposat al públic per un termini de quinze dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de desembre
de 2020 i durant el termini d’exposició i vuit dies més no s’han presentat reclamacions,
reparaments ni observacions.
Considerant que l’expedient d’aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta a la legislació vigent.
Vista la memòria del compte general corresponent a l’exercici 2019 que consta a
l’expedient.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal.
Considerant que el compte general corresponent a l’exercici 2019 i els documents que la
justifiquen, que s’han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta
dels antecedents documentals, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del Text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i les regles 50 i 51 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, tenint a la
vista i consultats tots els antecedents per millor dictaminar dels extrems a què fa
referència la legislació esmentada.
Atès que, de conformitat, amb el que disposa la regla 49 de l’Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, l’aprovació del compte general és un acte essencial per a la seva
fiscalització per part dels òrgans de control extern.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar els comptes i estats que composen el compte general corresponent a
l’exercici 2019, així com els seus annexos, presentada de conformitat amb l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, i que es troba integrada pel compte del propi
Ajuntament i el dels següents ens:
a) Organismes autònoms administratius:
-

Institut Municipal d’Educació
Institut Municipal de Serveis als Discapacitats
Fundació Municipal Joan Abelló

b) Societats mercantils de capital íntegrament municipal:
-

Mollet Comunicació, SL.
Mercamollet, SL.
Mollet Impulsa, SL.
EMFO, SL.

c) Per adscripció:
-

Consorci Teledigital Mollet

2. Rendir el compte general al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J Muñoz,
N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: Daví. Total: 1
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
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Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
3. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de tres noves ordenances
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de juny de 2020,
es va aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès
(en endavant POUM), on s’estableixen els objectius, criteris fonamentals i prioritats de
la proposta d’ordenació i alternatives del model territorial que es preveu per a Mollet
del Vallès els propers anys.
Atès que el nou POUM ha de contenir la regulació necessària per concretar els drets
urbanístics inherents a la condició de titular del sòl, és a dir, aquells vinculats a la
situació jurídica de la propietat del sòl, sent possible la regulació mitjançant ordenança
d’altres aspectes que si bé tradicionalment han format part de la normativa urbanística,
no configuren l’estatut jurídic de la propietat del sòl, i per tant són susceptibles de
regular-se mitjançant ordenances municipals.
Atès que s’ha considerat convenient la creació de tres noves ordenances que
complementin la regulació urbanística del POUM en determinats aspectes relacionats
amb el disseny del municipi, en virtut de la potestat que atorga l’article 71.2 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (en endavant, TRLU), al preveure que els ajuntaments, d’acord amb la
legislació de règim local, poden aprovar ordenances d’urbanització i d’edificació per
regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans d’ordenació urbanística
municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.
Atès l’informe de la Cap de Servei de Territori de data 18 de gener de 2021.
Atès l’article 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, (en endavant LRBRL), preveu la potestat de les Entitats locals en la intervenció de
l’activitat dels ciutadans a través de les ordenances i bans.
Atès l’article 236.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .
Atès l’article 71.2 del TRLU que determina que els ajuntaments, d’acord amb la legislació
de règim local, poden aprovar ordenances d’urbanització i d’edificació per regular aspectes
que no són objecte de les normes dels plans d’ordenació urbanística municipal, sense
contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.
Atès el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, (en endavant, ROAS) el que regula el procediment de formulació i
aprovació d’ordenances municipals, als articles 58 i següents.
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L’article 62 del ROAS determina que acordada la formació o modificació d’una ordenança,
s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de
la norma, comissió que ha d’estar integrada per membres de la corporació, la presidència de
la mateixa l’haurà d’ostentar un d’ells, i, per personal tècnic.
Així el procediment de creació de les ordenances s’inicia amb la designació de la comissió
d’estudi, encarregada d’elaborar el text de l’avantprojecte d’ordenança, concretament en el
cas que ens ocupa es tractaria de les tres ordenances esmentades.
L’òrgan competent per a l’aprovació de les ordenances, i per tant de donar inici al
procediment de la seva formulació mitjançant la designació de la comissió d’estudi
encarregada de la seva elaboració és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que
preveu l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal y de règim local de Catalunya.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
La designació de la comissió d’estudi encarregada de l’elaboració de les ordenances
següents:
- Ordenança d’edificació, amb l’objecte de regular les condicions i paràmetres
edificatoris, detallar i fer més entenedora la normativa d’edificació vigent.

- Ordenança d’aparcaments i guals que reguli les condicions i demanda dels
aparcaments, actualitzant la normativa vigent i unificant-la.
- Ordenança de paisatge urbà, que permeti l’establiment d’una regulació
homogènia d’aquells aspectes que afecten directament la imatge de la ciutat,
creant així una eina de fàcil gestió i comprensió, que unifiqui la normativa i ompli
el buit existent a dia d’avui en la regulació.
La comissió d’estudi estarà integrada per les següents persones:

-

Mireia Dionisio Calé, 1ª Tinent d’Alcalde i Coordinador de l’Àrea de
Governança, Economia i Serveis Territorials.
Raúl Broto Cervera, 3r Tinent d’Alcalde i Coordinador de l’Àrea de Govern
Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació.
Josep Quesada Tornero, Coordinador de l’Àmbit de Territori, Planificació
urbanística i Obres.
Vanesa Carmona Pérez, Cap de Servei de Territori
David S. García Caro, Cap de Secció de Planejament i Gestió Urbanística.
Isabel García Noguera, Cap d’Àrea de Suport a la Gestió

Caldrà la designació de la resta de representants dels grups municipals que integren el
Ple de la corporació, que es podrà formular en la sessió de la Comissió Informativa on
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es doni tractament de la proposta d’acord corresponent a la formació de la Comissió
d’Estudi.
