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S’incorpora
Marta Vilaret Garcia, regidora (punt 2)
Marina Planellas Alegre, regidora (punt 3)
S’absenta
Oriol López Mayolas, regidor (des del punt 5 fins al 7)
Marina Escribano Maspons, regidora (a les 20.59 h)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2021.
2. Sol·licitud de pròrroga de la vigència de les Normes de Planejament Urbanístic a la
Comissió de Territori de Catalunya.
3. Aprovació d'una proposta sobre la reforma laboral.
4. Aprovació d'una proposta sobre el cànon de residus.
5. Aprovació d'una proposta sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no
digitalitzats i territoris poc poblats, i sobre la pèrdua de qualitat de serveis.
6. Aprovació d'una proposta per a la implementació d'un Pla Comunitari de Salut
Mental per a Joves.
7. Aprovació d'una proposta per al foment de la memòria històrica a Mollet del Vallès.
8. Aprovació d'una proposta per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i
Cambrils del 17 d'agost.
9. Mocions d'urgència.
10. Precs i Preguntes:
-Prec amb relació a la recuperació del Consell de Participació Municipal de Salut.
-Prec amb relació a la necessitat de convocar el Debat sobre l'Estat de la Ciutat.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 20 de
desembre de 2021.
2. Sol·licitud de pròrroga de la vigència de les Normes de Planejament Urbanístic a
la Comissió de Territori de Catalunya.
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
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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.
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.
Des de l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic, l’Ajuntament de
Mollet ha treballat en la redacció de la documentació jurídica i tècnica per procedir a la
licitació del contracte del servei de redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal
(en endavant, POUM). Finalment mitjançant resolució de l’alcaldia de data 19 de juny
de 2018 es va adjudicar a Jornet-Llop-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.
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de gener de 2020 va 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.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de juny de 2020, va aprovar l’Avanç del
POUM, en tant que acte preparatori i preceptiu per a la formulació del POUM, que
conté els objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i les
alternatives del model territorial que es preveu, sotmetent la documentació a informació
pública, així com sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona l’inici de la tramitació ambiental de l’abast.
La Comissió de Territori de Catalunya, en sessió de data 24 de juliol de 2020, va
acordar aprovar definitivament la sol·licitud de pròrroga de la vigència de les Normes
de planejament urbanístic de Mollet del Vallès i ampliar la seva vigència en un any i
mig, a comptar de la publicació de la resolució al DOGC, resolució que es va publicar
en data 18 d’agost de 2020.
En sessió de data 5 de juliol de 2021 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar
inicialment el POUM, i obrir un tràmit d’informació pública fins el dia 15 de novembre
de 2021. En aquests moments ens trobem en fase d’anàlisi de les al·legacions
presentades i estem recavant els informes de les administracions sectorials afectades per
raó de les seves competències.
Seguint el mateix posicionament que en la sol·licitud de pròrroga anterior, mantenim la
voluntat municipal de 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.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori de data 24 de gener de 2022 que
conclou en la procedència de formalitzar una nova sol·licitud de pròrroga de vigència de
les NNPU pel mateix termini que es va atorgar mitjanant acord de la Comissió de
Territori de Catalunya de data 24 de juliol de 2020, en consonància amb allò posat de
manifest a l’acord de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, de
data 25 de febrer de 2020, en relació a la inexistència dins la legislació urbanística d’un
tràmit específic respecte el procediment de la pròrroga.
L’article 79.a) del TRLU determina la competència de la Comissió de Territori de
Catalunya per a l’aprovació definitiva dels plans directors urbanístics i les normes de
planejament urbanístic.
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.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Sol·licitar a la Comissió de Territori de Catalunya que acordi la pròrroga de la vigència
de les Normes de planejament urbanístic de Mollet del Vallès, per un termini d’un any i
mig des de la seva publicació al DOGC, en consonància amb la pròrroga acordada per
aquest òrgan en data 24 de juliol de 2020.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén,
López, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sostres, Suárez, Torrecilla i
Vilaret. Total: 20
Voten no: ningú.
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria.
3. Aprovació d'una proposta sobre la reforma laboral.
La creació d’ocupació estable i de qualitat suposa un element fonamental en el
desenvolupament i l’avenç de l’economia de qualsevol país, també a Espanya, on
actualment hi treballen més de vint milions de persones, una xifra històrica.
L’ocupació és un pilar clau en el benestar d’una societat com l’espanyola i permet el
creixement de la ciutadania i impulsa l’activitat econòmica a tots els nivells.
En tan sols un any i mig, Espanya ha aconseguit recuperar els nivells a la Seguretat
Social previs a la pandèmia. No havíem comptat mai amb tantes dones afiliades ni
s’havien encadenat deu mesos consecutius de reducció de l’atur, especialment l’atur
juvenil amb una caiguda del prop del 40% el darrer any.
Es crea ocupació en tots els sectors econòmics i de manera important en sectors
econòmics d’alt valor afegit.
En aquest sentit, la reforma laboral acordada entre el Govern i els agents socials, un
acord ambiciós, és la millora eina per continuar consolidant un marc de creació
d’ocupació que afecta els dos mals principals del nostre mercat de treball: la precarietat
i l’alt atur.
Per això, la nova reforma laboral penalitzarà la contractació de baixa durada i
incentivarà la contractació indefinida i l’ocupació estable.
La nova reforma laboral també aposta per potenciar la contractació indefinida davant de
la temporalitat i reduirà el nombre de tipus de contractes generalitzant el contracte
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indefinit, que limita la contractació temporal a un màxim de tres mesos per any, i
fonamenta el contracte fix discontinu.
Així mateix, el nou marc laboral recupera la negociació col·lectiva situant-la al cor del
nou model de relacions laborals, augmentant els drets dels empleats.
A més, es reforça la negociació col·lectiva en recuperar l’activitat indefinida, ja que els
convenis es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous sense límit
temporal. També s’incrementen les sancions per contractació irregular i impulsa la
formació dels treballadors.
A tot això, s’hi afegeix la regulació d’un nou instrument, el Mecanisme RED de
Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació com a alternativa a l’acomiadament, com a
forma de flexibilitat interna de les empreses. S’impedirà, a més, els ERO a les
administracions públiques.
En definitiva, es tracta de crear un marc laboral del segle XXI, que
temporalitat a la feina, reforçar la creació d’ocupació de qualitat
jurídica a les empreses i, alhora, complir amb un compromís adquirit
Europea per aconseguir el seu aval i començar a rebre els primers fons
ha passat.

