ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de novembre de 2016
De 19.15 a 21.54 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Marta Vilaret García (s’excusa)
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Incidències
Ha intervingut el senyor Joaquim Fuertes Vedruna, en representació de l’Associació
Mollet Amb Cuba (punt núm. 12), la Sra. Alma Rosa Palestino Chora, en representació
de l’associació La Rosa Verda (punt núm. 13) i el Sr. Joaquim Pérez Gómez, en
representació del grup Ecologistes en Acció de Catalunya (punt núm. 20).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2016
2. Donar compte de l'informe de morositat del 3r trimestre de 2016
3. Donar compte de la Resolució de la Presidència de l'IMSD de 28 d'octubre de 2016
4. Donar compte de l'aprovació del Manifest del Dia Internacional Contra la Violència
envers les dones
5. Cessament i nomenament d'un membre del Consell Retor de l'Institut Municipal al
Servei dels Discapacitats
6. Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de Mollet del Vallès
7. Declaració de compatibilitat en l'exercici del càrrec de regidor/a
8. Aprovació inicial de l'Ordenança sobre tinença responsable d'animals de companyia
9. Aprovació de l'adhesió a la campanya Pren-te el pols
10. Aprovació de l'adhesió a la Declaració de Paris per aconseguir acabar amb l'epidèmia
de la SIDA
11. Aprovació d'una proposta sobre mesures per lluitar contra la pobresa energètica
12. Aprovació d'una declaració institucional a favor de l'aixecament del bloqueig per part
dels Estats Units d'Amèrica contra Cuba
13. Aprovació d'una proposta de suport a l'ILP la Rosa Verda
14. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la iniciativa Meta 2017
15. Aprovació d'una proposta per la defensa del dret de les dones al treball amb igualtat
d'oportunitats
16. Aprovació d'una proposta per a l'aplicació de mesures locals en matèria de drets
humans i igualtat de gènere
17. Aprovació d'una proposta per a la millora de la seguretat vial a la sortida dels
aparcaments i garatges
18. Aprovació d'una proposta perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès s'adhereixi al
conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la FEMP
19. Aprovació d'una proposta per demanar la posada en marxa d'un sistema municipal
integral de gestió de la via pública
20. Aprovació d'una proposta per a l'estudi de la recuperació de la gestió pública del
servei de l'aigua
21. Aprovació d'una proposta per decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les
necessitats de mobilitat
22. Mocions d'urgència
23. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2016
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2016.
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2. - Donar compte de l'informe de morositat del 3r trimestre de 2016
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula l’obligació de que els responsables de la Tresoreria de les
administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 3r trimestre de l’any 2016 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014. de 25 de juliol que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al
3r trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en relació a
l´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la morositat en les
operacions comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de juliol.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte de la Resolució de la Presidència de l'IMSD de 28 d'octubre de
2016
Atesa la resolució de la Presidència de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats
de 28 d’octubre de 2016 (X2016004074).
Atesa la reunió de la Junta de Portaveus de data 24 de novembre de 2016.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentada de la resolució de la Presidència de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats de 28 d’octubre de 2016 (X2016004074).
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. - Donar compte de l'aprovació del Manifest del Dia Internacional Contra la
Violència envers les dones
La Junta de Portaveus, en la sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2016, va acordar
adherir-se al Manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Portaveus d’adhesió al Manifest
institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones,
que diu:
“Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos
per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer
pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el
fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una
manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i
van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà,
el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les
administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i
això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns
articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no
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podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva
respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix
estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la
societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers
les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre
dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera
contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de
la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor
romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que
les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest
moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes
violències .
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a
treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb
la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que
a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.
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Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador
amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.”
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
5. - Cessament i nomenament d'un membre del Consell Retor de l'Institut
Municipal al Servei dels Discapacitats
Atesa l’acta del Consell Escolar de l’Institut Municipal de Serveis als DiscapacitatsEscola d’Educació Especial Can Vila de 27 de juny de 2011, per la que s’acorda
nomenar a la senyora Myriam Massó Sala com a representant del Consell Rector de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
Atès que la senyora Myriam Massó Sala delega la seva representació a la senyora
Susana Sánchez Pérez, presidenta de l’AMPA de l’escola Can Vila.
Atès l’informe de la Gerent de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de 21 de
novembre de 2016.
Atès l’article 9 i 10 del Text Refós dels Estatuts de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats de Mollet del Vallès.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar la senyora Myriam Massó Sala com a membre del Consell Rector de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
2. Nomenar la senyora Susana Sánchez Pérez com a membre del Consell Rector de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de Mollet del
Vallès
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel pla bàsic de protecció civil municipal
provinent del Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció
civil de Catalunya (PROCICAT).
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Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc radiològic provinent de l’Acord
GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a emergències
radiològiques de Catalunya (RADCAT).
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc d’inundacions provinent de l’Acord
GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc sismològic provinent de l’Acord
GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc químic en instal·lacions industrials
provinent de l’Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla
especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc del transport de mercaderies perilloses
provinent de l’Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del
Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
Atesa l’afectació de Mollet del Vallès pel risc de nevades provinent de l’Acord
GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
Atès l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, que habilita al Ple
municipal la seva aprovació.
Atès que en data 21 de setembre de 2016 es va reunir en sessió extraordinària la
Comissió Permanent de Protecció Civil Municipal emetent informe favorable per
procedir a l’aprovació pel Ple Municipal de l’Ajuntament.
Vist el Document Únic Protecció Civil (DUPROCIM) de Mollet del Vallès elaborat pel
servei de seguretat ciutadana, convivència i protecció civil municipal.