-

Junts per Mollet: Joan Daví Mayol
Ciutadans: Eva Guillén Rodríguez
Podem: Xavier Buzón Juan
En Comú Mollet: Mari Carmen Moya Hidalgo
AM-ERC-MES: Marta Vilaret Garcia

Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Atès que en data 25 de febrer de 2015, per acord del Ple es va aprovar el Pla de
Mobilitat Urbana i Sostenible de Mollet del Vallès, publicat al DOGC de data 15 d’abril
de 2015.
Vist que el Pla de Mobilitat Urbana, d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny té una
vigència de 6 anys (2015-2021), al termini dels quals és necessari efectuar-ne la revisió
i posta al dia per tal d'avaluar el grau d'acompliment i l'eficàcia de les actuacions
realitzades, i definir les mesures que s'hi han d'incorporar a partir d'aquest moment.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la
Revisió i actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en el marc del catàleg de
Serveis 2019, i que aquesta va ser aprovada per part de la Diputació de Barcelona per
Decret de data 5 de novembre de 2019.
Vist l’informe de l’estat de contractació de l’expedient de Revisió i actualització del Pla
de Millora Urbana de Mollet del Vallès de la Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
seguretat Viària de la Diputació de Barcelona.
Vist l’informe del Tècnic de Mobilitat i del coordinador de l’Àmbit de Serveis
Territorials, Planificació Urbanística i Obres en el qual proposa la pròrroga del Pla de
Mobilitat Urbana fins a l'aprovació definitiva dels treballs de revisió.
Vistos els articles 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, relatiu als plans de
mobilitat urbana i 4 del Decret 362/2006, de 3 d'octubre, d'aprovació de les directrius
nacionals de mobilitat.
Vistos els articles 25.2g) de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, sobre competències municipals en mobilitat, i 2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que estableixen les competències del Ple.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Primer.- Prorrogar la vigència del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mollet del
Vallès, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de febrer de 2015, fins a l’aprovació
definitiva de la Revisió i actualització del mateix actualment en procés de licitació.
Segon.- Notificar aquest acord a l'ATM i al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Publicar aquest acord, en el BOP, en el DOGC i en l'e-tauler de la Corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació d'una proposta sobre el control dels preus del lloguer
L'especulació en els preus dels lloguers és una realitat que pateixen actualment
centenars de ciutats d'Europa i també d'Espanya. Segons dades del Banc d'Espanya, els
lloguers han augmentat un 50% en els últims deu anys en l'àmbit nacional, una pujada
significativa sobretot en grans ciutats com Madrid, Barcelona o València i en diversos
enclavaments turístics com les Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, els salaris
no han seguit aquesta pujada i la precarietat és la tònica general del mercat laboral
espanyol. L'OCDE indica que el 24,7% de les llars espanyoles tenia una despesa en
habitatge de lloguer superior al 40% dels seus ingressos nets el 2014, davant el 13,1%
registrat en la mitjana de l'OCDE, és fàcil suposar que aquesta proporció haurà
augmentat amb l'actual escalada de preus.
Segons indiquen les dades de l'Eurostat, a Espanya, aproximadament quatre de cada deu
persones que viuen en habitatge de lloguer destinen més del 40% dels ingressos
familiars al pagament del lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió Europea (UE),
només superat per Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renda familiar a despeses
de l'habitatge, és considerat per la UE com una despesa excessiva per l'economia d'una
llar.
Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies espanyoles
tornen a afrontar problemes econòmics, aquesta vegada derivats d'una pandèmia
mundial provocada pel virus de la COVID-19. Un cop més, les famílies del nostre país
han de fer un major esforç econòmic per aconseguir un habitatge. La política de nointervenció pública en el mercat de l'habitatge ha generat una tendència a l'alça dels
preus i una crisi d'accessibilitat a aquest bé que ha provocat l'expulsió dels sectors de la
població amb menys recursos.
La crisi del coronavirus està agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran part
de l'activitat econòmica per culpa de la pandèmia de la COVID-19, moltes de les
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persones que estan pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans dificultats
per seguir pagant. Si abans les famílies patien l'asfíxia dels preus del lloguer i de
l'endeutament que arrossegaven de la crisi anterior, ara el panorama resulta alarmant: la
sortida del confinament obre un escenari ple d'incertesa davant la possible pujada de
l'atur i la caiguda del creixement econòmic. En aquest escenari, es multipliquen les
dificultats per l'accés a l'habitatge, l'endeutament familiar o directament la pèrdua de
l'habitatge, especialment per les famílies més vulnerables.
La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat immobiliari han de servir per
reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat, tal com queda
recollit a l'article 47 de la Constitució Espanyola, i també per revertir les polítiques de
mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual l'habitatge compleixi la seva
funció social i no sigui una mera mercaderia o un actiu objecte d'especulació. És ara
quan se'ns presenta l'oportunitat d'articular un autèntic sistema públic d'habitatge.
Tenint en compte que Espanya té en total un parc d'habitatge de 25 milions, si volem un
parc públic d'habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a mínim
d'un 10%, necessitem que el conformin 2,5 milions d'habitatges. L'habitatge és un bé de
primera necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les institucions
públiques per davant qualsevol altra consideració.
Com a conseqüència, els ajuntaments no poden donar resposta a l'emergència diària dels
desnonaments, les ocupacions dels habitatges buits o l'infrahabitatge, ni tampoc oferir
una solució a aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preus inferiors
als del mercat. Mentrestant, la SAREB acumula habitatges buits d'entitats financeres
rescatades amb diners públics que, en gran mesura, ven o traspassa la seva gestió a fons
d'inversió, immobiliàries o altres gestors de l'habitatge.
