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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Sol·licitud de pròrroga de la vigència de les Normes de Planejament Urbanístic
3. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal: Centre Residencial Les
Masies de Mollet, S.L
4. Constitució de la Comissió d'estudi i elaboració de l'Ordenança per a la promoció de
les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet del
Vallès
5. Constitució de la Comissió d'estudi per la modificació del reglament SAD
6. Aprovació d'una proposta pel rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la
dona
7. Aprovació d'una proposta per reclamar una nova residència pública per a la gent gran o
la concertació de més places públiques
8. Aprovació d'una proposta pel retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a
l'habitatge social
9. Aprovació d'una proposta per declarar Mollet del Vallès lliure de racisme
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 16 de
desembre de 2019.
2. Sol·licitud de pròrroga de la vigència de les Normes de Planejament Urbanístic
Mitjançant Sentència núm. 278/2016 de data 11 de febrer de 2016 la Secció Cinquena
de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem, en seu del Recurs de
Cassació núm. 1576/2014, va declarar la nul·litat de ple dret de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de maig de 2005 que donava la seva
conformitat al text refós i aprovava definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mollet del Vallès (en endavant, POUM), promogut per l’Ajuntament, en
l’àmbit no comprés a l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs.
Vist que en data 2 de desembre de 2016, als efectes de la tramitació prevista a l’article 84
del TRLU es va remetre a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la documentació
exigida per la tramitació de les Normes de Planejament Urbanístic de Mollet del Vallès i el
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 19 de desembre de 2016 va ratificar la sol·licitud de
tramitació esmentada.
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En data 28 de febrer de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller de Territori i Sostenibilitat, va acordar el següent:
1. Suspendre, de conformitat amb el que disposa l'article 63 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la vigència
de la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Mollet del Vallès aprovada
definitivament el 30 de juny de 1982, de les seves modificacions i el
planejament derivat, i de les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació
urbanística municipal no anul·lades per resolució judicial, així com la tramitació
de plans derivats i atorgament de llicències emparades en aquest planejament a
l'àmbit de sòl urbà delimitat en el plànol adjunt, fins que es dictin unes Normes
de planejament urbanístic per ordenar provisionalment aquest territori, en tant no
s'aprovi definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Mollet del
Vallès.
2. Apreciar, d'acord amb l'article 84.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'existència de raons
d'urgència, per dictar, amb caràcter immediat, sense subjecció a la tramitació
ordinària, unes Normes de planejament urbanístic de caràcter transitori, durant la
vigència de les quals s'ha de tramitar i aprovar definitivament el Pla d'ordenació
urbanística de Mollet del Vallès.
En data 13 de març de 2017, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va acordar de
conformitat amb l'article 84.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament
urbanístic de Mollet del Vallès.
El mateix acord establia la vigència màxima de tres anys de les Normes de planejament
urbanístic a comptar de la publicació de la resolució al DOGC, termini durant el qual
s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest
municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.
Resolució que va ser publicada el 23 de març de 2017.
Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 19 de juny de 2018 es va adjudicar a JornetLlop-Pastor, S.L.P, el contracte del servei de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (en endavant, POUM) de Mollet del Vallès.
En sessió plenària de data 17 de desembre de 2018 es va acordar l’aprovació del
Programa de Participació Ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollet del Vallès, i durant tot l’any 2019 s’han dut a terme les diferents accions
participatives que s’hi contenien.
És voluntat municipal disposar d’un nou planejament urbanístic durant aquest mandat
polític, motiu pel qual des dels diferents òrgans competents i serveis implicats, així com
des del propi equip redactor s’està avançant l’execució dels treballs per completar el
calendari de tramitació del nou POUM.