permeti reduir la
i oferir seguretat
amb la Comissió
europeus, com ja

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a la reforma laboral acordada entre els representats dels empresaris i els
treballadors per impulsar la creació d’ocupació estable i de qualitat per aturar la
precarietat i la desocupació al nostre país.
2. Contribuir amb el seu suport parlamentari a potenciar la contractació indefinida
davant la temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix
discontinu, així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per
augmentar els drets dels empleats, que permeti restablir el equilibri entre empresaris
i assalariats.
3. Referendar amb el suport parlamentari a l’acord assolit, l’aposta per la ultra activitat
indefinida i la formació dels treballadors com a manera de crear un marc laboral
adaptat a les necessitats del segle XXI.
4. Defensar el diàleg com a eina per assolir acords com l’aconseguit amb els agents
socials al voltant de la reforma laboral, per sobre d’ideologies, i que permeten
avançar cap a una recuperació justa perquè Espanya continuï creixent.
5. Donar trasllat de l’acord als agents socials, i als diferents grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Moya,
M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla. Total: 16
Voten no: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Daví, Garrido i Guillén. Total: 3
Resultat: Aprovat per majoria.
4. Aprovació d'una proposta sobre el cànon de residus.
El context d'emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita
contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per portar a terme
una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l'Estat Espanyol. No s'entendria d'una
altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació el Congreso de los Diputados
va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos
Contaminados para una Economía Circular.
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet, es va crear un cànon
en l'àmbit dels residus municipals, un en l'àmbit dels residus de la construcció, i un en
l'àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.
No es pot entendre l'èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per complir amb la
jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.
Els nivells de recollida selectiva actualment se situen al voltant del 46%, quan l'any
2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims
anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s'esforcin de forma explícita
cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per aconseguir,
l'any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no
vagi a disposició més del 10%.
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació
total de 647 milions d'euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el
2021 ha anat modificant a l'alça l'import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el
2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d'euros, i s'estima que el 2021 s'arribarà a una
recaptació superior als 90 milions d'euros. D'aquests, 170 milions d'euros han estat
destinats al finançament d'infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta,
és a dir més de 450 milions d'euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió
dels residus municipals d'acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida
selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la
fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d'eliminació de la mateixa fracció resta.
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Pel que fa al cànon de residus industrials s'han recaptat, durant el període de vigència,
un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la
construcció s'han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada,
completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera
que s'ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també
l'impuls de l'activitat econòmica.
S'entén, així, l'ampli consens a favor d'aquest cànon a Catalunya, ja que grava sobre
l'activitat d'eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució
dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més
respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització
material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat
impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de
gestió de residus.
Tal com està plantejada la "Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular", posa en risc el model d'èxit català, ja que l'impost estatal proposat no té
actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter
finalista, en segon lloc, perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja
recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, també la
indústria i l'àmbit de la construcció, de manera que s'aturi la progressió de creixement
per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit
de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.
Cal tenir en compte a més, que l'actual planificació de Catalunya té en consideració la
previsió d'ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les
diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l'actual cànon produiria
importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida
selectiva i defensar l'actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i
demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual
debat parlamentari.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L'Ajuntament de Mollet del Vallès dona suport al cànon residus de Catalunya i se
suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la
seva defensa.
2. L'Ajuntament de Mollet del Vallès demana que es modifiqui l'articulat de la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons
establerts a l'esmentada Ley només s'apliquin a aquelles comunitats que no disposin
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d'un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal
com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu,
nascut d’un gran consens polític i social a Catalunya.
3. Que l'Ajuntament de Mollet del Vallès es compromet a continuar donant suport als
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a
l'aplicació de l'economia circular.
4. L'Ajuntament de Mollet del Vallès es compromet a donar suport a l'Agència de
Residus de Catalunya en l'aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa
d'aquesta mesura fiscal.
5. Instar la Generalitat a l’estudi i impuls de nous mètodes de recollida selectiva i a
l’aportació dels recursos necessaris als municipis per avançar en el camp del
reciclatge.
6. Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament

