ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de juny de 2021
De 18.20 a 20.15 h
Sessió telemàtica
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Interventora accidental
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari accidental
Valentín Gómez Sánchez
Absents
Oriol López Mayolas, regidor (s’excusa)
Marta Vilaret Garcia, regidora (s’excusa)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2021.
2. Derogació i aprovació de les noves bases reguladores específiques de subvencions per
a projectes educatius.
3. Concertació d'una operació de tresoreria amb Caixa d'Enginyers.
4. Regularització jurídico-patrimonial del solar de l'Institut de Mollet situat a avinguda de
Burgos, 96.
5. Constitució, adhesió i aprovació dels estatuts de l'Associació de Municipis de l'Arc
Metropolità.
6. Aprovació d'una proposta per commemorar el 28 de juny, Dia Internacional de
l'Alliberament o Orgull LGTBI+.
7. Aprovació d'una proposta sobre el desplegament de les instal·lacions d’energia
renovable a Catalunya.
8. Aprovació d'una proposta per instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió de
l'aplicació de les regles fiscals als ens locals als anys 2022 i 2023.
9. Aprovació d'una proposta sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei de
millora de barris.
10. Mocions d'urgència.
11. Precs i Preguntes.
12. - Petició d'una reunió urgent amb els hortolans de Gallecs.
13. - Prec sobre la naturalització d'espais.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig
de 2021.
2. Derogació i aprovació de les noves bases reguladores específiques de
subvencions per a projectes educatius.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2020 va acordar
l’aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a projectes
educatius per a l’exercici de 2021, publicades al BOP de 12 d’abril de 2021
(CVE202110052540)
Atès que s’ha formulat una nova redacció de les bases específiques reguladores per a
l’atorgament de subvencions per a projectes educatius.
Atesa la Disposició Transitòria Primera de les bases d’Execució del Pressupost per a
l’any 2021 regula el règim aplicable a les subvencions de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Atesa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text
Refós aprovat pel RD. legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Atesa la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la llei general de subvencions i altra normativa concordant.
D’acord amb l’article 9.29 del Reglament Orgànic Municipal pel qual li correspon al
Ple Municipal l’aprovació de la normativa en matèria d’ajudes i subvencions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Derogar les bases per a l’atorgament de subvencions en matèria de
educatius.

projectes

2. Aprovar les noves bases que es detallen a continuació:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS
Primera.- Objecte
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions per a projectes i/o activitats educatius/ves.
Segona.- Finalitat
La finalitat d´aquestes subvencions és fomentar els projectes i/o activitats educatius/ves
que millorin la qualitat de l’educació promoguts per associacions i entitats de la ciutat
de Mollet del Vallès que actuen en l’àmbit de l’educació.
De manera excepcional, amb motiu de la covid_19, es tindrà en consideració a l’hora
d’atorgar les subvencions 2021 aquelles associacions i entitats educatives que organitzin
casals d’estiu.
Tercera.- Règim jurídic
Aquestes subvencions, que s’atorguen d’acord amb els principis d’igualtat, no
discriminació, publicitat, transparència i concurrència competitiva, mitjançant el sistema
de concurs, és discrecional, voluntària i eventual, revocable i reduïble en tot moment, i
en cap cas genera drets per obtenir d’altres subvencions en anys posteriors, ni es pot
al·legar com a precedent.
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Quarta.- Beneficiaris i requisits
Poden optar a la subvenció les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i
amb seu o delegació a la ciutat de Mollet del Vallès, que estiguin degudament inscrites
en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal d’Entitats de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els objectius estatuaris de les quals incloguin
vetllar per l’educació dels infants i joves i les associacions d’alumnes o de mares i
pares d’un centre docent públic de Mollet del Vallès.
L’entitat beneficiària de la subvenció:
 No ha de tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Ha de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Quedaran excloses de qualsevol tipus de subvenció les entitats que programin o
organitzin activitats manifestament discriminatòries per raó de sexe. Les entitats
vetllaran per tal que les activitats programades contemplin la igualtat entre homes i
dones.
Per altra banda, les associacions que sol·liciten la subvenció es comprometen a fer el
possible per garantir la paritat en la composició dels seus òrgans directius.
Cinquena.- Despeses subvencionables
La subvenció es destinarà a finançar les despeses realitzades durant l’any natural 2021,
en concepte de:
1. Activitats educatives i dinamitzadores adreçades als alumnes (tallers diversos,
espectacles, conferències, sortides, intercanvis, etc.).
2. Organització de casals d’estiu
3. Projectes adreçats a promoure i potenciar les associacions d’alumnes i de mares i
pares d’alumnes que suposin una més gran participació de la comunitat
educativa (escoles de pares, activitats organitzades per les associacions, etc.).
4. Altres activitats específiques no contingudes en els apartats anteriors, i que es
puguin considerar d’interès educatiu, social o cultural.
5. Les activitats per a les quals se sol·licita subvenció, és imprescindible que
estiguin aprovades prèviament pel consell escolar del centre docent i que es
realitzin en català.
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Sisena.- Sol·licituds i documentació
Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica municipal
https://seuelectronica.molletvalles.cat en el termini de 20 dies naturals des de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud, de
fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de les
persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça Major,
núm. 1) i a la seu electrònica de l’Ajuntament https://seuelectronica.molletvalles.cat.
Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació i s'han de
presentar acompanyades de la documentació següent:
1. Els estatuts dipositats en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.
2. El número d’identificació fiscal.
3. La documentació que permeti acreditar la representació de la persona que signa
la sol·licitud.
4. Declaració responsable indicant que l'associació no incorre en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de
subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i que no té deutes de naturalesa tributària amb
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
5. El document identificatiu de la persona que signa la sol·licitud.
6. La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de l'associació.
En aquest sentit, com a mínim caldrà presentar el Projecte de l'associació per a
l’any 2021, la memòria relativa a l'any anterior i una certificació sobre el
nombre actual de socis.
7. Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes fitxes
s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir l'activitat,
descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de participants, i
pressupost de despeses i ingressos previstos.
8. Les dades bancàries on poder transferir l’import de la subvenció, en el imprès
normalitzat que té establert l’Institut Municipal d’Educació i que es pot obtenir a
la seu electrònica.
Si les persones que sol·liciten la subvenció consideren necessari aportar més
documentació per explicar millor les activitats que pretenen dur a terme amb el suport
de l’Institut Municipal d’Educació, també poden adjuntar-la a la sol·licitud, però la fitxa
per activitat s'haurà de presentar igualment.
Els documents aportats han de ser originals o fotocòpies acarades pel personal
funcionari del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització de la persona
interessada perquè l’Institut Municipal d’Educació obtingui de forma directa per mitjans
telemàtics el certificat de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social
relatius, respectivament, al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de
les obligacions davant la Seguretat Social.
No caldrà aportar la documentació esmentada si ja va ser presentada en anys anteriors
perquè l’associació va presentar-se a alguna convocatòria de subvenció de l’Institut
Municipal d’Educació, sempre que no hagi variat cap circumstància. Aquest fet (que la
documentació ja va ser presentada) s’haurà de fer constar en la sol·licitud. En tot cas, la
documentació a què es refereixen els apartats 3.4, 3.6, 3.7 i 3.8 d’aquest article s’haurà
de presentar de nou en tots els casos.
Setena.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
1. L’instructor del procediment serà el/la vicepresident/a de l’Institut Municipal
d’Educació
L’instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir
la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les sol·licituds no s'acredita
algun dels requisits, l’ instructor donarà un termini de deu dies hàbils perquè s’esmenin
els defectes. Si transcorregut aquest termini no s’han reparat, la persona interessada
entendrà per desistida de la seva sol·licitud.