Atesos els informes emesos pel Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona en
relació al DUPROCIM de Mollet del Vallès.
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de la
Corporació prèviament a la seva homologació per part de la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya.
Atès l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que estableix el procediment d’exposició
pública del document.
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Atès que transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin formulat
reclamacions i /o al·legacions, quedarà aprovat definitivament el Document Únic de
protecció Civil de Mollet del Vallès en l’àmbit local i prèvia remissió a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma
expressa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Mollet
del Vallès el qual s’annexa a l’expedient.
2. Exposar al públic el DUPROCIM, per un termini de 20 dies hàbils, a efectes
d’al·legacions.
3. En el supòsit que no es presentin al·legacions considerar aprovat definitivament el
DUPROCIM i remetre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva
homologació definitiva.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez,
Murillo, Pérez, Sancho i Talarn. Total: 20.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres i Vizcarra. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Declaració de compatibilitat en l'exercici del càrrec de regidor/a
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de l’article
75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de
ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la corporació.
El ple municipal en sessió del dia 27 d’octubre de 2016 va acordar la determinació del
règim retributiu i la dedicació de la regidora Marina Escribano Maspons en el sentit que
exercirà el seu càrrec de regidora portaveu suplent del grup municipal Canviem MolletEntesa en règim de dedicació parcial.
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En data 18 de desembre de 2016 (NRE 21715) la regidora Marina Escribano Maspons
sol·licita la compatibilitat per l’exercici de la seva activitat principal com a tècnic
d’administració general, subgrup de classificació A1 a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana amb una retribució bruta anual de 34.317,70€.
Atès el que determinen els articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, en relació
amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i l'article 73.3 de l'esmentat text legal.
Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar compatible l’exercici del càrrec de portaveu suplent amb dedicació parcial que
ostenta la regidora Marina Escribano Maspons, amb el desenvolupament com a activitat
principal del seu càrrec de Tècnic d’Administració General, subgrup de classificació
A1, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

2. Fixar la seva retribució bruta anual en la quantia de 10.295,31 Euros, corresponent
al 30% de la retribució assignada a l'activitat pública principal, en tant es mantingui
el seu exercici i amb efectes econòmics del dia 1 de desembre de 2016.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació inicial de l'Ordenança sobre tinença responsable d'animals de
companyia
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en la sessió que va celebrar el dia
25 de gener de 2016, va acordar iniciar els tràmits per modificar l'ordenança municipal
de tinença d'animals de companyia (A 125 Salut Pública 2016/1).
Atès que la comissió d'estudi corresponent, en la reunió que va celebrar el dia 21 de
novembre de 2016, redactà el text de l'avantprojecte de modificació de la norma.
Atesos els articles 50.2.d) i 162 de a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya.
Atès l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de tinença responsable
d'animals de companyia, segons el text que s'adjunta a l'expedient.
2. Sotmetre a informació pública la modificació esmentada durant el termini de trenta
dies, per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir per aprovada definitivament la modificació en el cas que no se'n formulin.
4. Publicar el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província un cop
hagi assolit l'aprovació definitiva.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres i Vizcarra. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Aprovació de l'adhesió a la campanya Pren-te el pols
Vist l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, de data 22
de novembre de 2016, en el qual fa constar que el Departament de Salut, la Fundació
ICTUS i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya han elaborat la campanya
“Pren-te el pols”, un programa de detecció de les arítmies per prevenir l’ictus, enguany
lligat a la Marató de TV3 (A147 Salut Pública 2016/1).
Atès que és una campanya comunitària i es demana l’adhesió dels Ajuntaments per tal
de poder col·laborar-hi.
Ates que se’ns facilitarà material de difusió com cartells i vals i una enquesta i aquest
material donarà informació sobre l’ictus, alhora que ofereix la possibilitat de prendre’s
el pols de forma gratuïta a les farmàcies que s´hagin adherit a la campanya com a eina
de prevenció de l’ictus.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Adherir-se a la campanya Pren-te el pols.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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10. - Aprovació de l'adhesió a la Declaració de Paris per aconseguir acabar amb
l'epidèmia de la SIDA
Vist l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, de data 22
de novembre de 2016, en el qual fa constar que l’Ajuntament de Mollet treballa des de
fa molts anys sensibilitzant i fent accions a la població en temes de sexualitat saludable i
prevenció de malalties de transmissió sexual (A147 Salut Pública 2016/3).
Atès que la SIDA és una malaltia de transmissió sexual.
Atès que a la Declaració de París de l’1 de desembre de 2014 es demana a les ciutats del
món que compleixin els objectius 90 90 90 al 2020, que el 90% de les persones que
viuen amb VIH conegui els seu estat serològic, que el 90% dels que ja ho coneixen
rebin tractament i que el 90% de les persones en tractament puguin suprimir la carga
viral.
Atès que en aquesta declaració es demana als alcaldes de les ciutats del món, que es
comprometin a adoptar mesures locals que tinguin una repercussió mundial.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Adherir-se a la Declaració de Paris, promoguda per ONUSIDA per tal d’aconseguir els
objectius al 2020 (90/90/90/) i al 2030 l´acabament de l’epidèmia de la SIDA.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d'una proposta sobre mesures per lluitar contra la pobresa
energètica
Atès que des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i
ho continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes.
Atès que en aquests moments més d’un milió i mig de catalans i catalanes es troben en
risc de pobresa, i d’aquests més de 450.000 tenen una privació material severa, és a dir,
que no poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar proteïna
de manera regular, mentre que les empreses subministradores d’electricitat, gas i llum
obtenen milions de beneficis.