d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al
Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz,
Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 13
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i
Torrecilla. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria.
5. Aprovació d'una proposta sobre l'exclusió dels serveis bancaris dels col·le ctius
no digitalitzats i territoris poc poblats, i sobre la pèrdua de qualitat de serveis.
El marc legal reconeix a totes les persones el dret a disposar dels serveis bancaris per
cobrar, pagar rebuts i disposar d’efectiu, entre altres operacions. Aquests serveis són
indispensables per poder realitzar activitats quotidianes amb plena autonomia. Des de la
directiva 2014/92 de la UE fins a les seves transposicions en el Reial decret 164/2019,
sobre el règim gratuït de comptes bàsics per a persones vulnerables amb risc d’exclusió
financera, disposem d’instruments que esdevenen un marc de regulació dels drets de les
persones als serveis bancaris.
Aquest dret, avui, col·lideix amb els processos de reorganització i reestructuració del
sector financer que estan protagonitzant les diferents entitats. L’aposta digital de la
banca i la política d’estalvi de costos de les entitats financeres són els arguments que
s’utilitzen per justificar els processos de fusió i les reestructuracions. Però els resultats
són acomiadaments de milers de treballadors i treballadores, ampliació dels cobraments
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de les comissions i empitjorament de la qualitat del servei, amb menys punts d’atenció i
menys atenció personalitzada. A l’entretant, però, els beneficis creixen, els dividends
augmenten i els sous dels alts directius es disparen.
Malauradament, el Govern de la Generalitat roman inactiu davant d’aquesta realitat i les
autoritats de Consum no estan sent suficientment diligents per donar compliment al
mandat constitucional de defensar els drets de la ciutadania a disposar de serveis, en
aquest cas bancaris i financers, accessibles, transparents i a preus no abusius.
El Ministeri de Consum sí que ha començat a impulsar mesures per protegir els
consumidors i consumidores, especialment en l’àmbit financer, amb l’aprovació del
Reial decret-llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant
situacions de vulnerabilitat social i econòmica, on es defineix la figura de la persona
consumidora vulnerable, o amb l’aprovació a la Conferència Sectorial de Consum del
Govern de l’Estat i les comunitats autònomes d’un acord per consens que reconeix el
dret de mantenir les condicions dels comptes bancaris contractats sense comissions,
evitant abusos de les entitats financeres.
D’una banda, s’implementa la digitalització dels serveis i la banca electrònica a través
d’internet, que fa que les persones que no disposen dels coneixements tècnics o els
mitjans materials per accedir als serveis bancaris digitals, estiguin vulnerabilitzades,
desateses en les seves necessitats i excloses del seu dret.
D’altra, es procedeix a una reordenació de la xarxa d’oficines de les diferents entitats
bancàries amb la reducció generalitzada d’oficines bancàries, la desaparició de serveis
bancaris a molts pobles o la reducció d’hores a les finestretes de les sucursals bancàries.
I també, es generalitza el cobrament de comissions i l’aplicació de tipus d’interès, en
alguns casos abusius, en determinades operacions creditícies.
No hi cap dubte que la digitalització és positiva i que és imprescindible que la banca la
implementi amb l’objectiu de facilitar les gestions dels i les clients. No pot ser, que la
digitalització s’empri únicament amb la finalitat de reduir costos empresarials, tancant
oficines i reduint plantilles de personal, deixant desateses moltes persones que
necessiten l’atenció personalitzada, fomentant també els desequilibris territorials.
Entre els col·lectius vulnerabilitzats per aquestes estratègies de reducció de costos de les
entitat bancàries, les grans afectades són les persones grans. Del total de la població
catalana, més de 1.086.238 persones tenen més de 70 anys, de les quals, més de 400.000
tenen més de 80 anys. És en aquests grups d’edat on es produeix una bretxa digital que
provoca la impotència i abandonament d’amplis sectors d’aquest col·lectiu, a causa de
la manca d’atenció personal i de proximitat la qual va en detriment de la seva autonomia
i capacitat d’autogestió de les finances pròpies.
En el millor dels casos, el suport personal per realitzar operacions bàsiques passa a
dependre de la voluntat dels treballadors i treballadores i, cada vegada amb major
freqüència, quan es dona es fa davant del caixer, a peu dret, assenyalant la incapacitat
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del o la client i amb el perill per a la seva seguretat, al gestionar les contrasenyes sense
cap garantia d’intimitat, entre altres riscos.
A les dificultats derivades de la bretxa digital, que afecta de manera important la gent
gran, hem d’afegir-hi el fet que en moltes ocasions hi ha zones de Catalunya on no
existeix cap entitat bancària per a l’obtenció de diners en efectiu i tampoc l’accés a la
banca per internet. La majoria de les persones, de totes les edats, que viuen en el medi
rural, on no arriba la cobertura de les xarxes de dades, es veuen directament afectades
per les successives reestructuracions bancàries que han tancat l’oficina que els donava
servei. Una realitat que augmenta els desequilibris territorials. La manca d’oferta
suficient i de qualitat de determinats serveis agreuja els processos de desertització
territorial.
A la bretxa digital i l’abandó de determinades zones, hem d’afegir unes pràctiques
financeres que podríem qualificar d’usura. Entitats financeres que ofereixen als seus i
les seves clients particulars, aprofitant onomàstiques o d’altres esdeveniments, crèdits
ràpids de, per exemple, 1.700 € amb uns tipus d’interès del 20,99% TAE o els tipus
d’interès utilitzats per l’ajornament de pagaments de les targetes de crèdit, en serien un
altre exemple.
A això cal afegir l’ampliació de les comissions que es cobren per l’ús dels diferents
serveis bancaris que acaben impactant, de forma clara, en els sectors socials amb
menors ingressos. El cost de manteniment dels comptes corrents o d’estalvi no tenen
cap correspondència amb el volum dels dipòsits o els volums dineraris disposats, el que
ocasiona un greu perjudici a aquells col·lectius que més necessitarien d’uns serveis
financers de qualitat i accessibles. En definitiva, en la pràctica assistim a una exclusió
financera també de caire social, ja que determinats sectors es veuen exclosos de la
possibilitat d’accedir a serveis pels costos abusius que carreguen les entitats.
Tot això dibuixa un panorama que reclama l’acció del Govern. Davant l’exclusió
financera que pateixen les persones, sigui en base a la bretxa digital amb alta afectació a
la gent gran, sigui per la penalització directa que afecta els sectors amb menys recursos,
sigui per una política organitzativa contrària a l’equilibri i cohesió territorial és
necessari que els poders públics actuïn.
Cal regular la prestació d’uns serveis mínims, de qualitat i arreu el territori, que
garanteixin a totes les persones una atenció personalitzada i adequada a les seves
necessitats, considerant que Catalunya té, segons el Títol IV de l’Estat d’Autonomia,
competència exclusiva en matèria de consum (article 122), i li correspon la defensa dels
drets dels consumidors i usuaris, proclamats per l’article 28. Així mateix, té les
competències que li atorga l’article 126 en matèria de crèdit i banca, entre d’altres.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès considera i expressa el següent:
-