Transcorregut el termini de subsanació, l’instructor haurà de convocar la Comissió de
valoració.
2. Comissió de valoració
La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la vicepresident/a
de l’Institut Municipal d’Educació, que la presidirà; la Gerència de l’Institut Municipal
d’Educació; el/la Director/a de Benestar, Drets Socials i Ocupació; el/la cap de la unitat
Administrativa de Benestar, Drets Socials i Ocupació; l’/la Interventor/a; i el/la
Secretari/ària.
En cas de no poder assistir-hi, els membres de la Comissió Qualificadora podran
delegar la seva assistència en una altra persona.
La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i formular la proposta de
resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de persones
sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per desistida.
En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:
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a) Les activitats que es considera oportú de subvencionar
b) La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud
c) La quantia que es proposa d’atorgar
Vuitena.- Criteris de concessió
Cada sol·licitud s'ha de valorar amb una puntuació, que s'obtindrà en funció dels criteris
següents:
1. Organització de Casals d’estiu, fins a 40 punts.
a.1. Per organització de casal d’estiu, fins a 20 punts
a.2. Per cada grup definitiu que s’omple amb els criteris validats pel
PROCICAT, 2 punts per grup, fins a 20 punts
2. El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts.
3. El nombre de persones destinatàries a qui va adreçada l’activitat, fins a 25 punts.
4. La dificultat d’executar l’activitat sense la subvenció, fins a 10 punts. En aquest
apartat es tindrà en compte la situació comptable de l’associació en el decurs de
l’any anterior i, en el cas de nova activitat, segons el pressupost que s’aporti a la
sol·licitud.
5. La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts.
6. Altres criteris específics de l'activitat, fins a 10 punts.
Novena.- Determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
1. L'import de subvenció que cada associació o entitat pot rebre depèn de la puntuació
obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.
Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues operacions
següents:
a) Càlcul del preu per punt, el qual s'obté dividint la consignació pressupostària
pel total de punts obtinguts pel nombre de sol·licituds que compleixen els
requisits. Tanmateix, la Comissió de valoració, si ho considera oportú
després de valorar el conjunt de sol·licituds, pot fixar un preu per punt
inferior al resultat de l'operació que s'acaba de descriure.
b) Fixació de l'import de subvenció que correspon a cada sol·licitud, mitjançant
la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.
2. La quantia obtinguda després de realitzar les operacions descrites en l'apartat
anterior té la consideració d'import màxim, per la qual cosa no es podrà atorgar cap
subvenció per una quantia superior.
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L'import de la subvenció no pot excedir el 50% del cost de l'activitat a la qual
s'apliqui. Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es
justifiqui de forma motivada per part de l'associació o entitat sol·licitant que es
tracta d'activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme
sense la percepció d'una subvenció que financi la totalitat del projecte.
Desena.-Resolució
La Presidència de l’Institut Municipal d’Educació és l'òrgan competent per resoldre el
procediment. La resolució, que haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només
sobre les sol·licituds a les quals es concedeix subvenció, sinó també sobre aquelles que
s'han de desestimar i les que s'han de tenir per desistides.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos.
El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província.
El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi
notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva
sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.
Onzena.- Notificació
La notificació dels actes de tramitació d'aquestes subvencions, d'acord l'article 58 de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 40, 41 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
s'ha de fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, al qual es pot accedir a través de la seu electrònica.
Els actes resolutoris es notificaran en la forma indicada anteriorment, i amb caràcter
complementari, també es podran practicar les notificacions de forma individualitzada
mitjançant els procediments electrònics habilitats que disposi l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, sempre i quan les persones interessades hagin facilitat les dades
corresponents per a la pràctica de la notificació.
Atès que les resolucions es pronunciaran sobre un conjunt de sol·licituds, i a efectes de
la seva notificació, s’identificaran les sol·licituds pels quatre últims números i la lletra
del DNI, i pel número d’expedient que correspondrà al número de registre d’entrada de
la seva sol·licitud en el registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Mollet del Vallès.
Dotzena.-Règim de recursos
Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions, que exhaureixen la
via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu,
davant de l'òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos.

Codi de verificació: 3e0af9f8-eb15-4338-9955-d78b9915a098
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

Tretzena. -Obligacions de les persones beneficiàries
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries de la subvenció estan
obligades a:
a) Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la
documentació que faci menció explicita a les activitats objecte de subvenció,
s'haurà de fer constar la llegenda "amb el suport de l'Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès " i el logotip de l' l'Institut Municipal
d’Educació.
b) Comunicar a l'Institut Municipal d’Educació l'obtenció d'altres subvencions
destinades a finançar la mateixa activitat subvencionada.
Catorzena.- Forma i termini de justificació
Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 31 de gener de
2022, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o per via
telemàtica mitjançant instància genèrica disponible a l’apartat de tràmits de la seu
electrònica.
a) Certificació del/de la secretari/ària de l'associació amb el vistiplau del/de la
president/a, o de la persona que actua en representació de l’entitat, de
conformitat amb el model de justificació que està disponible a la seu electrònica
de l’Ajuntament.
b) Documents justificatius de les despeses realitzades i pagades que es relacionin
en la certificació a què es refereix la lletra anterior.
c) Memòria detallada de les activitats realitzades per a la realització de les quals
s'ha rebut subvenció.
d) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les
activitats subvencionades, si escau.
En el cas de justificació d’activitats s’hauran d’aportar les factures, minutes i demés
justificants de les despeses efectuades pels beneficiaris com a mínim fins a l’import de
la subvenció rebuda, i hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la
normativa vigent aplicable.
Quan les activitats han estat finançades, a més de la subvenció, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, procedència i
aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.
Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, el servei
corresponent ho notificarà a la persona interessada i li concedirà un termini de 10 dies
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hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es
procedirà a la revocació de l’ajut sense tràmit posterior.
La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podran comportar
l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions
previstes.
Quinzena.-Crèdit pressupostari
Aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes escaients
i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost
municipal vigent en funció de la dotació.
Setzena.-Pagament de la subvenció
A compte de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament abonarà el 50% d'aquesta
quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia abonada tindrà
caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l'Ajuntament en cas que no
es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la persona
beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.
Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.
Dissetena.- Vigència
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació i serà
efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.
Divuitena.- Règim sancionador
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei
general pressupostària.
2. L’Ajuntament de Mollet del Vallès iniciarà un procediment de reintegrament de
l’ajut concedit i abonat indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Dinovena.- Publicitat
La publicitat de les bases reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal
(www.molletvalles.cat).
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Vintena.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa
municipal general reguladora de les subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Concertació d'una operació de tresoreria amb Caixa d'Enginyers.
ANTECEDENTS
1. L’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la tramitació
administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb la Caixa d’Enginyers
d’import 1.000.000,00 € i data de venciment 2 de juliol de 2021.
2. La Caixa d’Enginyers ha presentat oferta per a la renovació de la pòlissa. Les
condicions proposades per l’entitat financera compleixen amb la normativa de
prudència financera, conforme a la Resolució de 4 de maig de 2021, de la Secretaria
General del Tresor i Finançament Internacional, per la què s’actualitza l’Annex 1 inclòs
a la Resolució de 4 de juliol de 2017.
3. Les condicions de la oferta presentada per la Caixa d’Enginyers són les següents:
Entitat: Caixa d’Enginyers
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,72%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,07% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant del Secretari de
l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 50 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a les
condicions de pressupost aprovat o en situació de pròrroga.