Tot i les mesures d'urgència preses fins ara pel Govern d'Espanya en relació amb les
rendes de lloguer, dirigides a amortir l'impacte de la crisi sanitària sobre els arrendataris
en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen reformes estructurals
en matèria de regulació de l'accés a l'habitatge, encaminades a considerar- la un bé de
primera necessitat abans que una inversió, en consonància amb el mandat contingut a
l'article 47 de la Constitució Espanyola. Com a la crisi del 2008, ens trobem davant d'un
mercat especulatiu, amb una forta presència de capitals d'inversió internacionals, que fa
previsible l'enfonsament dels preus i que pot generar noves oportunitats per la
intervenció de fons voltor oportunistes que sobrevolen el mercat espanyol.
El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el Sisè
Informe periòdic d'Espanya, aprovades en la sessió celebrada el 29 de març del 2018,
explicita que "En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient d'habitatge social;
la creixent falta d'assequibilitat de l'habitatge, particularment dins del mercat privat a
causa dels preus excessius; i la falta de protecció adequada de la seguretat de la tinença.
Així mateix, li preocupa el nombre significatiu de llars que no compta amb habitatge en
condicions adequades i l'alt nombre de persones sense llar". En conseqüència, recomana
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a l'Estat que "Adopti les mesures necessàries per reglamentar el mercat privat de
l'habitatge per facilitar l'accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat d'un habitatge
adequat per les persones de baixos ingressos;" i "Revisi la seva legislació sobre
arrendaments i porti a terme les modificacions necessàries a fi de garantir una protecció
adequada de la seguretat de la tinença i establir mecanismes judicials efectius que
garanteixin la protecció del dret a un habitatge adequat."
La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avenços.
En concret, l'última modificació legal efectuada mitjançant el Reial Decret Llei 7/2019,
de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les
demandes de centenars de col·lectius socials i associacions de veïns que estaven essent
sufocats per la reforma legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4 de
juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de l'habitatge, que
suposava la precarització absoluta de les persones inquilines.
Amb el nou Reial Decret Llei 7/2019 es va aconseguir millorar la confiança i seguretat
jurídica dels arrendataris mitjançant l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels
contractes d'arrendament de 3 a 5 anys en cas que l'arrendador sigui una persona física i
a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica. A més a més, es va ampliar la pròrroga
tàcita d'1 a 3 anys i es va prorrogar el termini de preavís per trencar el contracte
d'arrendament, havent d'informar a l'inquilí amb 4 mesos d'antelació i amb 2 mesos
d'antelació a l'arrendador. Addicionalment es va establir que l'increment produït per
l'actualització anual de la renda no podrà excedir la variació percentual experimentada
per l'Índex de Preus del Consum, de manera que l'actualització anual del preu del lloguer
va quedar lligada a l'IPC que opera com a límit màxim de l'augment.
També a Catalunya, el Parlament va aprovar la llei de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Una llei pionera a
Espanya que va ser impulsada pel Sindicat de Llogateres que estableix límits als preus de
lloguer a les zones tensionades mitjançant uns índexs de referència per tal d'evitar
pujades abusives en els preus tal com hem vist aquests últims anys. Aquesta llei ha de
ser la referència per impulsar una en l'àmbit estatal que permeti estabilitzar i abaixar el
preu de l'habitatge a tota Espanya.
És necessari comprendre que, la possibilitat de regular els preus del lloguer assegura
una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini pels propietaris,
equilibrant així el dret de la llibertat d'empresa i el dret de la propietat privada en relació
amb el dret d'accés a un habitatge digne i el compliment de la funció social de la
propietat. L'existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part arrendadora i
la part arrendatària, en escenaris d'escassa oferta i tensió dels preus, comporta que el
preu es determini de forma unilateral per la part arrendadora, essent la majoria de les
vegades una càrrega desproporcionada en relació amb els ingressos familiars. Tot això
justifica que sigui possible la intervenció dels poders públics en la regulació d'un element
essencial en la relació contractual, com és el preu. En aquests moments, acabar amb els
preus abusius és urgent, especialment en una situació de crisi sanitària, social i
econòmica, on els ingressos de les classes populars es veuen reduïts de manera
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significativa. I és necessari adoptar mecanismes que garanteixin el compliment efectiu
del dret a un habitatge digne i adequat al nostre país.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l'Estat a aprovar una llei estatal d'habitatge, que permeti el seu
desenvolupament en el marc de les competències de les comunitats autònomes i
dels municipis, que blindi la funció social de l'habitatge i asseguri el compliment
efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l'article 47 de
la Constitució Espanyola, incloent-hi l'accés als subministraments bàsics. I a
adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions
internacionals en matèria de dret a l'habitatge contingudes en el Pacte Internacional
de Drets Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals nº4 i nº7 del
Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i
dictàmens del Comitè DESC en matèria d'habitatge, i a garantir la seva aplicació
immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa
habitacional.
2. Instar el Govern de l'Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d'habitatges,
impedint preus abusius en els contractes d'arrendament de l'habitatge mitjançant
mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes
en vigor com en contractes futurs. A més a més, es garantirà un lloguer estable,
segur i assequible, augmentant el parc públic d'habitatge de lloguer social i
assequible, adoptant mecanismes per a la cessió obligatòria i temporal de l'habitatge
buit en mans de grans tenidors d'habitatge a les administracions públiques
competents.
3. Difondre públicament aquesta declaració a través dels mitjans de comunicació
locals i fer una crida perquè les entitats, plataformes, associacions, agents públics o
privats, així com els veïns i veïnes de Mollet del Vallès, que comparteixin les
finalitats i objectius, s'adhereixin a la present declaració.