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Als efectes de disposar d’una normativa urbanística que pugui preservar els drets
inherents a la propietat, dotant de seguretat jurídica tant als particulars com a l’actuació
municipal, es fa necessari prorrogar la vigència de les Normes de planejament urbanístic
fins que es pugui disposar del nou POUM. Val a dir que l’Ajuntament, a dia d’avui no
té interès l’inici de la tramitació ordinària de les normes per donar-les d’una vigència
indefinida, ja que l’interès no és altre que disposar d’un nou POUM en els propers 3
anys.
L’article 84.2 del TRLU determina la competència del conseller per a l’adopció de
l’entrada en vigor de les normes, un cop apreciada la tramitació per raons d’urgència pel
Govern i previ informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, havent escoltat els
ens locals afectats.
L’article 52.2 c) 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, determina que és competència
del Ple l’aprovació inicial del planejament general del municipi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat la pròrroga de les Normes de
Planejament Urbanístic de Mollet del Vallès, fins l’aprovació definitiva i entrada en
vigor del POUM.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, N. Muñoz, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas i Sostres. Total: 5
Resultat: Aprovat per majoria.

3. Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal: Centre Residencial Les
Masies de Mollet, S.L
A data 4 de juny de 2019 i registre d´entrada E2019014508 es va presentar per part del
Sr. Joan Castells i Trius amb DNI 77261878W, en representació de Centre Residencial
Masies de Mollet SL amb CIF B58448176, sol·licitud de bonificació de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres en relació a les obres d´una residència assistida per
la tercera edat, per tractar-se d´obres d´especial interès o utilitat municipal.
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Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 20 de gener de 2020, informant
favorablement les obres de construcció d´una residència assistida per a la tercera edat i
centre de dia, com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials i que proposa una bonificació del 75% de la quota de l´impost.
Atès l’article 6.1 de la Ordenança Fiscal número 1.2.1, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es podrà bonificar fins el 95 per 100 la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació.
Atès l’article 3.2 de la Ordenança Fiscal número 2.6, reguladora de la Taxa per a la
prestació de serveis urbanístics, que determina que no es troben subjectes a aquesta taxa
les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per donar-se circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball que justifiquin aquesta declaració.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació
d’acord amb l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres de
construcció d´una residència geriàtrica assistida i centre de dia a la Ronda de la
Farinera 5-6.
2. Concedir a aquestes obres la bonificació del 75% de la quota tributària que es
preveu a les Ordenances Fiscals reguladores de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i la no subjecció a la Taxa per a la prestació de serveis
urbanístics.
3. Notificar l’acord corresponent als interessats i donar trasllat als Serveis
Territorials de l’Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, N.
Muñoz, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas i Sostres. Total: 5
Resultat: Aprovat per majoria.
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4. Constitució de la Comissió d'estudi i elaboració de l'Ordenança per a la
promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica al
municipi de Mollet del Vallès
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la constitució de la Comissió d’estudi i elaboració de l’Ordenança
per a la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb energia solar fotovoltaica al
municipi de Mollet del Vallès. E2072020000001
Fets
1. El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació
directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb
un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment,
les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de
combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.
2. El municipi de Mollet del Vallès està compromès amb la lluita contra el canvi
climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica,
suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i
que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. En aquest sentit, l'Ajuntament es
va adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses l'1 de novembre de 2008, i es va
desenvolupar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) durant l’any 2009.
Des de llavors, Mollet del Vallès ha estat una ciutat reconeguda en diverses ocasions
per les seves bones pràctiques mediambientals, a nivell estatal en àmbits com
l’eficiència energètica, el reciclatge o la biodiversitat, arribant a ser una ciutat
pionera i referent en l’àmbit europeu, amb l’obtenció del guardó European Green
Leaf 2015 i el Premio Ciudad Sostenible l’any 2017, en la categoria d’Energia.