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2. D’acord amb l’article 51 (apartats a i b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
determina que l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o
préstec amb entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per
operacions corrents.
3. D’acord amb l’article 52 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a la
necessitat d’un informe previ de la Intervenció.
4. D’acord amb l’apartat Tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria
General del Tresor Públic i Política Financera, que indica el següent:
“El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de
apertura del proceso de licitación en el caso de concursos públicos o en el momento de
presentación de las ofertas firmes por las entidades financieras en el caso de
financiación a través de una negociación bilateral.”
La oferta en ferm de Caixa d’Enginyers ha estat rebuda el dia 3 de juny, estant llavors
vigents el preus de prudència financera del mes de maig.
5. D’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan d’aprovació
competent és el Ple de la Corporació.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb Caixa d’Enginyers una operació de tresoreria per un termini d’un
any, amb l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les
diferències de venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres
següents:
Entitat: Caixa d’Enginyers
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,72%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,07% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
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Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant del Secretari de
l’Ajuntament.

2. Cancel·lar l’operació de tresoreria vigent amb la Caixa d’Enginyers per import de
1.000.000,00 € i data de venciment 2 de juliol de 2021.
3. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
4. Notificar aquesta Resolució a la Caixa d’Enginyers i donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, Moya, Padilla, Planellas, Sancho i Sostres.
Total: 8
Resultat: Aprovat per majoria.
4. Regularització jurídico-patrimonial del solar de l'Institut de Mollet situat a
avinguda de Burgos, 96.
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès del dia 30 d’abril de 1992 va acordar
ratificar els acords de data 01/12/1975 de donació gratuïta i del 14/06/1976 de cessió
gratuïta a l’Estat, amb destinació a construcció d’un centre educatiu, després transferit a
la Generalitat de Catalunya, amb destinació de l’Institut de Mollet del Vallès.
La construcció del centre va finalitzar l’any 1975, i va entrar en funcionament el curs
1975-76.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat regularitzar la
situació del solar on es va construir l’Institut de Mollet del Vallès i, actualment està en
projecte l’obra de substitució de l’edifici C de l’Institut.
Atesos els informes del secretari i del lletrat de Serveis Jurídics.
De conformitat amb els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, així com dels articles 211 i 212 del
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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.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar l’acord del dia 30 d’abril de 1992 referent a la cessió de domini del solar
ubicat a l’avinguda Burgos núm. 96, amb superfície 13.052 m2 (segons cartografia
cadastral) i límits pel nord amb la finca de propietat municipal, actual CEIP Sant
Jordi, de la qual es segregarà, al sud amb rotonda del Calderí, a l’est amb l’avinguda
Burgos i a l’oest amb la línia de ferrocarril, havent-se de segregar de la finca de
major cabuda núm. 11.140 i amb superfície de 29.800,80 m2, destinat en el seu dia a
la construcció d’un Institut, i en virtut del Reial Decret 2809/1980, de 3 d’octubre,
sobre traspàs de serveis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria
d’ensenyament s’ha d’entendre feta a favor de la Generalitat de Catalunya.
2. Destinar la finca objecte de cessió a equipament escolar mitjançant la seva
construcció i/o ús per a tal finalitat, entenent que la possible reversió a l’Ajuntament
en cas de no destinar-se a la finalitat a que es va oferir en el seu moment ha superat
amb escreix els 30 anys que marca la legislació vigent, article 50 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les
Entitats Locals de Catalunya.
3. Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, durant la tramitació de cessió de
domini i la seva formalització, el solar indicat per tal de poder seguir amb el
projecte de l’obra de substitució de l’edifici C de l’Institut.
4. Facultar l’Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a
l’efectivitat del que es disposa en els presents acords.
5. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies per tal que
s’hi puguin presentar al·legacions, tot fent constar que en el supòsit que no se’n
formulessin la cessió tindrà plena eficàcia sense necessitat d’un ulterior acord.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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5. Constitució, adhesió i aprovació dels estatuts de l'Associació de Municipis de
l'Arc Metropolità.
El passat dia 13 d’abril de 2021 les alcaldies dels municipis de Mollet del Vallès,
Martorell, Vilafranca del Penedès, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró,
Sabadell i Terrassa signaren la declaració de Martorell, que comportà la constitució de
l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità.
Aquesta entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme
en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins
el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del
territori.
Atès que el grup impulsor va acordar que la forma jurídica més adient per desenvolupar
aquest projecte era a través de la constitució d’una associació, de conformitat amb allò
que disposa la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques, essent aquesta una associació sense finalitat lucrativa,
de naturalesa permanent, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus
membres socis, i amb plena capacitat jurídica.
Atès que en aquest sentit expressat, el grup impulsor ha procedit a elaborar una proposta
d’estatuts que han de regir l’Associació.
Vistos els articles 133 a 136 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, en
concordança amb la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que preveuen la facultat dels ens locals de
constituir associacions per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns, les
quals es regularan pels seus estatuts i per la seva normativa específica, i que el
procediment a seguir és l’adopció pel Ple municipal de l’acord de creació de
l’associació, aprovació dels estatuts, i designació de representant.
Vistes les Lleis 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques, i 7/2012, de 15 de juny, de
modificació del Llibre Tercer, que regulen les associacions de Catalunya, i especialment
els articles 321-1 i següents del Codi, que regulen la naturalesa i els requisits de
constitució de les associacions per part de les persones jurídico-públiques sempre que
les normes per les quals es regeixin no ho prohibeixin i que l’acord sigui adoptat per
l’òrgan competent.
De conformitat amb els articles 2.6, 3.e) i g), 5, 6, 7, i la disposició final primera de la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Atès que els estatuts elaborats incorporen tots els aspectes que, segons l’article 134 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, necessàriament han de
contenir; així mateix, s’ajusten a les disposicions establertes al Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, com ara les que regulen l’actuació i representació dels òrgans de
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govern, el règim d’adopció d’acords, els drets i deures dels socis, el règim comptable i
documental, els actes de modificació estructural o el procediment de liquidació
subsegüent a la dissolució; tot i que també fa ús de l’autonomia organitzativa que atorga
l’esmentat Codi per regular la seva organització i funcionament.
Vist l’article 52.2.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
en relació amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, que atribueixen la competència per adoptar l’acord de creació i
d’aprovació d’estatuts de l’associació al Ple municipal, amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels seus membres.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità que té per
objecte establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la Regió
metropolitana a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels
sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, a l’hora que les seves finalitats es
troben previstes a l’article 8 dels estatuts que s’annexen.
2. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com a
membre fundador.
3. Aprovar el text dels Estatuts que han de regir l’esmentada associació, i que
s’acompanyen com a annex.
4. Nomenar el senyor Josep Monràs i Galindo, alcalde de Mollet del Vallès, i la
senyora Mireia Dionisio Calé, regidora coordinadora de Governança, Economia i
Serveis Territorials, representants de l’Associació de Municipis de l’Arc
Metropolità, titular i suplent respectivament, i facultar-lo per adoptar i executar els
actes i acords necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Planellas, Pérez,
Sancho, Sostres i Torrecilla. Total: 21
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
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6. Aprovació d'una proposta per commemorar el 28 de juny, Dia Internacional de
l'Alliberament o Orgull LGTBI+.
Com cada 28 de juny, se celebra arreu del món el Dia Internacional de l'Orgull i
l'Alliberament LGTBI+, per commemorar les protestes dels fets d'Stonewall, ara fa 52
anys a la ciutat de Nova York. Una rebel·lió per plantar cara a tota la violència històrica
i institucional patida, liderada per dones trans racialitzades, que va suposar l'inici del
moviment LGTBI+ i de la lluita per la conquesta i el reconeixement dels drets de
lesbianes, persones trans*, bisexuals, homosexuals i altres manifestacions de la
diversitat sexual i de gènere.