Atès que el bo social elèctric es va establir l’any 2013, és una tarifa amb un descompte
del 25% fixat pel Govern sobre el Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC), l'antiga
Tarifa d'Últim Recurs, que pretén protegir a les llars amb menys possibilitats
econòmiques.
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Atès que els consumidors i les consumidores que tenen dret a aquest descompte són
persones físiques amb potència contractada de més de tres quilowatts en el seu habitatge
habitual que siguin pensionistes amb 60 o més anys que percebin pensió mínima per
jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i famílies nombroses o aquelles en les quals
tots els seus membres estiguin en situació de desocupació, és a dir persones amb risc de
pobresa energètica.
Atès que encara hi ha casos, com el que hem conegut fa uns dies de la ciutadana de
Reus que va morir a causa per inhalació de gasos tòxics desprès d’un incendi provocat
per una espelma amb la que il·luminava casa seva desprès que li tallessin
l’electricitat per falta de pagament.
Atès que hem tingut coneixement que el Tribunal Suprem ha anul·lat el bo social elèctric,
la tarifa subvencionada que s'aplica als consumidors amb baixos ingressos, en entendre
que va en contra de les normes comunitàries per al mercat interior de l'electricitat.
Obligant a l’Estat, a més, a indemnitzar a les companyies elèctriques amb prop de 500
milions d’euros.
Atès, que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i de
manera ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint,
malgrat no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària
generada per la crisi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas natural, el butà i el
propà com un dret social bàsic pel manteniment d’un habitatge digne.
2. Instar al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a que es posin d’acord
amb les companyies subministradores de llum, aigua, gas natural, butà i propà per a
que inverteixin part dels seus beneficis en la creació d’un fons de solidaritat
adreçat al col·lectiu més vulnerable, com ha fet l’Ajuntament de Mollet amb la
companyia de subministrament d’aigua SOREA.
3. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar la transferència de recursos
econòmics als ajuntaments i Consells Comarcals, a través dels contractes
programa amb Benestar Social i Família, per fer front a les situacions de pobresa
energètica que estan cobrint els Serveis Socials municipals.
4. Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera de
Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les persones en
situació de vulnerabilitat.
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5. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
la Federació de Municipis de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Proposta de Declaració institucional a favor de l'aixecament del bloqueig
polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d'Amèrica contra
Cuba
Ja han passat 22 mesos des de que el president dels Estats Units Obama qualifiqués el
bloqueig contra Cuba d'obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra Freda, i
reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units.
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests darrers dos
anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels cubans i les
cubanes.
Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873
milions de dòlars.
Aquest 26 d'octubre l'Assemblea General de Nacions Unides va tornar a votar la
"Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats
Units d'América contra Cuba". En 25 ocasions el bloqueig ha estat condemnat per
l'Assemblea General de Nacions Unides, aquest any la votació contra el bloqueig a
Cuba va obtenir 191 vots a favor i 2 abstencions (EEUU i Israel) pràcticament la
unanimitat de la cambra.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el suport a l'aixecament del bloqueig comercial i financer que el Govern
dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i a favor d'unes relacions basades en
el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la
cooperació entre ambdós estats.
2. Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat Espanyol la necessitat
que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units d'América
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial
a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms
Burton i Torricelli.
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3. Lliurar aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units ubicades
a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn i Vizcarra. Total: 23.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
13. - Aprovació d'una proposta de suport a l'ILP la Rosa Verda
El consum de cànnabis per part de persones adultes, en l’àmbit privat, ja sigui per
motius lúdics o terapèutics és l’exercici del dret fonamental a la llibertat que es projecta
en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i també del dret a la salut
i de les persones a escollir les teràpies i tractaments que lliurement escullin.
Existeix a Catalunya una llarga tradició de consum de cànnabis, degut a les particulars
condicions climàtiques, situació geogràfica i les seves circumstàncies econòmiques i
socials entre d’altres.
D’ençà que l’any 1991 en que es va fundar a Barcelona l’associació Ramón Santos de
Estudios del Cannabis “ARSEC”, reconeguda com la primera associació de persones
consumidores de cànnabis que va a dur a terme un conreu col·lectiu, el nombre
d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a l’actualitat existeixen uns 400 clubs
socials de cànnabis a Catalunya.
La societat civil del país ha estat històricament un element vertebrador i clau en la
defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la ciutadania.
Les associacions de consumidors de cànnabis són una manifestació d’aquesta capacitat
organitzativa ciutadana històrica actual, i han dut a terme una important i valuosa tasca
d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva
existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum
de cànnabis i ha construït un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un
moment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d´un canvi en la orientació de les
polítiques de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no
criminalitzar a les persones consumidores.
Aquestes entitats han vingut col·laborant amb les administracions de Catalunya i
reclamant l’establiment d’un marc legislatiu clar; tot entenent la seguretat jurídica com
la millor eina per millorar les condicions de vida de les persones consumidores i
garantir un ple respecte pels seus drets.
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Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 2012
l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació científica i
alhora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, així com optimitzar
els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una consulta popular.
El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, per tal que
la comissió de Salut realitzés els treballs per tal que el Govern de la Generalitat regulés
les associacions de consumidors de cànnabis en el termini de quatre mesos.
El 29 de gener de 2015 es va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de motius de la
qual va posar de manifest la orientació de la Generalitat en polítiques de drogues i en la
necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes associacions:
“Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme polítiques de drogues basades en la
reducció de riscos i danys. Aquest enfocament no és un aspecte només de Catalunya,
sinó que sorgeix d’un debat a nivell mundial, en el que persones de diferents àmbits de
representació cívica, professional i política han expressat la necessitat de replantejar
l’enfoc de les polítiques de drogues.”
Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis està actualment basat en aconseguir
una millora social i de salut que prioritzi el respecte dels drets, aconseguint que les
persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi de forma segura, lluny del mercat negre
i respectant els drets de l’usuari, i en aquest sentit, hi ha obert un debat de drets
essencials en el qual hi intervé el dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la
seguretat i el dret a la salut.
Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys a nivell mundial no han acabat
d’aconseguir reduir tant el consum de drogues com sobre tot el seu mercat negre, amb
els conseqüents costos socials i econòmics. Per aquest motiu l’enfoc de salut pública
pretén garantir els drets dels usuaris mitjançant la prevenció i la reducció de riscos i és
un punt de partida recurrent quan parlem actualment de polítiques de drogues.
Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya, fa temps que s’està treballant amb les
federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l’objectiu de definir una
proposta que permeti establir mecanismes per millorar la seva activitat des d’una
perspectiva de Salut Pública.
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis així com també al
Parlament de Catalunya on s’ha treballat amb tots els grups parlamentaris per tal
d’arribar a un consens per aportar una solució per part de la Generalitat de Catalunya
mitjançant un reconeixement normatiu.
Després de presentar les signatures necessàries, el passat 27 de juliol de 2016 el
Parlament de Catalunya va aprovar per 122 vots a favor i 9 en contra acceptar la ILP i
seguir amb el tràmit parlamentari.
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La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya demana un compromís per abordar
noves respostes davant el consum del cànnabis.
En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser
el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les
bones pràctiques i en la política de reducció de riscos.
En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de Catalunya.
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen
i distribueixen cànnabis entre les seves persones sòcies, totes elles majors d’edat, les
quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat, reduint així danys sobre la
salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica de la població mitjançant una
política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis i, així mateix,
impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i efectes
perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància.
Cal també establir un marc legal que garanteixi l’exercici i el respecte de les llibertats
individuals i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que estableixi clarament les
condicions bàsiques per l’exercici de l´activitat de les associacions de persones
consumidores de cànnabis, d’acord amb les competències de la Generalitat de
Catalunya.
Des dels ajuntaments reconeixem la realitat de l’ús social del cànnabis i apostem per
unes polítiques públiques de Salut que vetllin per l’educació i l’apoderament de les
persones a prendre les seves decisions de manera lliure i responsable.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el
nostre país d’una llei que ens permeti regular l’activitat de les associacions
cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte dels drets civils,
sostenibilitat i protecció mediambiental.
2. Donar suport a l’entitat La Rosa Verda, la seva ILP reguladora de les associacions
de persones consumidores de cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés
de consens per a la nova llei.
3. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en
les noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i es dirigeixin a
aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure.
4.

Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn i Vizcarra. Total: 23.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
14. - Aprovació d'una proposta d'adhesió a la iniciativa Meta 2017
Atès que el 1992 l’Assemblea General de les NACIONS UNIDES va proclamar la data
del 3 de desembre com el "DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT", que va suposar un punt de partida perquè tant la societat com els
organismes governamentals comencessin a prendre consciència del seu grau de
coresponsabilitat respecte a un sector de la població vulnerable, aplanant el terreny per
posteriors iniciatives en la mateixa direcció.
Atès que en l’actualitat i limitant-nos al territori espanyol, encara que s'hagi avançat
força en la matèria, les disperses lleis i normes vigents , l’absència de mecanismes
eficaços per a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de mitjans humans i
tècnics per a la seva posada en marxa, originen que en la pràctica les persones amb
discapacitat i o en situació de dependència no puguin comptar amb tots els recursos
necessaris per a GAUDIR d'UNA VIDA DIGNA i EXERCIR, LA PLENA
CIUTADANIA amb els seus drets i responsabilitats.
Atès que en tot aquest temps, el concepte d'accessibilitat s'ha anat enriquint gràcies a
les successives aportacions d'organitzacions no lucratives però també de persones
particulars altruistes que moltes vegades en l'ombra han estat sensibilitzant i contribuint
al fet que el terme adquirís el significat actual en tota la seva extensió, és a dir, la
ACCESSIBILITAT COGNITIVA, SENSORIAL I FÍSICA. L'actual tasca sobre aquest
tema és aconseguir que el concepte "ACCESSIBILITAT UNIVERSAL" sigui assimilat
i assumit com un principi vital per totes i cadascuna de les persones, institucions
públiques i entitats privades.
Atès que l'objectiu que pretén l'Accessibilitat Universal és simplificar la vida de totes
les persones, fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais construïts
siguin utilitzables per el major nombre d’usuaris possibles amb un cost nul o mínim.
Entenent que tots, en algun punt de la nostra vida, podem ser víctimes d'una deficient
accessibilitat al nostre entorn, ja sigui per accident, malaltia o per alguna discapacitat.
Vist que molts ajuntaments i plataformes a nivell estatal estan promovent la plataforma
Meta 2017 que persegueix que es declari al 2017 com ANY DE L'ACCESSIBILITAT
UNIVERSAL.
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Vist que en la seva carta d'adhesió no només demanen el suport per aconseguir aquest
objectiu sinó que demanen un compromís real per part dels seus col·laboradors respecte
als punts següents:
La consecució de l’accessibilitat universal en els entorns, productes i serveis.
La formació adequada en matèria d'accessibilitat universal.
La sensibilització de la societat en general en matèria d'accessibilitat universal.