4. Traslladar el present acord al Govern de l'Estat, al Congrés dels Diputats i
Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Mollet del Vallès (PAH), a la
plataforma del Sindicat de Llogaters i a les diferents associacions municipalistes de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
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Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
López, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho,
Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Daví. Total: 1
Resultat: Aprovat per majoria
6. Aprovació d'una proposta sobre la reconsideració del límit de velocitat en
algunes vies del nostre municipi
El grup Junts per Mollet ha presentat la següent proposta:
Aprovació d'una proposta sobre la Taula de Mobilitat
El Pla de Mobilitat actual de Mollet del Vallès tenia un vigència fins al 2020, i vigència
que per acord del Ple Municipal ha quedat prorrogada durant tot l’any 2021.
L’any2021 haurà de ser un any de reflexió, debat i concrecions del que ha d’esdevenir
el nou Pla de Mobilitat de la ciutat pels propers anys.
El treball del nou Pla de mobilitat de la nostra ciutat representa una oportunitat per
reflexionar sobre el model urbà i definir les estratègies futures en consonància amb un
model sostenible, segura i accessible per tothom, i alhora en consonància amb el que
quedi aprovat amb el nou POUM de Mollet del Vallès, per tant serà el moment
d’estudiar i avaluar mesures com la de ciutat 30, eixos prioritaris, circuit de bus urbà,
elements de pacificació del trànsit, zones de vianants, carrers amb un únic nivell de
pavimentació, senyalització etc..
Que en tant en quan no s’aprovi el Pla de mobilitat, no es recomanable es reverteixin
actuacions que puguin ser contraries al Pla vigent fins el 2020 i que puguin ser
contraries a aconseguir la pacificació del trànsit, disminuir la contaminació de l’aire per
afavorir la salut pública i contribuir des de Mollet en actuacions derivades de
l’emergència climàtica.
Aquest Pla com a qualsevol eina de planificació és una eina global i transversal i així
s’ha d’entendre. És per això que s’ha de realitzar amb la intervenció de les diferents
àrees de l’Ajuntament implicades i amb diferents perspectives i visions com, entre
d’altres:





Contaminació de l’aire, medi ambient i emergència climàtica.
Seguretat vial.
Salut pública.
Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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Així mateix remarcar que s’ha de buscar el consens amb la totalitat o majoria dels grups
municipals del consistori, i també comptar, com no podria ser d’una altra manera amb
un procés de participació ciutadania.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que tot i la pròrroga del Pla de Mobilitat del 2020, i mentre que s’iniciïn els treballs
del nou Pla de Mobilitat es reuneixi la Taula de Mobilitat de manera periòdica per
analitzar tots els aspectes corresponents i transcendentals a la mobilitat de la ciutat.
2. Que es faci arribar l’acord a tots el membres de la Taula de Mobilitat de Mollet del
Vallès.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
Voten no: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: ningú
El grup municipal AM-ERC-MES ha presentat la següent esmena a la totalitat:
El Pla de Mobilitat vigent de Mollet del Vallès, pel que fa a la mobilitat en vehicle
privat diu que cal fomentar un ús racional del cotxe així com disminuir els nivells de
contaminació.
El mateix Pla proposa una jerarquització viària que ha de definir quines vies de la ciutat
han de ser destinades a concentrar una major part del trànsit i quines destinades només
per a entrada i sortida dels veïns. Parlem d’una xarxa principal (d’accés a i comunicació
intramunicipal, destinada sobretot a vehicles motoritzats); d’una xarxa secundària que
connecta barris; i finalment d’una xarxa veïnal destinada sobretot al servei de les
propietats colindants i amb una circulació forçosament lenta.
Avui a Mollet del Vallès -i tenint en compte consideracions ambientals, de pacificació
del trànsit i per a la reducció d’accidents i la seves conseqüències en els ciutadans- s’ha
declarat Ciutat 30 i per tant a tot el municipi s’ha de circular amb vehicles sense
sobrepassar la velocitat de 30 quilòmetres per hora.
Que tota la ciutat sigui zona limitada a 30 quilòmetres per hora té aspectes molt
positius: menys accidents i molt menys greus, la millor convivència amb d’altres
vehicles com els patinets elèctrics i les bicicletes, a més d’una reducció de les emissions
contaminants. I així ha de ser a la pràctica totalitat de la ciutat. Però alguns aspectes de
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la jerarquització viària que proposa el Pla de mobilitat continuen sent vigents; cal que
analitzem també que hi ha zones de la ciutat que es fan servir a mode de ronda i
connexió amb altres poblacions. I és que un ajuntament pot disposar –segons la
Direcció General de Trànsit- d’un límit de 50 quilòmetres hora en vies de més d’un
carril, sempre que concentrin un gran flux de trànsit o que siguin de connexió entre
parts de la ciutat o amb altres poblacions veïnes.
Cal sempre reconsiderar tot allò que es fa. Avui els radars existents a la zona que
coneixem com a Ronda de Mollet són vistos per una part important de la població com
a recaptatoris, en una zona sovint amb doble carril, on segurament seria més convenient
permetre circular fins a 50 quilòmetres per hora.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que s’estudiï a la Taula de Mobilitat de Mollet del Vallès la possibilitat de
reconsiderar el límit de velocitat a la zona de les rondes i de connexió amb altres
poblacions fins a 50 quilòmetres per hora; i que si cal sigui revisada l’Ordenança de
Circulació. Així mateix, reconsiderar el lloc i la situació dels radars a d’altres zones
seria segurament més eficient pel resultat que es vol obtenir.