Enguany aquesta commemoració està inevitablement marcada pels incidents del darrer
cap de setmana del mes de maig a Barcelona, amb diferents agressions homofòbiques
especialment brutals. Aquests fets són només la darrera mostra de tota la violència que
les persones LGTBI+ seguim patint, dia a dia, a les nostres vides. Atacs a
manifestacions artístiques com el mural de Ripollet, insults i humiliacions al transport
públic, agressions verbals i físiques fins a 80 actes violents LGTBIfòbics al nostre país
només en el que portem d'any, segons ha fet públic l'Observatori contra l'Homofòbia.
I, malgrat tot, no són més que la punta de l'iceberg de totes les agressions i violències
que afrontem les persones LGTBI+. Perquè malgrat els avenços legislatius aconseguits
gràcies al compromís i la feina incansable de l'activisme LGTBI+, seguim patint tota
mena de discriminacions, menys evidents, que travessen tots els àmbits de les nostres
vides, i que s'agreugen si som dones, persones trans o no binàries, precàries,
racialitzades, migrades, seropositives, menors o grans, sense xarxa familiar o sense
papers.
L'auge dels discursos d'odi, obertament homòfobs i trànsfobs per part de l'extrema dreta
que ha arribat a les institucions, però també les actituds reaccionàries i excloents des de
partits i entorns pretesament progressistes i feministes, són algunes de les causes del
creixement de la violència contra les persones LGTBI+. Un increment preocupant,
especialment també arran del confinament per la Covid-19 i la situació complicada per a
moltes persones LGTBI+ per haver de recloure's en ambients o entorns hostils o patir
conseqüències per la seva salut mental. Aquesta onada d'odi i violència la veiem també
a nivell global, del Brasil a l'Iran, així com al cor d'Europa com demostren les morts de
David Polfliet a Bèlgica o Normunds Kindzulis a Letònia, i les desenes d'assassinats de
persones trans que es produeixen cada any a tot el món.
Cal prendre consciència, com a societat, que aquests fets ni són minoritaris ni afecten
només les persones LGTBI+: són una expressió més d'un sistema patriarcal
d'opressions, normes i violències sobre la diversitat sexual, la identitat i l'expressió de
gènere de totes les persones, que encara avui actua impunement i contra el que cal
rebel·lar-se, com van fer aquelles lluitadores de Stonewall que van dir prou a la
repressió policial.
Per això és necessari continuar treballant, des del carrer, les administracions, el
moviment associatiu, la comunitat educativa, les instàncies judicials i policials i la
Codi de verificació: 3e0af9f8-eb15-4338-9955-d78b9915a098
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

societat en el seu conjunt, per acabar amb la impunitat, arraconar les actituds
reaccionàries i discursos d'odi vinguin d'on vinguin, i aconseguir erradicar tota forma de
discriminació i de violència contra les persones LGTBI+, especialment en aquells
col·lectius més vulnerables com les persones grans, les persones migrades, els i les
adolescents i infants, o les persones trans. Per tal d'assolir la igualtat real, es fa
inevitable qüestionar de manera transversal la cisheteronormativitat que culturalment
imposa el sistema heteropatriarcal pressuposant una identitat de gènere binària i una
orientació sexual i aparences o expressions de gènere úniques.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Refermar el seu compromís amb el respecte i la defensa de la diversitat sexual,
afectiva, d'expressió i d'identitat de gènere, i adherir-se a la commemoració que les
entitats i institucions del nostre país celebraran amb motiu del 28 de juny, dia per
l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.
2. Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat
de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i el compromís de
treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+.
3. Condemnar les agressions i els atacs contra les persones LGTBI+, així com els
discursos d'odi i reaccionaris que qüestionen l'existència i el reconeixement dels
drets de les persones LGTBI+, en especial les persones trans.
4. Posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l'arc de Sant Martí com
a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI+.
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos
necessaris per a la seva implementació amb el desenvolupament de polítiques
efectives per abordar la discriminació de les persones LGTBI en els diferents sectors
d’intervenció, com ara; la salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cultura, el
lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i
sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement
de la diversitat familiar.
6. Donar suport a la tramitació al Parlament d'un projecte de llei trans catalana, basada
en les recomanacions internacionals i en l'autodeterminació de gènere, com marca la
Llei 19/2020.
7. Instar el Govern espanyol a deixar de bloquejar la tramitació del projecte de llei
trans estatal elaborat per les entitats després de mesos de feina, que ha aconseguit un
alt grau de consens social i de partits representats al Congrés dels Diputats.
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8. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la defensa i
protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d'edat
de formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i
a desplegar i aplicar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia al nostre municipi, mitjançant la Xarxa dels Serveis d'Atenció Integral
SAI LGBTI.
9. El consistori es compromet a què tota la seva actuació, desplegament de polítiques,
tràmits i comunicacions garanteixin els drets de les persones LGTBI+, el respecte a
la seva identitat i orientació sexual, així com la diversitat familiar LGTBI+.
10. Traslladar els presents acords a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, als grups
polítics representats al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Igualdad, als grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats representades al
Consell Nacional LGTBI.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garrido, Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas,
Planellas, Pérez, Sostres i Torrecilla. Total: 22
Voten no: ningú.
S'abstenen: Sancho.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. Aprovació d'una proposta sobre el desplegament de les instal·lacions d’energia
renovable a Catalunya.
La crisi ecològica que vivim ens empeny amb urgència al desenvolupament d'estratègies
d'adaptació al canvi climàtic i a l'impuls d'actuacions que contribueixen a la protecció
del medi ambient i la biodiversitat. Alhora, la crisi social i econòmica, exigeix també
que aquestes estratègies segueixin un model de transició que vetlli pels drets de la
ciutadania, garantint l'accés universal a l'energia, protegint especialment les persones
més vulnerables, i impedint que aquells que han controlat les fonts de producció i els
mercats de distribució, àmpliament culpables de la situació en la que ens trobem,
pretenguin protagonitzar el canvi i seguir fent negoci a costa de la societat i els recursos
naturals de totes.
En aquest sentit, cal apostar decididament per canvis sense precedents que redueixin la
demanda energètica, avancin cap a la descarbonització i es deslliurin dels combustibles
fòssils, i ajustin els patrons de producció i consum causats pel capitalisme i el seu
creixement desbocat. Aquests canvis, tècnicament i econòmicament possibles, només es
poden impulsar amb polítiques i accions adequades que vagin en sintonia amb
l'assoliment dels objectius d'erradicació de la pobresa i les desigualtats, tant a escala
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local com global, de participació democràtica i de transparència en la gestió, de
protecció del patrimoni natural, la biodiversitat i el paisatge, i el tractament dels sectors
bàsics (entre els quals, evidentment, es compta l'energia) des de les polítiques públiques
i la perspectiva del bé comú.
És amb aquest repte que, seguint les línies establertes pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, Catalunya ha d'entomar el gran repte
de desenvolupar un nou model energètic. Avui dia, tenim instal·lats 1.270 megawatts de
generació d'energia eòlica i 273 de fotovoltaica, i, per complir amb els objectius de la
Llei de canvi climàtic establerts per al 2030, s'hauria d'arribar als 4.000 en un sentit i als
6.000 en l'altre. Per assolir aquests reptes hi ha molt de camí per recórrer.