Atès que aquest compromís i les futures millores en l'accessibilitat universal de Mollet
del Vallès suposarien ja no només la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del
nostre municipi, sinó que milloraria la imatge de la ciutat, i li afegiria valor a un nou
model de ciutat inclusiva i sostenible.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern d'Espanya i a la Generalitat de Catalunya, que realitzin les
actuacions necessàries per anar adoptant mesures per garantir l'accessibilitat de totes
les persones, amb la seva diversitat funcional, i, com a primera mesura, que es
declari 2017 com a Any de l'Accessibilitat Universal.
2. Adherir-se a la plataforma Meta 2017 amb els compromisos de consecució,
formació i sensibilització en matèries d'accessibilitat universal.
3. Fer un seguiment i inventari en la Taula de Mobilitat, de les zones del municipi que
queden pendents d'actuació d'accessibilitat de la mateixa manera que en tots els
equipaments municipals.
4. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de Catalunya i
a la Plataforma Meta 2017.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d'una proposta per la defensa del dret de les dones al treball amb
igualtat d'oportunitats
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament
de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis
catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal
mancant de legitimitat.
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i
homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
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de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles
suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en
igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació
de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament
per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les
empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones
i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els
expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns
dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma
"emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de
representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat
a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics".
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència
entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació ocupacional i la
temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans
d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les
accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i
del 59 al 64.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles
impugnats.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI
sobre la judicialització de la política insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets
socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes
puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió
del Tribunal Constitucional”.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicable i efectiva la llei
17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes suspesa pel Tribunal Constitucional.
2. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió
d’aquesta llei 17/2015.
3. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 17/2015
sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de
dones i homes destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir
i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.
4. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures per
prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
5. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels
treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.
El grup municipal de Ciutadans presenta la seva esmena, que literalment diu:
“Considerant l'accés al treball com un dret reconegut a l'article 35 de la Constitució
Espanyola, pel qual han de vetllar els poders públics i, per tant, aquest Ajuntament ha
d'orientar els seus recursos i polítiques a això.
Considerant la igualtat de les dones i dels homes constitueix un dret fonamental.
Considerant com encertades gran quantitat de les mesures i solucions contingudes en la
Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes que té l'objectiu de fer efectiu el
dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i
circumstàncies de la vida.
Considerant que el President del govern d'Espanya va interposar un recurs
d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei per considerar que afecta les competències de
l'estat, en conseqüència, el Tribunal Constitucional l'ha suspès cautelarment.
Considerant la problemàtica actual en relació amb els salaris en el qual segons l'Informe
elaborat per Eurostats del 2015 les dones cobren un 19.3% menys que els homes per la
mateixa feina. (https://gcu.universia.net/net/files/2015 /6/9/estudio-bretxa-salarialeurostat-2015.PDF).
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Considerant l'informe d'Adecco del 2014 en el qual constatava que el 46,5% de les
directives reconeix haver patit algun tipus de discriminació al llarg de la seva carrera pel
fet de ser dona.
(https://gcu.universia.net/net /files/2015/6/9/encuesta-directivasadecco-2014.PDF).
Considerant l'informe elaborat per UGT en data 22 febrer 2015 on demostra que les
dones amb contractes a temps parcial guanyen un 33,7% menys que els homes.
(https://gcu.universia.net/net/files/2015/ 6/9 / treballar-igual-cobrar-igual-UGT2015.PDF)
Atesa la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, coneguda com la Llei d'Igualtat,
aprovada per les Corts Generals d'Espanya. Considerant els principis i valors de la Carta
europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local, elaborada i promoguda pel
Consell de Municipis i Regions d'Europa i els seus associats.
Per això, el Grup Municipal de Ciutadans Mollet del Vallès proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORD
1. Donar compliment a la Llei 17/2015 en la mesura que sigui aixecada la suspensió
d'aplicació de la llei o, si escau, sigui resolta la possible inconstitucionalitat de la
mateixa.
2. Instar al Govern estatal i autonòmic a dialogar i consensuar a fi d'evitar la
interposició de recursos per invasió de competències.
3. Aprovar per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès la Carta europea per a la
igualtat de dones i homes en la vida local, elaborada i promoguda pel Consell de
Municipis i Regions d'Europa i els seus associats.
4. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d'igualtat i les mesures per
prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d'inscriure els respectius plans al Registre de Plans
d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
5. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels
treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.”

Sotmesa a votació l’esmena proposada pel grup municipal de Ciutadans, dóna el resultat
següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz Jiménez i Pérez. Total: 11.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
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Murillo, Sancho, Sostres, Talarn i Vizcarra. Total: 13.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Es rebutja.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres,
Talarn i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 3.
Resultat: S’aprova per majoria.
16. - Aprovació d'una proposta per a l'aplicació de mesures locals en matèria de
drets humans i igualtat de gènere
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, en commemoració de l’efemèride del violent assassinat de “Las
Mariposas”, tres germanes activistes assassinades el 1960 a la República Dominicana.
La violència contra les dones és una de les més degradants i freqüents violacions dels
drets humans. Les seves conseqüències perduren generacions, arrelen profundament a la
historia de les nostres societats i es perpetuen a través del patriarcat, un mode
d’organització social i cultural en què les relacions estan vertebrades pel domini de
l'home i que impulsa situacions estructurals de desigualtat, des de les seves
manifestacions més subtils a les violències més explícites.
Un 35% de dones i nenes és actualment víctima arreu de violència física o sexual, xifra
que ascendeix al 70% en alguns països, segons dades de les Nacions Unides. Es calcula
que 133 milions de nenes i dones han sofert alguna forma de mutilació genital, més de
700 milions van ser obligades a casar-se abans de complir els 18, interrompent la seva
formació i augmentant la probabilitat de sofrir violència domèstica i complicacions en
el part. A Espanya, en el que portem d’any, ja s’han produït 86 feminicidis.