2. Que la Taula de Mobilitat es reuneixi el més aviat possible per tractar aquest o
d’altres assumptes.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Moya, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 12
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, Ortiz, Paradas,
Pérez i Torrecilla Total: 11
S'abstenen: Buzón i N. Muñoz. Total: 2
Per tant, realitzada la votació de les dues propostes queda aprovada per majoria de vots
la proposta presentada pel grup municipal de Junts per Mollet.
7. Aprovació d'una proposta en suport a les persones afectades pel tancament de
les clíniques Dentix
Les clíniques dentals de la casa Dentix han tancat aquest mes de novembre la persiana a
tot Espanya. L’empresa ha presentat un concurs de creditors i ha tancat “temporalment”
les seves portes, segons la mateixa direcció de Dentix. La realitat és que el concurs
deixa en un buit als 100.000 clients que té arreu d'Espanya, una part d’ells a
L’Hospitalet de Llobregat amb 61 persones afectades, tot i que la xifra d’afectats pot
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incrementar-se, ja que l’empresa tenia també una clínica dental a la nostra ciutat, a
Rambla Nova número 12.
Mentre no es resol el concurs de creditors, que pot acabar amb la liquidació de
l’empresa, aquests clients estan en un buit en el cas que tinguessin tractaments a mitges
a les clíniques de Dentix. En bona part dels casos, tractaments finançats via crèdits
bancaris.
Per aquest motiu i com ja va fer anteriorment en el cas del frau protagonitzat per
iDental, Catalunya En Comú Podem (CatECP) a la Comissió de Salut del Parlament, ha
registrat una Proposta de resolució sobre el tancament de Dentix, que insta al Govern de
la Generalitat a solidaritzar-se amb les persones afectades, majoritàriament gent de
classe treballadora, amb escassos recursos i que ara es troben amb el pes d'un crèdit
bancari per pagar, amb problemes de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i
sense recursos per poder-se defensar.
També es reclama que el cas es tracti com un problema de salut pública, tant pel volum
de gent afectada, com per l'afectació sanitària que comporta en molts d'aquests casos,
com pel fet de tractar-se d'un col·lectiu vulnerable. I que com a autoritat sanitària que
és, el Departament de Salut de la Generalitat activi tots els recursos adients i suficients
per a donar-hi resposta. Així com la creació d’un servei d'atenció centralitzada per a les
persones afectades pel tancament de Dentix, de manera coordinada entre Salut i
Consum, en contacte directe amb les associacions d'afectats per ajudar-los a defensar els
seus drets.
Tanmateix, que des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, s'ofereixi
tractament a les persones que pateixin complicacions en la salut derivades dels
tractaments fets en clíniques de Dentix. D'altra banda, que l’Agència Catalana de
Consum faci la mediació necessària perquè les entitats financeres implicades deixin de
passar a cobrament cap altra quota a les persones afectades de tots els crèdits atorgats i
vinculats als tractaments a les clíniques Dentix.
Atès que en aquesta mateixa línia l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de
L’Hospitalet (OMIC) tramitarà les queixes dels afectats i n’està fent divulgació de les
recomanacions de l'Agència Catalana del Consum per orientar els clients de Dentix que
s’hagin trobat amb un tractament a mitges i molt sovint pagat, que afecten a persones.
Atès que també el Ministeri de Consum del Govern espanyol ha fet diversos
requeriments d'informació, des de l'octubre passat, a la companyia Dentix sobre la
presentació del concurs de creditors, així com del nombre d'usuaris als quals donava
servei i la forma de finançament d'aquests serveis.
Així mateix, el Ministeri de Consum ha portat a terme comunicacions amb els jutjats
Mercantils, amb el Banc d'Espanya i entitats financeres que han subscrit crèdits amb els
afectats, i amb col·legis d'odontòlegs. També s'han reunit amb associacions d'afectats
per vetllar pels seus drets i que es puguin personar com creditors, coordinant accions
amb les autoritats de Consum de les diferents Comunitats Autònomes.
Codi de verificació: 0ca8005a-9639-4596-944c-b78d20dd2976
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès expressa la seva solidaritat i el seu suport a les
persones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya i arreu de
l’Estat espanyol.
2. Donar suport a la proposta de resolució de Catalunya En Comú Podem al Parlament
de Catalunya sobre el tancament de Dentix que insta el Govern i el Departament de
Salut de la Generalitat a:
1) Crear, de forma urgent, una atenció centralitzada per a les persones afectades per
aquest cas, que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i
respostes en les àrees de Salut i Consum.
2) Coordinar-se amb les associacions d’afectats per a fer campanyes d’informació
pública que arribin a totes les persones afectades informant d’on dirigir-se i què
fer per defensar els seus drets.
3) Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i en
coordinació amb el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya,
l’assistència pericial gratuïta, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 1/1996, de 10
de gener, d’assistència pericial gratuïta, a les persones afectades pel tancament
de Dentix.
4) Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament de
les persones afectades que pateixin complicacions en la salut derivades dels
tractaments fets en clíniques de Dentix.
5) Assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge dels que disposa
l’Agència Catalana de Consum, que les entitats financeres implicades deixin de
passar a cobrament cap altra quota a les persones afectades de tots els crèdits
atorgats i vinculats als tractaments a les clíniques Dentix, en aplicació de la Llei
16/2011, de Contractes de Crèdit al Consum.
3. Donar també suport, i demanar que es busquin solucions i mesures per ajudar al
conjunt de treballadors i treballadores que han quedat afectats per aquest tancament
de les clíniques.
4. Valorar la personació com a acusació, per part de Ajuntament, en el supòsit que se'n
derivessin actuacions penals.
5. Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor de Mollet del Vallès (OMIC), a les Associacions de Veïns i Veïnes de
Mollet del Vallès, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Mollet del
Vallès i a les centrals sindicals de la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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8. Aprovació d'una proposta en relació a la comissió del nomenclàtor i a la
memòria històrica
El nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un element important per
entendre, entre d’altres, la història, la geografia o les relacions amb altres indrets que un
poble o ciutat té.
A Mollet del Vallès, un cop recuperada la democràcia –i durant els anys posteriors- el
nomenclàtor dels carrers va canviar ja que alguns dels noms dels carrers es devien a
noms posats sota la dictadura franquista.
La Llei de Memòria Històrica parla d’adequar el nom del nomenclàtor a fets
democràtics.
D’altra banda, no hi ha dubte que la gran majoria de la ciutadania molletana està
compromesa amb la lluita per assolir la igualtat entre homes i dones. També el
consistori hi estem compromesos així com a donar-li la importància a les dones que van
lluitar per la igualtat, la justícia social i la democràcia.
Des de Mollet en Comú creiem que el nostre municipi té dues assignatures pendents
molt importants, amb dues grans dones i amb dos polítics molletans de gran
importància.
D’una banda i en sentit local, l’Anna Bosch i Pareras (Figaró, 1950 – Ib 2009) va ser la
primera alcaldessa de la democràcia a Mollet (1979-1983), encapçalant la llista
municipal del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), i esdevenint així
l'alcaldessa al capdavant del municipi més gran d'Espanya. Des de l’activisme i
l’escriptura, va fer importants aportacions a l’ecologisme a Catalunya, i va ser
precursora de l’ecofeminisme.
Jordi Solé Tura, (Mollet del Vallès 1930-Barcelona 2009), molletà il·lustre, professor
de Dret Polític, catedràtic de Dret Constitucional, i polític. Va ser un dels redactors de la
Constitució espanyola de 1978 i de l'Estatut d'Autonomia de 1979 sent ponent pel Partit
Comunista, ministre amb el primer govern socialista, senador i membre del Consell
d'Europa.
Josep Fortuny i Torrents, (Mollet del Vallès,1902- Barcelona 1939) fou un pastisser i
alcalde de Mollet del Vallès del 1937 al 1938. Va ser un dels fundadors i membre de la
junta del Centre Catalanista Republicà creat a Mollet del Vallès el 1930. El 1939 marxa
a l’exili a França, és detingut i confinat en dos camps de concentració fou sotmès a
judici sumaríssim i condemnat a mort. Va ser executat la matinada del 16 de juliol de
1939 al Camp de la Bóta de Barcelona i enterrat a la fossa comuna del cementiri de
Montjuïc.
Neus Català i Pallejà (Guiamets, 6 de octubre de 1915-Ib., 13 de abril de 2019) va ser
una lluitadora antifeixista, membre de les joventuts del PSUC; la darrera de les
supervivents espanyoles del camp de concentració nazi de Ravensbrück, i un referent i
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testimoni de totes les dones que van lluitar a la guerra civil espanyola i a la segona
guerra mundial.
Des de Mollet en Comú ens volem fer ressò de la petició ciutadana de retre homenatge i
reconeixement a aquestes quatre grans figures polítiques, demanant que es doni el seu
nom a algun espai, carrer, equipament o altra forma de reconeixement a la ciutat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que s’estudiï dins la Comissió del Nomenclàtor de Mollet del Vallès, quins espais,
equipaments o altres formes de reconeixement podrien dedicar-se a la memòria de
l’Anna Bosch i Pareras, Jordi Solé Tura, l’Alcalde Josep Fortuny i la Neus Català, i
per tant donar-li el seu nom.
2. Que es convoqui aquesta Comissió el més aviat possible per començar-ho a
treballar.
3. Traslladar aquests acords a la Comisión de la Ley por la Memoria Histórica, a la
Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina de les Dones
de la Diputació de Barcelona, al Departament de Governació de la Generalitat, a
l’Institut Català de les Dones (ICD), al Centre d’Estudis Molletans i a les diverses
entitats de dones de la ciutat, així com donar resposta a la instància de 26 de
novembre de 2020 (registre d’entrada 26382), pel qual un grup de ciutadans i
ciutadanes fan la petició expressa.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta en suport a la cultura segura i la seva promoció al
nostre municipi
La cultura és un bé essencial, i en època de pandèmia ho hauria de seguir sent.
Cal enviar un missatge clar, que la cultura és important, no és supèrflua ni un element
del que podem prescindir. De la mateixa manera que és vital la pràctica de l’esport, la
pràctica i els beneficis de la cultura ja no ho són únicament de forma individual, sinó
que fan créixer una comunitat i la societat.
La cultura crea, comunica, genera il·lusió i esperança, promou la cohesió social i la
integració de totes les persones, independentment de la capacitat econòmica, nivell
cultural, situació social, edat, raça o gènere.
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A través de la cultura es forma ciutadania compromesa, crítica, forta i amb esperit
creatiu, emprenedor i solidari.
Els poders públics, les institucions i en aquest cas l’Ajuntament, té el deure de fomentar
l’accés a la cultura per part de la ciutadania, i de promoure les diferents modalitats
artístiques i culturals, de forma directa amb programes propis, o mitjançant
col·laboracions o contractacions. Si volem créixer, cal invertir en cultura, i cal posar els
mitjans necessaris (espais, facilitats, oportunitats) per a que la nostra ciutat continuï
donant companyies, espectacles, artistes, creadors i creadores.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès manté col·laboracions amb la xarxa cultural de la
ciutat aportant recursos econòmics, materials i equipaments per tal de contribuir al
desenvolupament dels seus objectius i activitats, fet que s’ha de mantenir i actualitzar
A Mollet es donen col·laboracions puntuals amb entitats, espais de creació o bé amb
artistes de la ciutat o del voltant, però no són continuades o no són suficients per a
esdevenir un suport real al sector o ajudar-lo a ser més present i créixer.