En aquest marc, és imprescindible comptar amb l'empoderament de la ciutadania, la
intervenció pública i la inversió de les empreses amb l'objectiu d'afavorir una nova
economia energètica basada en la generació neta, l'emmagatzematge i la innovació i
l'exportació, i tot plegat sense oblidar que també perseguim la creació d'una ocupació
estable i de qualitat pel sector i acabar amb la pobresa energètica, des d'una perspectiva
de transició justa, i d'una vertebració territorial que passa per l'equitat i la lluita contra el
despoblament.
Per fer-hi front i reaccionar davant d'una dècada perduda en transició energètica, el
Govern va promoure i el Parlament va convalidar el Decret Llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies
renovables, que, malgrat regular de forma pionera l'autoconsum elèctric, ha establert un
marc ampli i lax que ha generat que comencin a promoure's macroprojectes
d'instal·lació de grans centrals eòliques o solars arreu de Catalunya, amb el corresponent
conflicte amb la ciutadania dels espais més castigats per la concentració d'aquests
(molts d'ells ja saturats pel desenvolupament de fa més d'una dècada) i que perjudiqui
greument espais de valor ambiental, agrari, paisatgístic i de poblament humà. Tot plegat
ha comportat una dinàmica de bombolla especulativa, per l'aposta per la liberalització
del sector de les renovables, que, de facto, dóna carta blanca a les grans corporacions i
que podria posar en risc la conservació dels espais naturals del territori.
De fet, hi ha prop d'un centenar d'entitats socials, ecologistes, ciutadanes i de defensa
del medi ambient i lluita per l'equitat territorial que ja s'han mobilitzat arreu del país, per
protestar per aquest desplegament desregulat i que castiga unes zones del país, i per
defensar una transició energètica en mans de la ciutadania. Diverses mobilitzacions
s'han desenvolupat al llarg del país (en especial a la Terra Alta, a la Segarra, a les
Garrigues, a la Baixa Segarra, al Pallars, a la Catalunya Central i a l'Empordà) i el
passat 2 de maig es van concentrar, coordinats des de l'associació de Micropobles, la
Xarxa per la Sobirania Energètica i la coordinadora d'entitats contra la concentració de
centrals d'aerogeneradors i fotovoltaiques, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per fer
escoltar el seu decàleg de reivindicacions.
A les protestes territorials cal afegir que el recent acord per la investidura de Pere
Aragonès com a president de la Generalitat, entre ERC i JxCAT, a l'apartat relatiu a
l'impuls de l'acció contra l'emergència climàtica i la protecció de la biodiversitat recull
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"un gran acord nacional que dibuixi el mapa d'espais adients per a la implantació dels
projectes d'energia eòlica i fotovoltaica del país, tot vetllant per la protecció ambiental,
paisatgística, patrimonial, agronòmica i urbanística i amb la participació dels municipis
i les comarques" i "modificar el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de
mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables",
relacionant explícitament un seguit de compromisos de preservació de paisatge, sòl
agrari, biodiversitat, patrimoni i el reforç de la comunicació a la ciutadania i al territori.
Aquest apartat de l'acord col·lideix amb el que van acordar ERC i la CUP que
plantejava una moratòria dels grans projectes d'impacte territorial negatiu del Decret
16/2019.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Primer.- Manifestar el recolzament i suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès al
següent decàleg pel desplegament de les energies renovables a Catalunya:
1. Cal lluitar contra el canvi climàtic complint amb els compromisos europeus per
arribar al 2050 produint el 100% de l'energia que necessita el territori català a partir de
fonts d'energia renovables. Però cal fer-ho avançant cap a una sobirania energètica real,
al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement sostenibles des del punt
de vista social, ambiental i econòmic.
2. El desplegament de les renovables s'ha de fer des de les administracions i els agents
socials implicats des d'una planificació participativa, amb dos objectius bàsics: que
contribueixi a l'equilibri territorial i que permeti passar progressivament de l'estructura
vertical actual (l'energia en mans dels oligopolis) a una estructura més horitzontal
(basada en instal·lacions petites i mitjanes en mans dels ciutadans).
3. Cal donar preferència als projectes de reducció del consum i millora de l'eficiència
energètica, així com la implantació d'instal·lacions de renovables que potenciïn
l'autosuficiència energètica de totes les llars i les PIME. La instal·lació de
macroprojectes de centrals renovables ha de minimitzar-se, evitant en tot cas la
perpetuació de la dependència dels oligopolis energètics i els impactes agressius sobre
el territori.
4. El desplegament ha d'orientar-se potenciant els projectes de comunitats energètiques
locals i les petites o mitjanes instal·lacions (menys de 10 MW) promogudes amb capital
públic i/o privat procedent d'inversors locals, que aprofitin les diverses fonts locals
d'energies renovables (hidroelèctrica, biomassa, biogàs, geotèrmia, eòlica,
fotovoltaica...) tot vetllant perquè aquestes instal·lacions tinguin un impacte reduït en
l'entorn i es distribueixin equitativament per tot el territori català.
5. Cal prioritzar la implantació dels projectes mitjans o grans (més de 10 MW) de
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producció de renovables emplaçats en espais periurbans, industrials, degradats i de
serveis xarxa viària, canals de reg, etc.), així com altres espais intensament antropitzats
(espais intersticials, perifèrics, etc.) propers als llocs de consum. La implantació de
grans centrals de producció de renovables en sòl no urbanitzable ha de minimitzar-se en
tot cas, evitant la industrialització de bona part dels paisatges naturals i rurals que
constitueixen l'ànima del territori, un element fonamental del nostre patrimoni identitari
i productiu d'aliments.
6. Cal donar suport i activar les eines de reflexió territorial com les cartes del paisatge
comarcal i el desenvolupament de la Llei d'Espais Agraris per poder decidir, de forma
participativa (amb les administracions locals i la ciutadania), quins són els espais idonis
per a la instal·lació de les grans centrals industrials de producció d'energies renovables.
7. Cal impulsar la recerca, desenvolupament i innovació en la producció de renovables,
més enllà dels sistemes més comercialitzats, per tal de convertir Catalunya en territori
punter en l'aprofitament de fonts d'energies renovables de baix impacte: biomassa,
biogàs, fotovoltaica amb nous materials (teules, vidre, asfalt...), microcentrals
hidroelèctriques, geotèrmia, eòlica sense pales, etc... incorporant en aquests projectes
els valors socials i ecològics per avançar cap a una transició energètica realment
sostenible.
8. Cal avançar cap a la gestió pública de l'energia, on la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments haurien de jugar un paper clau amb l'objectiu d'assolir el control de les
xarxes de distribució de l'energia, la gestió de les centrals hidroelèctriques amb període
de concessió caducat o que finalitzarà pròximament i agilitzant la implantació
d'instal·lacions de renovables en tots els equipaments públics, tot garantint l'accés bàsic
a l'energia dels col·lectius en risc d'exclusió.
9. Cal reformar el marc legal per a les renovables i la transició energètica, respectant els
valors de la normativa europea i catalana preexistent, que s'elabori amb transparència i
amb la participació de les administracions locals i la ciutadania. Per fer front als efectes
perversos del Decret Llei 16/2019 d'impuls de les energies renovables, que ha suposat
l'allau de macroprojectes promoguts pels oligopolis, cal una regulació que tingui
l'objectiu d'ordenar i planificar el desplegament de les renovables d'acord amb els punts
recollits en aquest decàleg i que tingui efectes vinculants també sobre els
macroprojectes de producció d'energies renovables actualment en tramitació. Cal
elaborar un Pla Territorial Sectorial que faci una planificació específica en l'espai i en el
temps. El Pla, a més, hauria de definir en positiu on s'han de situar les instal·lacions de
captació energètica, els accessos, i les xarxes de transport i distribució.