Que totes les persones han de tenir garantit el dret als serveis bancaris amb
independència de les seves habilitats digitals i de la localita t on visquin.

-

El suport als col·lectius de persones afectades pel tancament generalitzat
d’oficines bancàries i la supressió o reducció de l’atenció personalitzada, que ha
provocat la seva exclusió dels serveis bancaris, com és el cas de bona part de la
gent gran, i considera indispensable l’atenció personalitzada a les persones que,
a causa de la bretxa digital, no tenen accés a la banca digital ni als caixers
automàtics.

-

Que quan les persones hagin de ser acompanyades per realitzar una gestió, el
personal de l’entitat bancària ho ha de fer garantint l’autonomia individual.

-

Que les empreses han de revisar els protocols d’atenció al públic, recuperant el
tracte personal i amb una bona qualitat de servei.

-

Que les empreses han de garantir el servei al conjunt del territori de Catalunya
amb atenció directa.

-

Que cal adequar determinats cobraments i comissions per l’ús dels serveis
bancaris per evitar que contribueixin a l’exclusió financera, així com a evitar
tipus d’interès abusius o usuraris aplicats a determinats préstecs personals o a
l’ús de targetes de crèdit

2. Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a impulsar la regulació perquè les
entitats financeres ofereixin uns serveis personalitzats mínims que garanteixin la
igualtat d’accés a totes les persones als serveis bancaris amb una atenció adequada a
les seves necessitats i a tot el territori.
3. Instar el Govern de la Generalitat a l’obertura d’un expedient informatiu sobre les
comissions que cobren les entitats financeres pels diferents serveis que s’ofereixen i
determini si aquests són causa o poden ser causa d’exclusió social.
4. Instar el Govern de la Generalitat a l’obertura d’un expedient informatiu sobre els
tipus d’interès que s’apliquen a determinats préstecs personals i determini si es
considera una pràctica d’usura prohibida pel Codi Civil Català i s’actuï en
conseqüència davant les entitats financeres.
5. Traslladar el present acord a l’Agència Catalana de Consum, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. Aprovació d'una proposta per a la implantació d'un Pla Comunitari de Salut
Mental per a Joves.
El confinament i les diferents restriccions que el Govern de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya han hagut d’aplicar per pal·liar les conseqüències sanitàries ocasionades per
la COVID-19 ha desencadenat brots que han posar en alerta els especialistes en salut
mental. Tot i això, i com ha passat en altres àmbits de la nostra ciutat, la crisi provocada
per la pandèmia ha fet aflorar allò que ja teníem amb noves i aguditzades dimensions.
Vivim noves i velles angoixes, noves i velles expressions dels patiments, i tot
acompanyat de l’orfandat dels nostres joves de no saber com ser ateses, escoltades ni
ajudades.
L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, a finals del mes de juliol de l’any
2020, va presentar el resultat de l’enquesta “Salut en temps de confinament” que volia
donar a conèixer i avaluar l’impacte del confinament, provocat per la pandèmia de la
COVID-19, podia tenir sobre la salut, el benestar emocional i els estils de vida de la
ciutadania. Els resultats de l’enquesta confirmen que la mesura del confinament, tot i ser
molt efectiva per a la protecció davant el contagi, ha tingut un elevat cost per a la salut
mental de les persones, a més d’un elevat cost social i econòmic. De l’explotació de la
resposta de 37.810 persones que van fer l’enquesta destaca que:
-

Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de depressió
i malestar emocional durant el confinament.
El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre
vegades més gran que abans del confinament; es triplica el consum
d’hipnosedants prescrits, i el de no prescrits augmenta 10 vegades.
Els joves-adults i els i les estudiants, les dones, les persones amb menys estudis i
aturades són els grups més afectats, amb gairebé el doble de risc de patir
depressió, ansietat o malestar emocional.