A Mollet hem tingut i continuem tenint moltes persones que treballen de forma
professional en la cultura, que dediquen el seu temps lliure, que aprenen i que aposten
per un futur personal, professional i/o col·lectiu lligat al món cultural.
Com tants altres treballadors de la resta de sectors, els treballadors culturals estan en
una situació totalment crítica. La pandèmia limita extremament la seva feina, però no és
l’únic motiu que els impedeix treballar: també ho fan les mesures restrictives imposades
pels governs.
S’han fet grans esforços per demostrar que la cultura és segura en l’àmbit sanitari, i en
moments de màxima vulnerabilitat i fort aïllament social són imprescindibles els espais
d’expressió cultural per garantir el benestar emocional de les persones del nostre país.
Ara més que mai, la cultura és un bé essencial.
Per aquest motiu, i com diu el Manifest que es va elaborar per part del sector de la
cultura, s’han reivindicat ajuts econòmics concrets, pagament de les actuacions
cancel·lades o ajornades, i que es posi en marxa la taula de treball de la cultura,
aprovada pel Parlament per consensuar un pla de recuperació cultural.
Una bona manera de donar suport des de l’administració local, seria establint un
contacte permanent i una col·laboració concretada en accions al llarg de l’any, amb la
xarxa d’entitats, associacions, escoles i empreses que es dediquen al sector de la cultura
a la nostra ciutat i al territori més proper en general.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a les reivindicacions del sector de la cultura.
2. Mantenir el recolzament al sector de la cultura de la nostra Ciutat (entitats, artistes i
empreses) en base al programa de subvencions, al compromís d’incloure a les
programacions propostes creatives generades per aquestes i recolzat pel pressupost
municipal aprovat per 2021. Vetllar per a que totes les activitats culturals a la ciutat
garanteixin el compliment de mesures sanitàries decretades per les administracions
competents per motiu de la pandèmia de la COVID 19.
3. Promoure un diàleg, encaminat a promoure i recuperar la cultura segura a Mollet, en
col·laboració amb les entitats, escoles, artistes, espais i empreses que s’hi dediquen i
hi treballen.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Aprovació d'una proposta en relació a l'increment del preu de la llum
En plena crisi sanitària, fruit del COVID-19, que ha comportat una crisi econòmica i
social, s’ha pujat el preu de la llum a principis de gener en plena onada de fred que
afecta al conjunt de la ciutadania i en concret als i les més vulnerables, mentre les
elèctriques tenen amplis beneficis i els representants als seus consells d’administració
reben salaris astronòmics.
Aquesta situació és insuportable al nostre parer, perquè afecta a moltes famílies que no
podran fer front a l’increment d’aquesta despesa. Cal dir que aquesta pujada respon a
interessos de l’oligopoli elèctric. Si bé és cert que el fred augmenta la demanda
elèctrica, que la meteorologia no està sent molt propicia en aquests dies per a la
generació de renovables, que el CO2 està sent car i el mercat del gas està disparat per
conjuntures externes, això no justifica que s’estiguin aconseguint aquests límits rècord.
El que posa de manifest, és que la configuració actual del mercat elèctric i la seva
concentració el fa ineficient. Fa anys que des de diverses veus socials i polítiques es ve
denunciant aquest sistema de funcionament.
En aquest sentit cal que el govern de l’Estat espanyol en funció del seu acord
programàtic abordi el disseny del nou model de mercat elèctric per evitar aquestes
distorsions, que solament beneficien a les empreses productores d’electricitat i a
l’oligopoli que el controla de forma majoritària, en clar perjudici dels consumidors i
consumidores i especialment dels més vulnerables.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol que en funció dels seus acords programàtics
emprengui una profunda reforma del mercat elèctric que eviti aquestes situacions de
preus extremadament elevats.
2. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) com organisme
regulador i supervisor del sector energètic a posar en marxa una investigació en la
qual es dilucidi amb transparència com han operat els productors en aquests dies de
principis de gener, a fi d’evitar les sospites sobre actuacions anticompetitives
d’alguns agents del mercat, pràctica a la qual ja ens tenen acostumats algunes
companyies.
3. Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica que intervingui de forma
temporal els preus, fins al final de l’estat d’alarma, d’acord amb la directiva
2019/944 i el seu article 5 sobre normes comunes per al mercat interior de
l’electricitat.
4. Instar a que es dissenyi una tarifa regulada i no regulada i sota criteris del mercat
com l’actual, que substitueixi el Preu Voluntari per als Petits Consumidors (PVPC).
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
11. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
12. Precs i Preguntes
Precs
Sr. López:
Amb relació a tres instàncies presentades pel seu grup
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Comenta que el seu grup, AM-ERC-MES, va presentar el passat 25 de novembre de
2020 tres instàncies i que encara no n’han rebut cap resposta.
Amb relació a la moció d’urgència presentada pel seu grup
Comenta que el seu grup ha presentat una moció d’urgència en suport al conseller
Bernat Soler que no ha estat acceptada i que per tant no pot ser debatuda al ple. Afegeix
que no entén la raó per la qual aquesta moció no ha estat acceptada quan la moció sobre
l’increment de la llum si que ho ha estat. Afirma que la seva moció simplement demana
el rebuig d’una sentència condemnatòria. Demana una explicació a Secretaria perquè,
diu, aquesta moció, amb les mateixes paraules, està essent debatuda arreu del país.