10. Cal garantir la capacitat de decisió dels ajuntaments i de la ciutadania afectada en el
procés d'autorització de la ubicació dels macro-projectes de renovables. Articulant
mecanismes per evitar l'excessiva concentració sobre determinats territoris, la
instal·lació de projectes que puguin afectar negativament elements clau del patrimoni
natural, cultural i paisatgístic català i que garanteixi la protecció dels drets bàsics dels
habitants dels territoris afectats.
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Segon.- No només aprovar mocions a favor dels objectius fixats pel 2030, sinó també
ser més actius en la instal·lació d’energies renovables, tot aprofitant els sostres dels
equipaments municipals i altres espais que el ple municipal acordi com a llocs adients
per fer-ho.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Planellas, Pérez,
Sancho, Sostres i Torrecilla. Total: 21
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovat per majoria
8. Aprovació d'una proposta per instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió
de l'aplicació de les regles fiscals als ens locals als anys 2022 i 2023.
La pandèmia provocada per la COVID-19 ha generat una crisi sense precedents en totes
les economies del món que trigarà uns quants anys a superar-se.
A Europa, l'economia va patir el 2020 el major enfonsament des de la Segona Guerra
Mundial. Segons l'oficina estadística Eurostat, el PIB va caure el 6,8% a la zona euro a
causa de les fortes mesures restrictives adoptades per afrontar la pandèmia.
Les successives onades de contagis estan retardant la recuperació europea que pot patir
profundes cicatrius en forma de fallides empresarials, atur de llarga durada o majors
desigualtats socials. Així, les previsions actualitzades el mes de febrer per la Comissió
Europea rebaixaven el creixement del PIB de la Unió Europea per a 2021 del 4,1%
estimat a la tardor passada, al 3,7%.
A Espanya, el 2020 ha estat encara pitjor amb un descens de l'11% (una caiguda del PIB
que duplica l'experimentada per Alemanya, -5%) segons dades publicades pel mateix
Govern i el que és més preocupant, a finals de 2022 encara no hi haurà condicions de
recuperació del PIB previ a la crisi, ja que les previsions realitzades per Brussel·les
apunten a un creixement del 5,6% i 5,3% per 2021 i 2022, respectivament.
Totes aquestes dades ens demostren que, tal com ja ha anunciat la Comissió Europea, la
possible recuperació a la UE serà desigual. A més, el pla de recuperació i resiliència no
estarà a ple rendiment abans de finals de 2021.
Davant d'aquesta situació, Brussel·les ha instat els països que no retirin els estímuls, ni
les mesures temporals per evitar el tancament d'empreses o l'extinció a gran escala de
llocs de treball i no accentuar la crisi social.
La suspensió de l'aplicació de les regles fiscals, aprovada pel Congrés dels Diputats el
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20 d'octubre de 2020, per als anys 2020 i 2021, constitueix una de les mesures del
Govern de l'Estat, fortament reivindicada pels governs locals que ha tingut un impacte
positiu en els ajuntaments.
Aquesta mesura va ser adoptada després que la Unió Europea anunciés el març de l'any
passat que, per primera vegada en la seva història, activava la clàusula d'escapament
general del Pacte d'Estabilitat i Creixement i suspenia l'aplicació dels límits de deute i
dèficit continguts en el dit Pacte.
D'altra banda, cal recordar que els governs locals han anat reclamant des de sempre, en
primer lloc, la flexibilització de les Regles fiscals i posteriorment, la seva no aplicació.
Tot i que la suspensió de les Regles fiscals es va aprovar al darrer trimestre de l'any
2020 aquesta mesura ha permès els Ajuntaments, finançar les despeses excepcionals
derivades de la pandèmia amb els seus propis romanents. Ara bé, després d'examinar les
previsions de creixement del PIB a Espanya considerem que en 2022 i 2023 continuaran
existint necessitats i demandes socials, i projectes municipals de recuperació de
l'activitat, l'economia i l'ocupació.
Analitzades aquestes dades, podem afirmar que les entitats locals, que ja han
compromès recursos en els exercicis 2021 i 2022 per a la posada en marxa d'iniciatives
extraordinàries i urgents de tipus econòmic i social amb l'objectiu de reduir les
conseqüències negatives d'aquesta pandèmia, hauran de mantenir i/o ampliar les
mesures l'any 2022 i 2023. Un increment de despesa que es produeix en un context de
forta caiguda d'ingressos.
Davant d'aquesta realitat és necessari i urgent ampliar la suspensió de l'aplicació de les
regles fiscals fins a l'any 2023 i poder continuar utilitzant els romanents per a la
recuperació i les transformacions de model. De fet, la Comissió Europea, ja ha avançat
que els indicadors suggereixen "que cal continuar aplicant la clàusula general de
salvaguarda el 2022 i desactivar-la a partir de 2023".
Però davant de l'evolució de la pandèmia, els ens locals necessitem més recursos
addicionals. I no és suficient amb la suspensió temporal de les regles fiscals, calen
recursos públics del Govern de l'Estat, participar directament sense tutelatges dels Fons
europeus i un Fons compensatori de la Generalitat per a les despeses originades per la
pandèmia.
Per aquests motius, i amb l'objectiu de facilitar la resposta necessària a la crisi sanitària i
econòmica causada per la pandèmia de la COVID-19, cal insistir en la necessitat de
mantenir la suspensió de les regles fiscals i com a conseqüència que les entitats locals
puguin continuar fent ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació
econòmica i social.

Codi de verificació: 3e0af9f8-eb15-4338-9955-d78b9915a098
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l’Estat que s'estenguin els efectes de la no aplicació de les regles
fiscals als exercicis 2022 i 2023, d'acord amb el que disposa la Comissió Europea i
en paral·lel amb la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, atès
l’alentiment de recuperació econòmica en els propers anys
2. Instar el Govern de l’Estat a la creació d’un fons extraordinari destinat als municipis
amb una dotació mínima de 3.000 milions d’euros per contribuir a la recuperació
econòmica i social.
3. Sol·licitar del Govern d'Espanya que les esmentades mesures siguin adoptades el
més aviat possible, abans de l'estiu, a l'objecte que puguin resultar operatives en
aquest any 2021.
4. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda del Govern de l’Estat, als grups
polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a les entitats
municipalistes de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei de
millora de barris.
Fa més de 15 anys que va entrar en vigor la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Aquesta norma,
coneguda com la "Llei de Barris", va ser una fita històrica per a la millora de més d'un
centenar de barris i àrees urbanes que patien fortes problemàtiques socials i
urbanístiques. Gràcies a la creació del Fons de foment del programa de barris, es van
finançar més de 4.000 actuacions en 117 municipis, amb una inversió total superior als
1.300 milions d'euros durant els 6 anys que va estar en funcionament el programa.
Les actuacions es vehiculaven a través dels Plans Integrals de millora urbana, que
incloïen mesures de rehabilitació urbanística i projectes de desenvolupament social i
econòmic per fomentar la cohesió social de cada àrea. El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques contribuïa al finançament d'entre el 50 i el 75% del
pressupost global de cada pla integral, mentre que el municipi beneficiari es feia càrrec
de la resta i es comprometia a executar el pla en un període màxim de quatre anys
(prorrogable un o dos anys més).
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En l'actualitat, la Generalitat de Catalunya té identificades 236 àrees vulnerables en tot
el país. La majoria d'elles es concentren a Barcelona (134), especialment als barris de
les proximitats dels rius Llobregat i Besòs, però també es troben a municipis de petita
mida i a àrees no metropolitanes. Totes elles, àrees urbanes d'especial atenció,
s'identifiquen d'acord amb indicadors que inclouen les diferents dimensions del
deteriorament urbà:
- Processos de regressió urbanística i dèficits d'equipaments i serveis, identificats a
través de mesures com el valor cadastral o l'estat de conservació de les edificacions.