Una de les evidències de l’enquesta, és que els trastorn psicològics són comuns a tot la
societat, però afecten molt més quan les persones ja venen d’una situació de
vulnerabilitat prèvia, com pot ser la solidat,
la manca de recursos, la manca
d’expectativa d’autonomia o l’aïllament.
A banda, segons el CEO, arran del confinament:
-

El 53% de persones entre 18 i 34 anys presenten problemes de concentració.
El 37% de persones tendeix a no voler pensar ni parlar dels problemes.
El 49% de persones ha patit depressió o desesperança.
El consum de psicofàrmacs entre les més joves ha augmentat un 3,5%.

Si ens centrem en les afectacions als nostres joves, a l’Hospital Sant Joan de Déu, en
aquest darrers mesos, s’han atès un 50% més de casos relacionats amb els trastorns
mentals i l’estrès en persones joves. Tot i que la majoria d’aquests casos estaven
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relacionats amb quadres d’ansietat, depressió i trastorns alimentaris, destaca l’increment
d’autolesions i intents de suïcidi. Una problemàtica que cal abordar destinant més
recursos i estant amatents a l’evolució de la progressiva restauració de la mal
anomenada nova normalitat.
Cal recordar que diferents estudis demostren que l’eficàcia de l’atenció a les persones
que pateixen malalties no té a veure amb el tipus de tractament sinó amb la qualitat de la
relació que la persona estableix amb el professional terapeuta. Considerem que ara més
que mai és l’hora de fer real l’atenció comunitària. Una vella i cíclica reivindicació que
recorda que emmalaltim junts i que ens podem ajudar a recuperar el benestar. Els i les
joves no necessiten més hores de consulta sinó més hores de professionals que treballen
en els territoris de la vida quotidiana. Professionals que treballen amb altres
professionals per modificar les condicions vitals de les persones que pateixen patologies
mentals.
És l’hora de que les administracions públiques incorporin plans comunitaris de salut
mental d’adolescents i joves que permetin modificar i ampliar l’atenció a la salut mental
(com a prevenció, com a gestió del malestar i com ajuda en situacions de trastorn) que
reforcin els actuals recursos en aquest àmbit.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Estudiar la possibilitat de desplegar Unitats Locals per a la millora de la salut mental
d’adolescents i joves, enfortint la xarxa existent, passant del model dominant actual
de consulta a un model mixt d’atenció en el propi territori construint junts un equip
comunitari.
2. Instar la Generalitat de Catalunya a dotar els i les professionals dels recursos
socioeducatius del suport i de l’assessorament necessaris per abordar, en les seves
tasques d’acompanyament d’adolescents i joves, els aspectes relacionats amb la
construcció d’una bona salut mental.
3. Dins les competències municipals en matèria de promoció de la salut, hàbits de
consum i salut ambiental, fer possible també la detecció de problemes de salut
mental.
4. Instar la Generalitat de Catalunya a consolidar una xarxa pública d’atenció
comunitària en salut mental per a joves i infants coordinada amb la xarxa de serveis
socials d’atenció pública i apostar per una veritable acció comunitària en salut
mental.
5. Promoure el desenvolupament de processos compartits per a l’articulació de la
detecció de persones amb problemes de salut mental i l’impuls de xarxes de suport
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comunitari i veïnal, que puguin realitzar acompanyaments emocionals o suport a les
tasques de cura.
6. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar el Pla Nacional de Salut Mental i
Emocional, augmentant els recursos i les dotacions econòmiques als Ajuntaments
catalans per poder desplegar aquests plans comunitaris.
7. Donar trasllat dels presents acords al Departament de Salut, al Departament de
Treball, al Departament de Drets Socials, a les entitats del sector de la salut mental
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. Aprovació d'una proposta per al foment de la memòria històrica a Mollet del
Vallès.
Atenent els resultats d’un treball de recerca en l’àmbit de secundària sobre el tancament
de la memòria històrica i democràtica de la ciutat, a partir d’enquestes sobre el grau de
coneixement de la població molletana respecte a la història de Mollet, en particular
sobre l’etapa de la Guerra Civil i quina és la seva valoració respecte al seu tractament.
Atenent l’escàs coneixement, particularment entre la població més jove, de fets històrics
relatius a la ciutat, i el fet que la majoria dels enquestats desconeixen els fets que van
succeir a Mollet durant la Guerra Civil.
Considerant, però, que la majoria de la població enquestada creu que és molt important
mantenir viva la memòria històrica.
A la nostra ciutat comptem amb el Centre d’Estudis Molletans, un Centre d’Estudis
referent a Catalunya, que des de fa gairebé 30 anys treballa en la recerca, col·lecció i
difusió de la memòria històrica de la ciutat. Fruit d’aquests gairebé 30 anys de feina
incansable, s’han realitzat múltiples activitats, articles i accions per a mantenir viva la
memòria històrica molletana. En especial pel que fa al període de la Guerra Civil, és un
període en el qual podem comptabilitzar aproximadament una desena d’actes, un
documental i més d’una cinquantena d’articles, que ens expliquen l’experiència
molletana en aquests anys.
A Mollet del Vallès tenim varis monuments i actes en el calendari institucional i de la