Per últim, diu que no vol entendre que l’acceptació o no d’una moció depengui del tema
que tracta, de si és o no convenient parlar-ne, i que no es quedaran de braços plegats
davant aquesta, des del seu punt de vista, vulneració de drets.
Sr. Garrido:
Amb relació a algunes actuacions incíviques de conductors a avinguda de Burgos
Comenta que hi ha alguns conductors que, per tal de saltar-se el semàfor d’avinguda de
Burgos, circulen per un lateral situat passada la rotonda a una velocitat inadequada.
Demana que la policia hi actuï.
Preguntes
Sra. Padilla:
Amb relació a l’atenció a alguns ciutadans per part de Serveis Socials
Diu que aquesta pregunta va dirigida a la responsable de serveis socials, la regidora
Díaz.
Comenta que alguns veïns del barri de l’Estació del Nord es queixen que s’han posat en
contacte amb els serveis socials d’atenció a domicili, sobretot per la telealarma, perquè
són persones vídues que tenen por de quedar-se soles. Afegeix que, fa un mínim de 6
mesos, ella personalment, va parlar amb una de les assistentes socials en relació al cas
d’una d’aquestes persones la qual encara no ha rebut resposta. Aquestes persones li han
comentat que estan farts i fartes de trucar i que encara no tenen resposta, que es tracta de
peticions que es remunten a maig de 2020 aproximadament.
Sr. Amaya:
Amb relació a l’empadronament sense domicili fix
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Diu que la seva primera pregunta va dirigida a la regidora Díaz.
Comenta que diverses persones que s’han dirigit a serveis socials per demanar
l’empadronament sense domicili fix han rebut notificacions denegatòries. En aquestes
notificacions no se’ls reconeix la situació de vulnerabilitat, risc ni la situació sense
domicili fix i se’ls informa que s’han d’empadronar al pis on viuen.
Recorda, una vegada més, que la llei específica molt clarament que els ajuntaments
poden empadronar en una adreça municipal i que els propietaris d’habitatges no estan
obligats a empadronar.
Pregunta si des de la regidoria de serveis socials s’han dictat instruccions per denegar
sistemàticament aquestes peticions d’empadronament i quines són les raons tècniques,
jurídiques o polítiques per denegar-les.
Fa una segona pregunta, aquesta dirigida als regidors de Podem al govern
Comenta que els regidors Buzón i N. Muñoz es van comprometre, fa un temps, a rebre
una formació sobre la manera d’aplicar l’empadronament sense domicili fix. Vol saber
si ja l’han rebuda i si és així, quines conclusions n’han tret, si ho han compartit amb la
resta del govern municipal i si estan disposats a treballar per fer efectiu
l’empadronament sense domicili fix.
Sra. Moya:
Amb relació a la calefacció de la biblioteca
Comenta que els han arribat queixes per la manca de funcionament de la calefacció de
la biblioteca i afegeix que desconeixen si ha estat puntual o continuat. Volen saber si
s’ha solucionat.
Amb relació al rellotge de la plaça Major
Comenta que el rellotge de la Plaça Major no funciona de forma habitual i que a la seva
presentació, fa anys, quan es va instal·lar, es va parlar d’un rellotge de gran precisió.
Volen saber si hi ha alguna solució o explicació a les constants avaries que pateix i, com
a curiositat, el cost de reparació està cobert per algun tipus d’assegurança?
Amb relació a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès
Comenta que els consta que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès no ha rebut resposta a la seva petició de reunió amb l’Alcalde, ni tampoc a una
instància feta fa molts mesos, demanant poder-se registrar com a grup d’interès. Volen
saber quan rebran una resposta.
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Sr. López:
Amb relació a les pedres Stolpersteine
Comenta que aquest tema ja va ser tractat al Ple fa més d’un any, que Mollet del Vallès
va ser un dels primers municipis a sol·licitar la seva col·locació i que molts municipis al
nostre voltant ja les han col·locades. Vol saber quan està prevista la seva col·locació.
Amb relació al Carnaval
Comenta que aviat arribarà el Carnaval i vol saber què hi ha previst. Creu que és
important que es faci un esforç perquè el Carnestoltes, el personatge, arribi a les escoles
de la nostra ciutat ja que es pot fer de manera segura.
Sr. Sancho:
Amb relació a l’antic camp de futbol de Gallecs
Voldrien que els expliquessin el detall dels treballs que sembla que s’estan fent a l’antic
camp de futbol de Gallecs. Comenta que veuen que s’estan plantant nous arbres.
Voldrien saber què està previst per a aquell espai.
Sra. Guillén:
Amb relació al Tabaran
Vol saber com es preveu executar les obres del Tabaran.
Sr. Espinosa:
Amb relació al panells informatius de davant l’estació de Mollet-Santa Rosa
Comenta que els tornen a dir que hi ha problemes de funcionament dels panells
informatius dels horaris de bus urbà de davant l’estació de Mollet Santa Rosa. Vol saber
si està previst resoldre-ho i si s’ha contactat amb l’empresa.
Sra. Escribano:
Amb relació a una petició del Síndic de Greuges
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Comenta que els consta que des de l’estiu, el Síndic de Greuges està reclamant una
informació relativa al funcionament del ple i l’admissió o no de mocions. Vol saber si ja
li han donat resposta, i si s’hi està col·laborant.
Amb relació a unes aigües estancades
Comenta que els han dit que hi ha unes aigües estancades a un rec que prové de la zona
del Montseny, al principi de la zona del Calderí. Afegeix que aquestes aigües estancades
estan molt brutes i que no està clar d’on provenen. Vol saber si se’n fa algun tipus de
control sanitari preventiu.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202101250829230000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
09/02/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
10/02/2021

.
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