3. Tal com estableix Manifest per a la Declaració d’Emergència Climàtica a Mollet del
Vallès a partir de l’1 de gener de 2020:
“Un dels reptes més importants que tenim com a ciutat és la reducció de les emissions
de CO2. A nivell municipal continuarem aprofundint en les ordenances fiscals verdes i
que fomentin l’autoconsum energètic, complementant-ho amb mesures d’estalvi i
eficiència energètica, fent especial èmfasi en l’educació mediambiental, per a que els
ciutadans i ciutadanes del futur coneguin, valorin i prenguin consciència de la protecció
del medi ambient. Seguirem treballant la renaturalització de la ciutat i el foment de la
biodiversitat, com a element cabdal en la lluita contra el canvi climàtic”
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4. L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables
en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta
dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important,
democratitzar el model energètic.
5. Es constata la necessitat d’establir una regulació municipal que incentivi la
implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en
l’àmbit municipal i permeti el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda
en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la
generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en
els requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i,
simultàniament, simplificant i millorant bonificacions en l’àmbit impositiu
municipal.
6. En data 20 de gener de 2020 el cap de secció d’Energia i Sostenibilitat ha informat
la proposta de constitució d’una Comissió d’estudi i elaboració de l’Ordenança per a
la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb energia solar fotovoltaica al
municipi de Mollet del Vallès
Fonaments de dret
1. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que
s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a
un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del
sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i
concretament han d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model
energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que
el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el
sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
2. La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i,
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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Constituir una Comissió d’estudi per a la formació de l’Ordenança per a la promoció de
les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a Mollet del Vallès, que
estarà formada per:
Presidenta: Mireia Dionisio Calé
Membres de la Corporació, un representant de cadascú dels Grups Municipals següents:
Grup Municipal PSC – Raúl Broto Cervera
Grup Municipal ARA-ERC-MES – Oriol López Mayolas
Grup Municipal Mollet en Comú – Gabriel Espinosa Andrés
Grup Municipal Podem Mollet – Xavier Buzón Juan
Grup Municipal Ciutadans Mollet – Eva Guillén Rodríguez
Grup Municipal Junts per Mollet – Joan Daví Mayol
Tècnics municipals:
Antonio Martínez Martínez
Josep Maria Mompín Valeri
Cesco Muñoz Baracco
Begoña Ballvé Jerez
Alícia Puig Romagosa
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. Constitució de la Comissió d'estudi per la modificació del reglament SAD
La cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública mitjançant informe de data
17 de gener de 2020 , proposa la necessitat de modificar Reglament dels serveis
d’atenció domiciliària i de crear la comissió d’estudi encarregada de proposar els
canvis del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària (X2020000727).
Atès que els ens locals tenen atorgada la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves
competències, de conformitat amb l’article 8.1.a del text refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, potestat que comporta la possibilitat de modificar els reglaments dictats amb
anterioritat.
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès l’article 52.2.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Iniciar els tràmit per modificar el Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària.
2. Crear la comissió d’estudi encarregada de modificar el Reglament dels serveis
d’atenció domiciliària, que estarà formada per:
Presidenta: Ana María Díaz Aranda
Membres de la corporació, un representant de cadascú dels Grups Municipals
següents:
Grup Municipal Ciutadans – Iván Garrido García
Grup Municipal PSC – Mercé Pérez Piedrafita
Grup Municipal Ara Mollet - ERC - MES – AM – Isabel Padilla Padilla
Grup Municipal Mollet en Comú – Marina Escribano Maspons
Grup Municipal Podem Mollet – Xavier Buzón Juan
Grup Municipal Junts per Mollet – Joan Daví Mayol
Tècnics municipals:
Antonio Martínez Martínez
Begoña Ballvé Jerez
Alícia Puig Romagosa
Lola Gallego Hernández
Montserrat López Gómez
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. Aprovació d'una proposta pel rebuig a la supressió dels jutjats de violència
contra la dona
En els darrers mesos, la violència masclista ha segat la vida de desenes de dones i
menors, commocionant tota la nostra societat. Un any més, les dades oficials, 55 dones
segons el Ministerio de Igualdad, tornen a invisibilitzar la dimensió real de les víctimes
de violència masclista, que arriben a 99 feminicidis el 2019. No són dades llunyanes, ni
abstractes, tot just a Catalunya ja hi van 9 dones.
Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que les violències masclistes han
de ser considerades un prioritat d’Estat, i és per això que tots els agents socials, polítics
i comunitaris s’han de comprometre a lluitar per eradicar-les. Perquè les violències no
són un problema de l’àmbit privat, sinó que es manifesten com el símbol més brutal de
la desigualtat existent en la nostra societat patriarcal.
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En l’actualitat comptem amb un marc legal de referència tant a l’Estat com a Catalunya,
que és la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de
protecció i seguretat de les víctimes.
Així com la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a eradicar la
violència masclista, on es fa esment del dret de les dones a la prevenció, l’atenció,
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. I, específicament, en el
Capítol 1. Article 30 s’assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de
violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les administracions
públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.
I per últim, el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, el qual introdueix
modificacions legislatives en la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, així com en la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil,
principalment.
A més, des de les diferents administracions, com l’Institut Català de les Dones i la
Diputació de Barcelona es destinen recursos específics en l’àmbit de la sensibilització i
prevenció, i en concret per a l’atenció, assistència i protecció de les víctimes.
Entenem que l’àmbit judicial juga un paper clau per abordar les violències masclistes, ja
que poden trencar amb les situacions de maltractament i discriminació que viuen moltes
dones.
Quan les dones víctimes decideixen denunciar, és un pas molt important, complex i
dolorós, en el qual es precisen d’uns serveis d’acompanyament i suport professional, per
tal d’afrontar el procés amb les condicions pertinents.
Al 2004, a través de la Llei Orgànica es van posar en funcionament els jutjats de
violència sobre la dona (VIDO) amb l’objectiu de treballar específicament, el l’àmbit de
les competències penals i civils, tots aquells assumptes que impliquessin violència
contra les dones, per part de les seves parelles o exparelles, així com cap als seus fills i
filles. Aquest fet va suposar un avenç legislatiu important en la lluita contra les
violències masclistes, ja que va superar algunes deficiències del sistema judicial i va
adoptar una normativa integral i multidisciplinar, en la protecció de les dones víctimes
de violència, amb altres administracions implicades com educació, sanitat, serveis
socials o els propis SIADS dels municipis on estan ubicats els jutjats.
És per tot això exposat anteriorment, que ens oposem a la proposta de comarcalització
dels Jutjats de Violència sobre la Dona del Tribunal de Justícia de Catalunya a data de
l’1 d’octubre del 2019, on en el cas de la ciutat de Mollet del Vallès, el nostre de
violència seria traslladat a Granollers.
Aquesta proposta ens obre una situació de vulnerabilitat de les dones víctimes de
violència de la nostra ciutat, ja que no es té en compte les conseqüències tan negatives,
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que suposa per a les dones que decideixen fer el pas de denunciar, el fet que suposa
desplaçar-se des del seu lloc de residència fins a una altra ciutat. Un fet important, si es
té en compte que moltes d’elles, amb mecanismes legals al seu abast, decideixen retirar
la denúncia per por i terror al que es veuen sotmeses diàriament pels seus agressors.
Perquè la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l'atenció de
proximitat a les víctimes de violència masclista i en cas de voler advocar per la
redistribució de la càrrega de treball de les oficines judicials. Cal establir mesures que
no vagin en detriment de les víctimes, com ara que siguin els òrgans judicials
especialitzats en violència de gènere els que es desplacin pel territori.
Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada any al
nostre país, calen més recursos que mai per a la protecció i els serveis especialitzats,
com els jutjats de VIDO, que no poden desaparèixer de la proximitat de les dones que
més ho necessiten.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol i la Conselleria de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, la no suspensió i trasllat del jutjat de VIDO dels
Jutjats de Mollet del Vallès a un altre partit judicial, tal com es proposa al
document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del
Tribunal de Justícia de Catalunya a data de l’1 d’octubre del 2019.