Les darreres dades d’Idescat mostren una bretxa salarial entre homes i dones a
Catalunya superior a la mitjana de la resta de l’estat i de la Unió Europea. La Comissió
Europea calcula que a partir del 2 de novembre i fins al 31 de desembre les dones
treballen sense cobrar, si es compara el seu sou amb el dels homes.
És una responsabilitat de tota la nostra societat, de totes i tots nosaltres, i especialment
de les nostres institucions públiques, apostar per l’educació i la sensibilització com a
camí necessari per eradicar tota forma de violència masclista, vetllant per la inclusió i la
igualtat, i involucrant tots els sectors. Així mateix, és també responsabilitat nostra
vetllar perquè les administracions públiques apliquin polítiques feministes adreçades a
eradicar aquestes injustícies estructurals.
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En els últims anys, s’han retallat els pressupostos destinats a la prevenció i prestació
d’assistència, i les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 (LRSAL) generen una
lògica inquietud en el món local. La LRSAL contempla al seu article 27.3c que l'Estat i
les Comunitats Autònomes puguin delegar la ”prestació dels serveis socials, promoció
de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona”. Aquest fet pot
suposar un greu retrocés en la perspectiva de gènere desenvolupada en l’àmbit local i
concretament als serveis socials, i una pèrdua de les actuacions de proximitat, fet que
implica trencar amb el principi de subsidiarietat en la prestació de serveis socials i pot
suposar la vulneració efectiva del principi de cohesió social, atesa la feminització dels
sectors més vulnerables.
No obstant això, l’administració pública sovint reflecteix i perpetua a tots els nivells
valors patriarcals i actituds masclistes que s’ha de comprometre a eradicar.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès es compromet a incorporar la perspectiva de
gènere en totes les seves polítiques i accions, amb l'objectiu general d'eliminar les
desigualtats i promoure la igualtat de dones i homes, a tots els nivells i en totes les
seves fases de planificació, execució i avaluació.
2. L’Ajuntament, fent ús de la seva capacitat normativa i garantint la màxima
participació i pluralitat política, elaborarà una ordenança per a la igualtat entre
homes i dones, destinada a generar canvis a la realitat del municipi i a regular a
nivell administratiu les seves actuacions. Dita ordenança haurà d’incloure, entre
d’altres, compromisos i mesures per a:
a) Garantir la representació paritària en la composició dels òrgans de representació
i participació.
b) Emprar un ús no sexista del llenguatge a les normatives, comunicacions i
documentació que produeixi l’ajuntament directament o indirecta.
c) Vetllar per la igualtat laboral i la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral de la plantilla municipal i de les empreses subministradores de serveis.
d) Recollir dades i estadístiques sobre la participació democràtica de dones i homes
i institucionalitzar amb perspectiva de gènere els processos participatius que
endegui.
e) Consignar i especificar anualment als pressupostos els recursos econòmics
destinats a les funcions i mesures per a la promoció de la igualtat de gènere.
f) Promoure la igualtat en la contractació pública, fixant instruccions per a la
incorporació de criteris d'igualtat en els plecs de condicions, clàusules
administratives i prescripcions tècniques de contractació, garantint que la
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persona jurídica adjudicatària resti obligada a assegurar la promoció de la
igualtat laboral i salarial de dones i homes.
g) Negar tot tipus d'ajuda o subvenció a activitats discriminatòries per raó de sexe i
incloure com a criteri de valoració en el seu atorgament el compromís de les
entitats amb la igualtat, tant pel que fa a les seves activitats com en relació a la
composició dels seus òrgans directius
h) Respectar l'opció sexual i la diversitat d'identitat de gènere, no pressuposant de
cap forma l’heterosexualitat de la ciutadania del municipi, i reconeixent que
lesbianes, transsexuals, queers, gais i bisexuals pateixen una greu discriminació
específica pel fet de no sotmetre’s als paràmetres de l’heteronormativitat.
i) Formar al personal de l’Ajuntament en relació a les formes de violència
masclista i la perspectiva de gènere i organitzar activitats formatives obertes a la
ciutadania per a reconèixer com es manifesta i maneres de fer-li front.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17. - Aprovació d'una proposta per a la millora de la seguretat vial a la sortida dels
aparcaments i garatges
Mollet del Vallès és un municipi de més de 50mil habitants, amb un parc
Automobilístic censat d'aproximadament de 21mil vehicles. Aquesta gran quantitat de
vehicles, en la seva major part, utilitza aparcaments, ja siguin
de caràcter públic o privat.
Des de Ciutadans Mollet del Vallès hem detectat una problemàtica de seguretat vial per
als vianants i conductors en les sortides dels aparcaments a causa de la falta de
visibilitat en algun d'ells podent causar accidents tals com a atropellaments.
En base de la problemàtica descrita i analitzats gran quantitat de pàrquings
considerem pertinent millorar la seguretat vial dels mateixos instal·lant
miralls convexos per millorar la visibilitat i seguretat de tots els
ciutadans per part de les comunitats de propietaris afectades. En aquest sentit, i
considerant les dificultats econòmiques per les que travessa la nostra ciutat, entenem
que la instal·lació d’aquests miralls no ha de produir-se de forma immediata, sinó
establir un termini de 2 anys per fer-la.