ciutat dedicats a la Memòria Història, com són: Homenatge a les víctimes dels
bombardeigs ( als Quatre Cantons), el Monument a Lluís Companys i els immolats per
la llibertat a Catalunya, i el monument a les persones assassinades als camps nazis, a la
Plaça Amical de Mauthausen.
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Davant les inquietuds respecte al resultat del treball de recerca sobre el grau de
coneixement i tractament de la memòria històrica i democràtica, es proposen un seguit
de mesures que es consideren necessàries d’implementar en la ciutat, per tal de seguir
demostrant el caire democràtic de la ciutat.
Atès que a Catalunya el Memorial Democràtic impulsa la instal·lació d’unes llambordes
en homenatge a les víctimes dels camps de concentració i que ja hi ha algunes
llambordes d’aquest tipus, anomenades Stolpersteine a poblacions catalanes. Així
mateix, l’associació Projecte Homenatge vehicula les peticions de pedres per a alcaldes
i regidors assassinats pel franquisme.
Atès que a Mollet del Vallès tenim documentades un mínim de cinc persones
deportades i assassinades als camps de concentració nazis (Pere Cuyàs Niubó, Joan
Molins Maynou, Joan Tura Ros, Vicenç Bachs Vila i Antonio López Tarragona); així
com un alcalde republicà assassinat pel feixisme espanyol ( Josep Fortuny i Torrents).
Atès que és una bona manera de recordar les víctimes del nazisme alemany i del
feixisme espanyol.
De fet, ja en un Ple es va aprovar un proposta en el sentit de col·locació de llambordes
Stolpersteine ala nostra ciutat, i l’Ajuntament va fer la petició formal al Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya el setembre del 2020. Tot i això, des del
Memorial ens informen que el període mig d’espera és de tres anys.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Estudiar la implementació des de l’Ajuntament en col·laboració amb altres entitats,
d’un pla de difusió de la Memòria Històrica als centres educatius de secundària de la
ciutat i a la ciutat en general, per tal de donar a conèixer la història de la ciutat de
Mollet.
2. Estudiar noves fórmules per seguir avançant en la informació i difusió dels diversos
elements i activitats relacionats amb la memòria històrica a la ciutat. Com per
exemple, estudiar la col·locació d’elements informatius als monuments ja existents.
3. Fer arribar el contingut d’aquests acords al conjunt d’instituts de secundària de la
ciutat, al Memorial Democràtic, a l’Associació Projecte Homenatge, i a l’Associació
Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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8. Aprovació d'una proposta per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona
i Cambrils del 17 d'agost.
Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari José Manuel
Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’imam de Ripoll i els Serveis
Secrets Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni
parlamentària.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’investigació que
tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’imam de Ripoll Abdelbaki es
Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres
estaments estatals en la comissió dels atemptats.
2. Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions efectuades
per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació
judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost
de 2017.
3. Sol·licitar al Govern d’Espanya que procedeixi a desclassificar com a matèria
reservada, a l’empara de la Llei sobre secrets oficials, els documents incautats a
l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya
l’agost de 2017.
4. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per aclarir la
veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en
l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries.
5. Reconèixer la tasca que van fer aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i
altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció.
6. Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè el
Govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat.
7. Comunicar el present acord a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Parlament de Catalunya, al President del Govern d’Espanya, al
President de la Generalitat de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions
Terroristes(ACVOT).
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
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Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez i Vilaret. Total: 11
Voten no: ningú.
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Resultat: Aprovat per majoria.
9. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
10. Precs i Preguntes.
Precs
Sr. Sancho:
Amb relació a la recuperació del Consell de Participació Municipal de Salut.
Manifesta que no està d’acord amb la classificació com a prec d’aquest punt i diu que es
podria haver debatut i votat com a moció.
Explica que fa unes setmanes el seu grup, Mollet en Comú, es va reunir amb la direcció
de l’Hospital de Mollet i que d’aquella reunió van sorgir dues demandes.
La primera és que es facin públics els informes que el Consell de Participació de
l’Hospital fa per la Fundació.
La segona és que l’Ajuntament faci possible la participació en matèria de ciutat.
Recorda que fa anys hi havia un Consell de Participació Municipal de Salut que va
desaparèixer encabit en un consell més ampli, amb més temàtica social, i que amb la
situació actual de pandèmia caldria recuperar-lo i revisar l’actual model de consells que,