- Problemes demogràfics, aproximats amb la densitat de població, el percentatge de
població dependent o d'origen migrant.
- Problemes econòmics, socials o ambientals, mesurats a través de la taxa d'atur, els
nivells educatius i l'extensió de les àrees verdes.
- Dèficits socials i urbans, i problemàtiques de desenvolupament local, correlacionats
amb indicadors d'accés al transport públic, l'activitat econòmica o el percentatge de
població en risc d'exclusió social.
La Generalitat de Catalunya fa més d' una dècada sense impulsar polítiques integrals de
renovació urbana, des que les convocatòries de la llei 2/2004 es van interrompre al
2010. Existeixen municipis on més de la meitat de la població resideix en barris d'alta
vulnerabilitat, i l'actual situació d'emergència sanitària i climàtica no fan sinó agreujar
les dinàmiques de deteriorament econòmic i social de les àrees descrites anteriorment.
Per aquest motiu resulta urgent recuperar les polítiques de regeneració urbana a curt
termini, especialment tenint en compte el pròxim desplegament del programa de fons
europeus Next Generation, el qual suposa una important oportunitat per al
desenvolupament social i mediambiental dels pobles i ciutats de Catalunya.
Atès que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar
l'Expressió d'interès "Programa d'actuacions de rehabilitació a nivell de barri de la
component 2 "Implementació de l'Agenda Urbana espanyola", que va ser recollit en el
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dirigit a la inversió en operacions de
rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbana de gran escala, en barris o
zones delimitades en funció del seu nivell de renda i de les seves necessitats i
potencialitats.
Atès que el govern de la Generalitat ha inclòs entre els seus 27 projectes Next
Generation Catalonia el programa Agenda urbana: revitalització dels hàbitats urbans.
Atès que la Diputació de Barcelona ha incorporat aquesta acció transversal i
transformadora a la Cartera pròpia de projectes amb l'Impuls als programes locals de
renovació urbana, la rehabilitació i millora energètica d'habitatges, la rehabilitació i
millora energètica d'habitatges als petits municipis; el finançament de projectes de
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regeneració urbana integral i els Barris i comunitats: motors de transformació social.
Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat el seu Pla Metropolità de
Rehabilitació 2020-2030 que pretén incrementar els índexs de rehabilitació, incloent-hi
millores energètiques i d'accessibilitat, dinamitzar l'economia i augmentar els nivells
d'ocupació en el context de crisi social i econòmica, i contribuir a reduir les dinàmiques
de segregació urbana del territori metropolità.
Atès que en aquesta conjuntura és urgent un canvi de paradigma que es fonamenti en
l'urbanisme ecològic i en la rehabilitació residencial i la renovació urbana com a
derivades.
Atès que aquestes noves polítiques públiques urbanes han de ser secundades per una
nova legislació a Catalunya i un fons econòmic que permeti desenvolupar-les, com seria
l'aprovació d'una nova llei de millora urbana social i ambiental dels barris i viles, per
impulsar la millora de les condicions de vida dels barris i zones rurals i la transició
ecològica, prioritàriament, en àrees que pateixen processos d'abandonament, degradació
del teixit urbà o del seu patrimoni edificat, o la població resident es troba en risc
d'exclusió social.
Atès que mentre aquesta nova normativa, adaptada a les noves exigències climàtiques i
socials no s'aprovi, el govern de la Generalitat continua disposant d'un instrument
legislatiu àgil, eficaç i vigent per tal d'abordar la rehabilitació dels barris amb una
elevada vulnerabilitat mitjançant la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern de la Generalitat a obrir una convocatòria urgent d'ajuts del
Programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.
2. Instar el govern de la Generalitat a modificar les bases de la convocatòria per
adaptar-les a les exigències del Fons Europeus Next Generation, així com al
Programa d'actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que donarà suport al desenvolupament
d'actuacions de rehabilitació del parc d'edificis residencials des d'una perspectiva
integral, de manera que a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat se
sumin actuacions en matèria de conservació, seguretat i digitalització de l'edifici i
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actuacions de transformació integral per a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic
de l'entorn urbà.
3. Instar el Govern de la Generalitat a dotar el Fons de foment del programa de barris i
àrees urbanes a través de les modificacions pressupostàries escaients.
4. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una nova llei de millora urbana, social i
ambiental de barris i viles, Llei de barris verds de Catalunya.
5. Traslladar el present acord al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, el Departament de la Presidència i el Departament d'Economia i
Hisenda.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
Voten no: ningú
S'abstenen: Amaya, Padilla, Planellas i Sostres. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria
10. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
11. Precs i Preguntes.
Precs
Sr. Amaya:
Amb relació a una petició de reunió urgent amb els hortolans de Gallecs.
Exposa que tenir un hort és una activitat molt arrelada a Mollet del Vallès que permet a
les persones que ho sol·liciten conrear un hort en sòl públic. L’Associació d’Hortolans
de Gallecs és una entitat que agrupa tots els hortolans de Gallecs, gestiona prop de 200
horts, els pous d’aigua i el seu abastament, els armariets i altres assumptes relacionats
amb els horts, i cobra una quota anual als seus socis. Aquesta associació es relaciona
amb el Consorci de Gallecs i amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès per tractar els
temes relacionats amb la seva activitat i solucionar els problemes que planteja la gestió
d’aquest sòl.
Continua dient que darrerament s’ha produït una manca de comunicació i resposta als
problemes existents, a destacar, el mal estat dels camins que condueixen als horts, les
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taules de fusta i els armariets dels hortolans víctimes d’un mal ús o de vandalisme,
arbres caiguts sobre alguns horts o en perill de caure sobre els camins que condueixen
als horts, desperfectes i pèrdues produïdes per porcs senglars i conills, la possible
disposició d’una trituradora per fer adob i disminuir així la feina del servei de recollida
de residus, la recerca indiscriminada i il·legal d’arrels d’alguns vegetals que provoca el
trencament de canonades d’aigua de reg comunitari, i per últim la possibilitat que la
policia local passi una o dues vegades al dia per la zona dels horts.
En nom del seu grup, AM-ERC-MES, reclama una reunió urgent amb els hortolans de
Gallecs per tal de donar resposta a les seves inquietuds, millorar la relació entre l’entitat
i l’administració, i gaudir millor de Gallecs. També demana el parer i una explicació al
govern pel que fa a aquest assumpte.
Sr. Daví:
Amb relació a la naturalització d'espais.
Exposa que la naturalització d’espais consisteix en plantar herbes, plantes i arbres
autòctons per tal de contribuir als objectius del 2030. Aquesta acció ja s’està duent a
terme al nostre municipi però afirma que al seu grup li agradaria que s’incrementés
perquè contribueix a reduir la quantitat de pesticides i altres substàncies contaminants.
Afegeix que s’hauria de fer una campanya per explicar a la ciutadania el que significa
aquesta naturalització ja que hi ha molta gent que es pensa que és producte de la
deixadesa dels serveis de neteja i alguns ciutadans encara empitjoren la situació llençant
escombraries als escocells on s’està duent a terme aquesta naturalització.
Per tant, demana que s’informi la ciutadania de què significa i perquè serveix la
naturalització d’espais públics i que s’incrementin els espais naturalitzats.