Considerant les competències dels ajuntaments segons disposa la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant l'Ordenança Municipal de garatges i aparcaments aprovada el
25 de febrer de 2008 pel ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i accessible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Proposar a la Taula de Mobilitat l’estudi de la modificació de l’Ordenança municipal de
garatges i aparcaments per tal d’augmentar la seguretat vial (amb els mecanismes que es
considerin més adients de senyalització i advertiment) a la sortida dels aparcaments de
la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Aprovació d'una proposta perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès
s'adhereixi al conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la
FEMP
Existeix des del 15 de maig de 2006 un conveni signat entre la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, a la qual l'Ajuntament de Mollet del Valls pertany, i
l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit, per a l'intercanvi d'informació i la
mútua col·laboració administrativa.
Gràcies a aquest conveni li està permès al ciutadà empadronat en el municipi en qüestió,
tramitar a l'ajuntament que subscriu el conveni, el canvi de domicili del seu permís de
conducció i del permís de circulació dels vehicles que posseeixi el duplicat o la baixa
del seu vehicle.
El conveni permet que el ciutadà pugui realitzar aquest tràmit des de la seva oficina
municipal, evitant desplaçaments innecessaris a la Prefectura de Trànsit Provincial
corresponent. En el cas de Mollet, a la Prefectura de Sabadell o Barcelona. Així com
despeses de gestoria i pèrdua de temps, contribuint a millorar les relacions entre ciutadà
i administració, sent els tràmits en tots els casos de forma gratuïta per al ciutadà, sense
cap tipus de taxa per a aquests.
L'adhesió a aquest conveni dels municipis que ho sol·licitin, en aquest cas Mollet,
permetrà una major actualització dels Registres de Conductors i Vehicles; amb el que
milloraran els serveis de gestió tributària dels municipis i les notificacions com a
conseqüència del procediment sancionador tindran un major grau de certesa, permetent
també que es reflecteixi la realitat del parc automobilístic de la nostra ciutat.
El conveni recull a més diverses mesures que potencien la comunicació d'informació
entre la DGT i els municipis.
Tots aquells municipis que decideixin adherir-se hauran de fer-ho mitjançant la
signatura del corresponent protocol d'adhesió entre el Cap provincial de Tràfic i
l'Alcalde del municipi corresponent. En aquest cas el Mollet del Vallès.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar els tràmits perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès sol·liciti l'adhesió al
Conveni de Col·laboració entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP) i l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit.
2. Donar compte de l'acord a les administracions involucrades així com a l'òrgan o
òrgans competents i/o autoritzats de la Generalitat.
3. Comunicar aquest acord a totes les associacions de Mollet, mitjans de comunicació i
web municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
19. - Aprovació d'una proposta per demanar la posada en marxa d'un sistema
municipal integral de gestió de la via pública
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha d’abordar un projecte per modernitzar el model
de gestió de la via pública i fer-la més accessible, participativa i amb eines i indicadors
de seguiment que permeti a la ciutadania la seva fiscalització o control.
Les tecnologies de comunicació i d’informació existents en l’actualitat permeten la
gestió i publicació de la informació relativa a les ocupacions, afectacions, activitats,
manteniment dels elements i incidències a la Via Pública.
Aquest procés de millora de la gestió municipal ha de permetre aconseguir l'eficiència
en la gestió de l'espai públic; la racionalització dels procediments tendint a l'oficina
sense papers' i la millora en la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.
Per poder continuar amb la modernització dels serveis oferts per part de l’Ajuntament i
que ja es va iniciar amb la posada en marxa de la Seu Electrònica de la que disposem
actualment, es requereix de noves aplicacions i/o mòduls que complementin els
sistemes actuals i que ofereixin nous continguts i maneres d’interactuar de la ciutadania
amb els serveis municipals relacionats amb la via pública.
Es detecta com a necessitat primordial disposar de major informació sobre el que esdevé
al municipi. El dia a dia en el territori ha de ser una de les grans preocupacions de
l’organització municipal.
Sobre el territori actuen múltiples agents que ha de ser tinguts en compte: el propi
Ajuntament a través dels seus diferents departaments (ja sigui actuant en règim de
concessió municipal o en les activitats pròpies dels serveis que ofereixen), els propis
ciutadans (ocupant la via pública puntualment o periòdicament, afectant amb obres
privades, etc.) i altres administracions o entitats en execució de les seves competències.
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Per altra banda, també sabem que les actuacions de vegades són voluntàries i de
vegades imprevistes; algunes són accidentals i provoquen una incidència sobre un bé
públic (trencaments, robatoris o desperfectes directament a la via pública i als seus
elements) i que cal registrar adequadament per tal d’atendre les queixes i suggeriments
dels ciutadans i ciutadanes. Actualment no hi ha a l’Ajuntament una visió integrada de
tot el que s’esdevé a la ciutat. Des del punt de vista dels sistemes d’informació es tenen
implantats alguns sistemes no integrats en la seva totalitat i existeixen alguns
procediments d’actuació que solament usen la infraestructura bàsica (correu electrònic,
documents, etc.) però no un sistema d’informació com a tal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1- Estudiar posar en marxa a l’Ajuntament de Mollet del Vallès un sistema integral de
gestió de la via pública.
2- Com a conseqüència dels resultats de l’estudi del punt 1:
a. Desenvolupar les extensions necessàries al portal municipal o a la seu
electrònica amb la intenció d’assolir alts nivell d’interactivitat amb la
ciutadania, empreses i entitats per a la gestió de la via pública i la notificació
de tot allò que tingui a veure la seva afectació.
b. Desenvolupar i posar en marxa una extensió del portal municipal per a
telèfons mòbils intel·ligents o smartphones i que estigui disponible per a tots
els treballadors municipals implicats amb la via pública i per a tota la
ciutadania en general.
c. Posar a disposició de la ciutadania a la seu electrònica dels indicadors de
seguiment necessaris per poder valorar la gestió de la via pública.