afegeix, s’ha desvirtualitzat i ha perdut intensitat.
A continuació llegeix el text de la moció que va presentar el seu grup:
“L’any 2013 el Govern Municipal de la ciutat de Mollet va simplificar el model dels
Consells Municipals Sectorials de participació de Mollet passant de nou consells: Dona,
Comerç, Solidaritat, Joventut, Cultura, Benestar i Salut, Medi ambient, Comerç i Gent
Gran a tres: àmbit territorial, àmbit social i àmbit econòmic.
Des d’aquell moment, les convocatòries d’aquests nous consells han estat esporàdiques
o directament nul·les. A més, el temps transcorregut fa necessari avaluar aquella
reorganització i quins resultats han aportat, respecte la participació a la ciutat.
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En concret, en el cas de la salut, hi ha diversos i notoris elements que fan necessària una
reconsideració respecte de l’existència específica d’un Consell Municipal Sectorial de
Participació de Salut.
La situació de pandèmia global ha posat en evidència la importància dels serveis
sanitaris i de salut pública a tots els nivells. Una observació rigorosa, participada i
democràtica de l’estat dels serveis públics de salut es fa del tot necessària des de l’àmbit
municipal, i més en un moment que aquests serveis estan patint fortes tensions i
necessiten tota la nostra atenció.
A Mollet, disposem de serveis sanitaris d’alt nivell com l’Hospital de Mollet que
ofereix serveis a poblacions veïnes i que juguen un paper en la centralitat i capitalitat
subcomarcal de la ciutat. Al seu torn, l’Hospital té mecanismes de participació propis
que haurien d’estar sincronitzats amb la participació municipal.
I a la ciutat també hi ha altres equipaments públics de l’àmbit de la salut, principalment
els Centres d’Atenció Primària, que juguen un paper fonamental en la protecció de la
salut dels ciutadans i que estan patint fortament la situació de pandèmia i que cal
defensar ara i en el futur.
Per últim, a Mollet, tenim una rica vida associativa i ciutadana que està preocupada per
la situació sanitària i que vol participar i estar informada. Associacions de veïns i
veïnes, sindicats, plataformes sectorials i altres que haurien de formar part d’aquest
òrgan de participació.
Per aquests motius, el grup de Mollet en Comú proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer, instar el Govern Municipal a recuperar específicament el Consell Municipal
Sectorial de Participació de Salut i Benestar.
Segon, traslladar el present acord a l’Institut Català de la Salut, a la Fundació Sanitària
Mollet, a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, a sindicats i
AAVV de la ciutat i altres entitats i persones que puguin estar interessades. ”
Demana que el govern municipal tingui en compte el seu prec.
Sr. López:
Amb relació a la necessitat de convocar el Debat sobre l'Estat de la Ciutat.
Comenta que des de setembre de 2017 els grups de l’oposició tenen molts problemes
per poder debatre. Afegeix que no gaudeixen de llibertat d’expressió plena al Ple.
Pel que fa a aquest prec, presentat pel seu grup i el grup de Mollet en Comú, recorda
que l’Ajuntament celebrava un ple anual, coincidint amb el 3 de novembre, Dia de la
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Ciutat o una altra data propera, sobre l’estat de la ciutat on els grups municipals podien
exposar a la ciutadania com estava la ciutat en aquell moment.
Aquest ple va deixar de celebrar-se al 2014, fa set anys. Ambdós grups creuen que és
molt necessari tornar a fer aquest debat i demanen que l’Alcalde convoqui, tan aviat
com sigui possible, una sessió extraordinària sobre l’estat de la ciutat en compliment del
Reglament Orgànic Municipal.
Amb relació al conflicte entre l’Ajuntament i la comunitat musulmana al-Huda.
Comenta que el conflicte actual entre l’Ajuntament i la comunitat musulmana al-Huda
està generant massa patiment a molts ciutadans i creu que es pot evitar.
Recorda que al 2014 Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya es va oferir com a
mediador i que fa poc ha tornat a oferir-se. Afegeix que sap que des del govern hi ha
hagut una mediació per intentar solucionar el conflicte.
Demana al govern que es continuï per la via de la mediació i ofereix l’ajuda del seu
grup.
Sr. Garrido:
Amb relació a incloure els esports electrònics a la Nit de l’Esport.
Proposa que per futures edicions de la Nit de l’Esport es valori la possibilitat d’inclourehi els eSports o esports electrònics ja que són una nova realitat que aporta noves
habilitats i poden crear oportunitats de feina pels esportistes i professionals vinculats a
aquest mercat que proporciona molt valor afegit.
Amb relació a comportaments incívics als Pinetons.
Comenta que fa pocs dies ha acabat el toc de queda i com a conseqüència s’han tornat a
produir actes incívics a la zona dels Pinetons que afecten el descans dels veïns, sobretot
les nits dels divendres i dissabtes.
Demana que es prenguin mesures.
Preguntes
Sra. Escribano:
Amb relació a les reivindicacions dels treballadors de l’Hospital de Mollet.
Comenta que la setmana passada el comitè d’empresa de l’Hospital de Mollet va sortir
al carrer per reivindicar millors condicions laborals. En concret, per reclamar la
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necessitat de més personal, cobertura de les suplències i baixada de les ratios de
pacients per professional. En definitiva, més recursos sobretot per la situació de límit i