Sr. Garrido:
Amb relació a una petició feta a la Regidoria de Benestar Animal
Comenta que fa uns dies van fer una sèrie de peticions a la Regidoria de Benestar
Animal i que avui mateix han rebut les dades que havien sol·licitat. Vol agrair la
col·laboració de la regidora Muñoz.
Preguntes
Sr. Sostres:
Amb relació a la responsabilitat del govern respecte als treballadors d’empreses
subcontractades
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Considera que l’equip de govern ha de tenir certa responsabilitat amb el personal de les
empreses subcontractades. En concret, amb els de l’empresa de neteja Ramcon que va
acomiadar una de les seves treballadores de manera improcedent segons sentència del
Tribunal de Justícia de Catalunya que obliga l’empresa a indemnitzar i readmetre la
treballadora.
Vol saber si el govern està totalment exempt de responsabilitat sobre els treballadors
d’aquestes empreses i les seves condicions de treball.
Amb relació a l’esborrany del pla director de la bicicleta
Vol saber si després de 6 anys d’elaboració està prevista la finalització de l’esborrany
del pla director de la bicicleta per a la seva aprovació abans d’aquesta temporada
d’estiu.
Amb relació a l’incivisme dels dissabtes al parc dels Pinetons
Comenta que una vegada més aquest darrer diumenge feia pena passejar pel parc dels
Pinetons. L’incivisme continua impunement tot esperant l’efecte de l’educació, que
sembla ser l’única eina per combatre’l perquè d’altres, com ara la vigilància, no
s’implementen o són clarament insuficients.
Vol saber si des de l’Ajuntament es durà a terme alguna acció ara que s’han acabat les
classes i s’han reduït les mesures sanitàries derivades de la pandèmia.
Amb relació al jardí al voltant de l’església de Santa Rosa
Vol saber si està prevista alguna intervenció de jardineria als vorals de l’església de
Santa Rosa on l’estat selvàtic en què s’han deixat créixer les plantes provoca problemes
de neteja i fins i tot han engolit els bancs per asseure’s.
Amb relació a la ubicació del mercat setmanal
Comenta que el seu grup municipal sempre defensa que el mercat setmanal s’ha
d’ubicar tal com estava abans de la pandèmia, és a dir, al centre de la ciutat.
Tot i així, vol saber si està previst que el mercat del dimarts torni al carrer de Gaietà
Vínzia, plaça de Prat de la Riba, carrer de Barcelona i Rambla Fiveller tan aviat com les
mesures sanitàries contra la pandèmia ho permetin.
Afegeix que el paradistes els han dit que estant una mica intranquils i que, si us plau,
aquests canvis previstos més o menys pel mes de setembre els siguin comunicats el més
aviat possible.
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Amb relació al nombre de policies a la nostra ciutat
Comenta que hi ha ràtios que indiquen que a l’estat espanyol el nombre de policies per
cada 100.000 habitants hauria de ser de 360 i que n’hi ha algunes que indiquen un
nombre superior. Continua explicant que si prenem la ràtio indicada com a referència, a
la nostra ciutat amb un nombre d’habitants al voltant de 50.000 haurien d’haver
aproximadament 180 policies, és a dir, unes tres vegades més del nombre dels que hi ha.
Afegeix que, l’ONU recomana una taxa de 1,8 que aplicada a Mollet representa 90
policies.
Vol saber si està previst cercar recursos per ampliar la plantilla de la Policia Local.
Sra. Padilla:
Amb relació a la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament
Exposa que a la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament, els objectius de la qual són
comunicar notícies, avisos i informació de la ciutat, va ser publicada el passat 28 de
maig el següent: “Sabeu en quin bonic parc de la ciutat hi trobem aquest tren de fusta?
Com a pista el mateix tren de rodalies que hi passa ben a prop. Estigueu atents perquè
demà us explicarem la història d’aquest parc” i que tot seguit hi apareix una fotografia
d’aquest tren.
Comenta que totes les persones que van cada dia a aquest parc, inclosa ella mateixa,
s’han sorprès molt i que es demanen quin tipus de govern tenim a Mollet que desconeix
el que hi ha instal·lat en aquest parc. Diu que una possible explicació és que com que
l’actual govern porta tants anys governant estan cansats i ja no passegen per la ciutat.
Prega al senyor Alcalde que surti del seu despatx i s’hi passegi i que parli amb tothom
per saber com està realment la nostra ciutat.
Apunta que el tren mencionat abans fa tant de temps que es va desinstal·lar que la gent
ja no se’n recorda i que uns dies més tard de la publicació un treballador va acabar de
desmantellar el parc desinstal·lant els cavallets i uns troncs creuats per fer-hi equilibri.
Vol saber perquè s’ha desinstal·lat tot el parc.
Amb relació a l’incivisme als parcs de la nostra ciutat
Comenta que, com ja ha dit el seu company, els dilluns els parcs de la nostra ciutat,
especialment el ja mencionat, estan plens de deixalles: ampolles, llaunes, papers, bosses
de plàstic, etc.
Vol saber si s’ha pensat alguna solució per a aquest problema. L’educació sembla ser la
única solució però arriba tard per solucionar aquest problema que patim ara. S’han de
buscar solucions ara.
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Amb relació a unes vies metàl·liques i travesses que poden suposar un perill
Comenta que a Via Ronda, entre els carrers de Bernat Metge i Aureli Maria Escarré, hi
ha una zona utilitzada com a pàrquing on desprès de les obres de manteniment de les
vies del tren han quedat unes vies metàl·liques i unes travesses que suposen un perill si
cauen al carrer de sota.
Vol saber si s’ha contactat amb Adif per tal d’evitar el possible perill i, si és així, quina
solució han proposat.
Sra. Escribano:
Amb relació a una sol·licitud feta pel seu grup al Síndic de Greuges
Comenta que aquesta pregunta ja va ser plantejada en l’últim ple i que s’hi va arribar al
compromís que abans d’aquest ple hi hauria una resposta. Lamenta ser reiterativa.
Exposa que el seu grup, Mollet en Comú, va fer una reclamació al Síndic de Greuges al
juliol de 2020, on demanaven la seva valoració respecte a les restriccions als plens de la
nostra ciutat des del 2019 i que tenen com a conseqüència que no es puguin presentar
totes les propostes d’acord o que no totes puguin ser sotmeses a votació. El Síndic els ha
informat que no havia obtingut resposta ni col·laboració per part de l’Ajuntament.
Vol saber si ja ha obtingut resposta i, per tant, si després d’un any pot continuar la
tramitació del Síndic i rebre, com a grup que ha fet la reclamació, una resposta.
Amb relació al procediment d’empadronament
Comenta que aquest tema s’ha tractat moltes vegades al ple però que no hi deixaran
d’insistir fins que no s’hagi solucionat o aclarit del tot.
Afegeix que al ple del passat 25 de gener es va tractar l’empadronament en relació al
procediment que es fa servir per empadronar les persones que ho sol·liciten i que
darrerament s’ha dit que es denega, malgrat no haver-hi constància per escrit, a aquells
sol·licitants que conviuen en grups de més de 8 persones. Els ha arribat notícia que ara
sí que s’està empadronant persones en aquestes circumstàncies. No obstant, el que
sembla que encara no s’ha acabat de resoldre són els empadronaments de persones que
no tenen domicili fix però viuen a Mollet i, per tant, tenen dret segons la Llei a ser-hi
empadronades.
Vol saber si existeix un procediment, protocol o funcionament d’empadronament i si és
així, els diferents passos i les intervencions dels diferents departaments o àrees, i si el
problema de l’empadronament de persones sense domicili fix està en procés de
solucionar-se i fer-se com correspon.
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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_202106280946080100_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
19/07/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/07/2021

.
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