2. Sol·licitar a les mateixes institucions la proposta d'afavorir i augmentar els
recursos i mitjans per facilitar l'accés de les víctimes de la violència masclista a
l'empara judicial, i que aquest extrem en el cas de l'àmbit judicial passa per
aproximar els òrgans judicials a les víctimes.
3. Donar suport al Manifest contra la supressió de determinats jutjats de violència
sobre la dona de Catalunya formulat per l’Associació de Dones Juristes.
4. Traslladar aquests acords del Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del
Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, al Col·legi d’Advocats de Granollers i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Aprovació d'una proposta per reclamar una nova residència pública per a la
gent gran o la concertació de més places públiques
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Les polítiques municipals adreçades a fomentar l’envelliment actiu i a treballar perquè
Mollet del Vallès disposi d’una amplia oferta de serveis públics adreçada a la gent gran
són una prioritat per a la ciutat.
Actualment, Mollet disposa de 3 residències per a la gent gran que, en conjunt,
ofereixen una oferta de 80 places públiques, 11 places públiques –concertades i 175
places acreditades (les persones reben un ajut econòmic per pagar la seva estada a la
residència).
Tot i així, l’oferta és insuficient donada la xifra de població major de 65 anys i les llistes
d’espera existents que mostren un dèficit de places residencials per atendre les
necessitats de la gent gran de la ciutat.
Fa un any que es va traslladar al secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat, la
necessitat que la ciutat disposi de més places públiques perquè les famílies molletanes
amb menys recursos puguin accedir a aquestes prestacions socials.
Atès que des d’aleshores, malgrat el compromís del Departament d’estudiar la proposta,
no s’ha concertat cap nova plaça ni s’ha donat més informació al respecte.
Atès que Mollet, amb més de 51.000 habitants, és la segona ciutat en nombre
d’habitants del Vallès Oriental i pateix, des de fa molts anys, un flagrant dèficit de
places residencials i de recursos assistencials per atendre les necessitats de la gent gran
del municipi.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar a la Generalitat la construcció d’una residència per a la gent gran a la
ciutat, en alguns dels terrenys de la seva titularitat i que ja estan qualificats
d’equipaments, o bé analitzar la possibilitat que sigui en un terreny de titularitat
municipal.
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya, la concertació de més places públiques a
les residències existents a la ciutat, mentre no es construeixi una nova residència
pública.
3. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Codi de verificació: 70ce3f71-bd2c-41bc-a2d8-fb4f6492afdd
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

8. Aprovació d'una proposta pel retorn social del rescat bancari i per garantir
l'accés a l'habitatge social
Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a
l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre
l’evolució de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i
famílies amb menor capacitat econòmica. Com a exemple paradigmàtic, a la ciutat de
Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la mitjana dels lloguers ha crescut un 134%
mentre que la renta per càpita només un 63%. I sense que, en paral·lel, la dotació d’un
parc d’habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de
Catalunya.
Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques
tendents a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública,
cal que trobem mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per a part de la
ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells
actius immobiliaris procedent del rescat bancari.
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la
banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en
el seu conjunt. A la banca hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en
gran part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons de
Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats
bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB.
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les
responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les
conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va
produir un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses
per els responsables de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc es va actuar
per assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons
públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi.
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció
39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el
reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer
front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compromís social que
garanteixi un retorn social al rescat bancari.
El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El
dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder
donar millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a
accedir a un habitatge digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja
apuntada reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se
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inclòs cap obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer
social i per crear un parc d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu
situació d’emergència residencial dels darrers anys.
Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a
resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari
realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de
recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També
establir mecanismes de col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi
fluid d’informació en relació als habitatges susceptibles.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei
2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit
municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social.
2. Instar el Govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la
modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la
modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB
cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social
d’habitatge.
3. Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta per declarar Mollet del Vallès lliure de racisme
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen
un efecte directe en la societat, la política i l’economia de Catalunya, així com de la
resta de països del món. Aquest increment de les persones migrants que arriben al nostre
país es deu a diversos factors que afecten especialment a països de la Conca del
Mediterrani, del continent Africà i de l’Orient Mitjà, com són el major nombre de
conflictes bèl·lics, el continu ofec econòmic al qual el sistema capitalista sotmet a
aquests països o les greus conseqüències que està reportant la crisi climàtica.
Davant d’aquest context, Catalunya s’ha erigit com a líder en l’acollida d’aquestes
persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com Volem Acollir
o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les llibertats de la nova ciutadania.
L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de recursos, de la incapacitat
de coordinació i cooperació entre administracions, de l’existència d’una Llei
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d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats de les persones
migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern Espanyol i dels estats
membres de la Unió Europea de treballar per cercar solucions efectives que permetin
arreglar d’arrel els problemes que condueixen a aquestes persones a marxar de casa
seva.
A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes
persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus
atacs dirigits cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part
d’altres forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neofeixistes
prediquen. Això, juntament amb la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a
les institucions, està erigint més murs que dificulten enormement la relació d’aquestes
persones en el teixit social de Catalunya. Ben a prop nostre, a la població veïna de Sant
Fost de Campsentelles s’està vivint una situació de conflicte a partir d’una futura
obertura d’un centre d’acollida per a menors estrangers tutelats.
És necessari tenir en compte que aquestes persones estan abandonant casa seva per
garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu d’arribar a
Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de gestionar a nivell
psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats burocràtiques a
les quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la nova
societat i amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, agreujant-se
encara més si parlem de joves migrats no acompanyats. Tot plegat requereix una
assistència i una atenció pròxima, en la qual els municipis, els ajuntaments i el teixit
social i associatiu local hi tenen un paper cabdal.
Defensem que Catalunya ha estat, és i serà punt de trobada de diferents cultures i terra
d’acollida, i per això elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això
sigui una realitat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digna i integradora d’aquelles
persones joves migrades que esdevinguin nous ciutadans de Mollet Vallès.
2. Proposar la redacció d’un nou Pla d’Acollida Municipal, abans d’acabar l’any 2020,
que es focalitzi en l’adequada integració de les persones migrades en el teixit social
del municipi.
3. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, Policia Local, Mossos
d’Esquadra i Policia Nacional, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que
criminalitzen i estigmatitzen a les persones migrades.
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4. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.
5. Els diversos grups municipals representats en aquest Ple es comprometen a no
assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar
institucionalment a aquells partits polítics que representin a l’extrema dreta.
6. Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.

Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
11. Precs i Preguntes
Precs
Sra. Escribano:
1. Amb relació a la prorroga del contracte d’abastament d’aigua potable.
Demana que al proper Ple de l’Ajuntament s’inclogui un punt per debatre aquest
acord i per valorar el treball de la Comissió d’Estudi de la Gestió de l’Aigua.
2. Amb relació a l’arbrat.
Demana que les dades d’interès siguin accessibles a través del Portal de
Transparència.
Sr. López:
1. Amb relació a la informació dels Plens i les comissions.
Demana que la informació no desaparegui un cop celebrades les sessions
respectives.
Sr Daví:
1. Amb relació a la prorroga del contracte d’abastament d’aigua potable,
Demana que es valori la possibilitat de fer pública la gestió d’aquest servei amb la
col·laboració del Consorci Besòs Tordera, entitat de provada experiència i vàlua.
Preguntes
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Sr. Garrido:
1. Amb relació a la situació dels treballadors d’Expertus, que no han cobrat la
nòmina del mes de desembre.
Demana saber quines mesures s’estan prenent perquè aquestes nòmines siguin
abonades el més aviat possible i com afectarà la declaració de concurs de
creditors als treballadors i treballadores d’Expertus.