desbordament en què es troba en general la sanitat i en particular l’Hospital de Mollet.
En tant que l’Ajuntament forma part del Patronat de la Fundació Sanitaria de la qual
l’Alcalde és vicepresident, vol saber quines accions s’estan prenent o proposant per tal
d’atendre, estudiar o implementar les demandes del comitè d’empresa i del personal de
l’Hospital. També vol saber quin és el coneixement que de la situació té el Patronat i la
valoració que es fa d’aquesta situació.
Amb relació als problemes dels veïns d’un immoble nou per connectar la fibra òptica.
Explica que els veïns i veïnes dels nous pisos del carrer de Ramon Casas els han
traslladat la seva preocupació perquè malgrat que l’edifici té instal·lada fibra òptica no
poden donar d’alta el servei. Cap companyia vol ser la primera en encarregar-se de
posar la caixa per desprès fer les diferents connexions. Afegeix que són 56 veïns.
Vol saber si per part de l’Ajuntament s’ha fet alguna cosa o si es pensa fer alguna
actuació per ajudar-los.
Sra. Moya:
Amb relació al manteniment dels correcans.
Diu que aquesta pregunta és per la Sra. Núria Muñoz.
Vol que se’ls expliqui el pla de manteniment dels correcans per 2022 i com es pensa
executar.
Sr. Suárez:
Amb relació a la modificació del ROM.
Diu que aquesta pregunta és per la Regidoria de Participació.
Comenta que fa uns quatre o cinc anys es va iniciar una comissió d’estudi per a la
modificació del Reglament Orgànic Municipal. Aquesta comissió no s’ha tornat a reunir
i tampoc hi ha cap comunicació oficial per abordar aquesta reforma en el temps que
resta d’aquesta legislatura.
Vol saber si està previst reprendre o continuar amb el projecte de modificació del ROM
per tal d’ampliar la participació ciutadana, d’entitats i dels partits polítics representats
en aquest consistori, de forma equiparable al que fan altres ajuntaments del país.
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Sra. Vilaret:
Amb relació a la formació de gel en algunes voreres.
Comenta que aquest cap de setmana una veïna de Mollet va relliscar en una vorera al
carrer de Ferrer i Guàrdia i que arran d’aquesta caiguda altres persones han fet públic
que a causa del fred s’ha format gel en certes zones de la ciutat. En concret, als carrers
de Ferrer i Guàrdia i de Pau Vila, cantonada amb avinguda del Parc, i a la plaça de Can
Borrell on és la parada de l’autobús. Afegeix que sap que en certes zones, com ara les
portes dels col·legis, s’hi tira sal.
Vol saber si està prevista alguna actuació, com ara tirar sal, mentre calgui o duri aquest
fred.
Amb relació a les entrades i sortides de vehicles als pàrquings de l’Esclat i Lidl.
Comenta que un veí els ha informat que fa un parell de mesos va fer una sol·licitud en
la qual demana alguna senyalització per minimitzar el perill que suposen les entrades i
sortides de vehicles dels pàrquings de l’Esclat i Lidl dels carrers de Ferrer i Guàrdia i de
Nicaragua.
Vol saber si està prevista alguna actuació en aquest sentit o si es requerirà a aquestes
empreses que instal·lin alguna senyalització.
Sr. Daví:
Amb relació al nombre d’oficines bancàries i caixers.
Vol saber quantes oficines bancàries hi havia a la nostra ciutat el 2005 i quantes n’hi ha
en l’actualitat. També quants caixers d’atenció 24 hores hi havia al 2005, d’aquells que
estan a les façanes, i quants n’hi ha actualment.
Sr. Amaya:
Amb relació a la reparació de la tirolina del parc de les Pruneres.
Comenta que fa uns quants plens va preguntar sobre el manteniment del terra de la
tirolina del parc de les Pruneres. Llavors se li va respondre que feia poc s’havia reparat
la tirolina de Can Borrell i que molt aviat es repararia la del parc de les Pruneres, però
no ha estat així i ara està encara pitjor.
Vol saber com està aquest manteniment.
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Sr. Espinosa:
Amb relació al despreniment de part del sostre del pavelló de Riera Seca.
Comenta que se’ls ha informat que darrerament hi ha hagut un despreniment de part del
sostre del pavelló de Riera Seca.
Vol saber si hi ha prevista alguna actuació d’urgència i si està garantitzada la seguretat
dels usuaris i usuàries d’aquesta instal·lació esportiva.
Amb relació a la benzinera de l’Esclat.
Comenta que darrerament, en diferents franges del dia, es formen cues bastant
importants a la benzinera de l’Esclat al carrer de Nicaragua que entorpeixen el trànsit i
poden causar algun accident. Diu que no sap si seria convenient que el govern
municipal parles amb algun responsable d’Esclat per canviar-hi el sentit. És a dir, posar
l’entrada per l’altra banda, on hi ha més espai.
Vol saber si es pot parlar amb els responsables d’aquest establiment per tal de
solucionar aquest problema.
Sr. Sostres:
Amb relació a la contaminació atmosfèrica.
Vol saber si des del govern municipal s’han pres mesures eficaces per rebaixar
dràsticament la contaminació atmosfèrica. Si la resposta és afirmativa també vol que se
li indiquin algunes.
Amb relació a l’aparcament de camions de Can Pantiquet.
Comenta que els han arribat denúncies que a l’estacionament de camions de sota
l’autopista de Can Pantiquet els vehicles aparcats han patit actes vandàlics.
Vol saber si el govern coneix aquests fets i si s’ha valorat la possibilitat de posar-hi més
llum i vigilància.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202201310946080200_FH
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
21/02/2022

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
22/02/2022

.
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