3- Donar trasllat d’aquesta moció a les associacions de veïns de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
20. - Aprovació d'una proposta per a l'estudi de la recuperació de la gestió pública
del servei de l'aigua
Atès que l’aigua és un element indispensable per a la població i un dret humà reconegut
per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 aprovada el 28 de juliol de l'any 2010
en què es diu textualment que "l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà
essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans".
Atès que la gestió de l’aigua és una competència municipal, que sigui quina sigui la
seva fórmula de gestió, ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns i que com
recull la LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
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l'Administració local), l’ajuntament té l’obligació de prestar aquest servei “de la manera
més sostenible i eficient”.
Atès que a Catalunya, diversos ajuntaments han decidit ja, seguint la tendència mundial
de cada vegada més ciutats, regions i països, remunicipalitzar els serveis i recuperar el
control públic de la gestió de l'aigua i del sanejament. En l'informe de 2014 del
Transnational Institute (TNI) i la Public Service International Research Unit (PSIRU)
s'han registrat 180 casos de remunicipalització de l'aigua. Entre ells, hi destaquen ciutats
tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz.
Atès que aquesta tendència s'explica perquè aquesta gestió no mercantil permet la
incorporació de criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i
proximitat i que es duguin a terme inversions que el sector privat no posa en marxa i, en
alguns casos, una reducció de la tarifa pagada pels usuaris, com el cas de París, on la
gestió pública va reduir un 8% el rebut.
Atès que la remunicipalització és, per tant, la reconversió en servei de gestió pública
dels serveis de subministrament d'aigua i de sanejament anteriorment privatitzats. En un
procés de transició dels serveis d'aigua, de qualsevol forma de privatització a la plena
propietat i gestió públiques, sota control públic.
Atès que l’aigua és un servei bàsic, però que també s’han de tenir en compte altres
aspectes com l’eficàcia del servei, que s’han de conjuminar amb la resta de criteris
exposats anteriorment.
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a Mollet del Vallès, SOREA
(grup ABGAR-Eau de Suez) finalitza l’any 2020 i que per tant som en un moment idoni
per obrir el necessari debat públic i valorar de forma participada quina ha de ser la
millor forma de gestió d'aquest servei.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Crear una comissió formada per tècnics especialistes i representats dels diferents
grups municipals del consistori perquè comenci a treballar el primer semestre de
l’any 2017 i estudiï, debati i treballi sobre la gestió del servei de l’aigua per aportar
elements de judici que permetin valorar quin és el model més convenient per a
Mollet del Vallès.
2.- Establir que, durant la vigència d’aquesta comissió, serà garantit, als seus membres,
l’accés a tota la documentació i informació tècnica, econòmica i administrativa
relativa al servei d’abastament d’aigua potable.
3.- Un cop analitzats i posats en consideració els diferents models de gestió de l’aigua
amb els seus pros i contres, sotmetre’ls, al llarg del 2018, a informació pública i
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debat ciutadà, procurant comptar amb la presència de persones i col·lectius
especialitzats en el tema i amb tots els agents que actualment en gestionen el servei.
4.- Dotar el Pressupost d’aquesta Corporació per als anys 2017 i 2018, dels recursos
necessaris per a fer efectius els acords anteriors, buscant sempre que sigui possible
el suport econòmic, material o professional d’altres administracions.
5.- Transmetre aquest acord a l’empresa SOREA, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a
CONGIAC, a la plataforma “Aigua és Vida”, a la PAH i a l’Aliança contra la
Pobresa Energètica i fer-ne difusió als principals mitjans de comunicació locals.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
21. - Aprovació d'una proposta per decidir des de Catalunya i el Vallès com
solucionar les necessitats de mobilitat
Retirada.
22.- Mocions d’urgència
No n’hi ha.
23.- Precs i preguntes
Precs
Sr. Cisneros:
Sobre el telèfon contra l’assetjament escolar i demana que se’n faci difusió per donar-lo
a conèixer.
Sra. Vizcarra:
Agraeix l’acte del dia 25-11-16 contra la violència envers les dones i la participació de
la població escolar i de l’alcalde.
Sra. Escribano:
Sobre el Pla especial de Gallecs: demana que se’ls faciliti l’accés per la via de
l’Ajuntament de Mollet, perquè hi hagi més transparència i fluïdesa de la informació.
Preguntes
Sra. Calvo:
1- Sobre la situació dels bancs al carrer Anselm Clavé.
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Sra. Cisneros:
1- Sobre els problemes de neteja i condicionament a la ronda de Pinetons.
2- Sobre els actes incívics al mobiliari de la plaça La Lluna i avinguda de Caldes.
Sr. Cisneros:
1- Sobre la fibra òptica al municipi.
Sra. Muñoz:
1- Sobre la manca de respecte dels aparcaments reservats a les persones amb mobilitat
reduïda i la manca de senyalització adequada de les places.
2- Sobre el tall d’arbres al carrer Rafael Casanova, sobre si es pensa replantar-ne i quina
espècie.
Sr. Buzón:
1- Sobre la situació del nou POUM.
Sra. Escribano:
1- Sobre la vigilància i valoració del trànsit rodat a Gallecs.
Sr. Espinosa:
1- Sobre les pintades a l’escola Col·legis Nous: quan es trauran i si hi ha un pla de
vigilància.
Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201611281811220000_FH.videoacta.

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

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
14/12/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
15/12/2016
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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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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