2. Amb relació a la vacant de gerent de Mollet Comunicació.
Demana saber l’estat del procediment de contractació d’aquesta vacant, qui està
assumint aquestes funcions i com afecta aquesta situació a la gestió diària de la
ràdio.
3. Amb relació a les queixes pel retards en el lliurament de la publicació Quatre
Cantons.
Demana saber les causes dels retards i si s’han pres mesures per solucionar-los.
4. Amb relació a la sortida de Parets del Vallès de Vallès Visió.
Demana saber com està afectant aquest fet a la gestió i funcions d’aquest canal
de televisió.
Sra. Guillén:
1. Amb relació a les obres al carrer de Gaietà Vínzia
Demana saber com avancen i quan està previst que finalitzin.
2. Amb relació a les mesures derivades de la declaració d’emergència climàtica
Demana saber si ja s’han delimitat les zones amb limitació 30.
3. Amb relació a la revaloració del cadastre
Demana saber quina afectació tindrà sobre l’IBI tenint en compte que ja s’ha
incrementat un 3% aquest any.
4. Amb relació a la creació d’un cens d’animals de companyia que permeti
sancionar comportaments incívics.
Demana saber quan començarà a funcionar.
5. Amb relació al Pla de millora urbana de Can Prat.
Demana saber-ne l’estat.
Sra. Moya:
1. Amb relació a unes restes, probablement de fogueres, al Pont de Can Borrell
Demana saber si se sap què va passar.
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2. Respecte al rellotge de Plaça de Catalunya
Demana saber perquè deixa de funcionar tot sovint.
3. Respecte a la situació d’Expertus
Demana saber com s’abonaran les nòmines a partir de gener i si s’ha valorat la
possibilitat d’internalitzar el servei que presta aquesta empresa.
Sr. Sancho:
1. Amb relació a la situació dels terrenys on havien d’ubicar-se els jutjats
Demana saber-ne la situació actual i futura.
2. Amb relació als 80 pisos de la Vinyota
Demana saber l’estat del procés d’adjudicació.
3. Amb relació a l’agenda compartida d’entitats, associacions i col·lectius que
organitzen activitats a Mollet del Vallès i necessiten conèixer la disponibilitat
dels equipaments municipals.
Demana saber quan es posarà en funcionament.
4. Amb relació a una sèrie de queixes sobre el drenatge d’aigua al carrer de Gaietà
Vínzia durant el temporal Glòria.
Demana saber si a les acaballes de les obres s’hi ha fet alguna actuació per
millorar aquest drenatge.
Sra. Escribano:
1. Amb relació a una segona biblioteca municipal
Demana saber la situació dels terrenys on s’ubicaria, el seu estat actual, a qui
pertanyen i la seva disponibilitat. També demana saber si s’hi ha fet alguna
actuació per aconseguir finançament.
2. Amb relació a les sol·licituds del Catàleg de Serveis de la Diputació de
Barcelona
Demana saber quines ajudes es demanaran i quines seran les seves
característiques.
3. Amb relació als jardins de la Plaça d’Andalusia
Demana saber perquè s’hi van talar 7 arbres abans del temporal Glòria i quina és
la previsió per a la seva reposició.
Sr. Espinosa:
1. Amb relació a la retirada de vehicles abans de la Cavalcada de Reis
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Demana saber perquè es va fer amb tanta antelació.
2. Amb relació als indicadors de la qualitat de l’aire a Mollet del Vallès
Demana saber perquè no hi ha un indicador de partícules en suspensió.
Sr. López:
1. Amb relació als danys ocasionats pel temporal Glòria
Demana saber si s’ha fet una valoració.
2. Amb relació a la no disposició de paperetes de descomptes a la Deixalleria
Demana saber si es possible disposar-ne a la mateixa Deixalleria.
Sr. Amaya:
1. Amb relació a les pantalles del Pla de les Pruneres.
Demana saber qui porta el seu manteniment i perquè estan tan deteriorades.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_202001271759480000_FH.videoacta

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
11/02/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
11/02/2020

.
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