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Ordre del dia
1. Aprovació d'una proposta per a una sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni
concertada ni diners públics a la privada
2. Aprovació d'una proposta per a la constitució d'una comissió informativa especial
3. Aprovació d'una proposta sobre les armes biològiques i químiques i de suport a la
convenció sobre la seva prohibició
4. Aprovació d'una proposta sobre la sentència que absol un regidor de l'Ajuntament i
un dirigent polític de la nostra ciutat
5. Prec:
- sobre la creació d’espais per a gossos
1. Aprovació d'una proposta per a una sanitat 100% pública, igual per a tothom,
ni concertada ni diners públics a la privada
El grup municipal Mollet en Comú ha presentat la moció següent:
A Catalunya, el 2010 es va retallar en més de 1.500 milions d’euros el pressupost del
Departament de Salut i es va abaixar un 5% el sou del personal sanitari.
Les retallades dels governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el
pressupost en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 es va
implantar el copagament i la inversió va disminuir un 6%. Durant els anys següents
aquestes retallades no es van revertir. Un informe de la Federació d’Associacions per a
la Defensa de la Sanitat Pública estima que el sistema sanitari va reduir des del 2009
entre 15.000 i 21.000 milions d’euros el pressupost.
Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys personal i menys
recursos. A Catalunya, s’han perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 de sociosanitaris. A
l’atenció primària, més de 1.000 professionals menys. Aquesta situació de mancança de
recursos i de forta precarització laboral ha estat present a l’hora de fer front a la crisi
sanitària provocada pel Covid-19.
Així, des que vàrem néixer l’any 2012 amb les tancades a diferents centres no parem de
demanar el mateix, més recursos per a la sanitat i una sanitat 100% pública. Una sanitat,
un únic conveni, igual per a tothom. En aquests anys de lluita hem acumulat un bon
nombre de reclamacions concretes, tant des del personal sanitari com des del moviment
veïnal i les associacions de defensa de la sanitat pública.
En el cas de Mollet del Vallès i àrea del Baix Vallès que atén l’hospital de Mollet,
reclamem: una residència a Mollet per la gent gran pública i de gestió 100% pública, un
CUAP a la zona de Mollet del Vallès, una unitat d’urgències i d’ingressos de Salut
Mental per a pacients amb patologies mentals de la zona d’influència del Baix Vallès,
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més personal i recursos per l’hospital, les residències i els CAPs, en especial la unitat
d’urgències, que el Departament de Salut recuperi la gestió de l’hospital de Mollet,
recuperació de la gestió pública pel departament de rehabilitació i per últim demanem
que les persones que estan a les residències tinguin una atenció d’assistència primària i
no assistència per mútua.
Sabem que totes aquestes llargues reclamacions no es faran efectives si no s’aborda un
important increment pressupostari en l’àmbit del Departament de Salut.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de Catalunya i les forces polítiques representades al Parlament de
Catalunya perquè aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut per garantir el
compliment dels compromisos d’inversions.
2. Instar el Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir dràsticament les
llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió de la crisi
sanitària del Covid-19.
3. Instar el Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves PCR o
serologies per a tot el personal que ho requereixi.
4. Instar el govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% retallat el
2010 i de les DPOS.
5. Instar la creació d’una mesa de negociació entre el Departament de Salut i
representants d’organitzacions representatives en la lluita sanitària com Sanitàries en
lluita i la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès entre d’altres i moviments
socials representatius. Per un únic sistema sanitari. Per una sanitat 100% pública.
Per un conveni únic.
6. Crear de forma paral·lela, taules de negociació per temes de cada territori.
7. Enviar aquests acords a la Conselleria de salut, Cat Salut, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya , federació i associació de municipis de Catalunya, Marea
blanca de Catalunya, CAPs del nostre municipi, sindicats, Plataforma Sanitat
Pública del Baix Vallès i Fundació Sanitària de Mollet
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El grup Junts per Mollet ha presentat la següent esmena a la totalitat:
En defensa d’una sanitat pública amb més recursos a Mollet
La Covid-19 ha causat i causa grans estralls i una profunda crisi social, econòmica i
sanitària. La pandèmia que vivim ha evidenciat la necessitat de més finançament i més
personal per al sistema sanitari a Catalunya.
Una insuficiència de personal sanitari a tot el sistema, tant en l’atenció primària, com en
el sistema hospitalari i sociosanitari, que provoca unes llargues llistes d’espera
d’algunes especialitats arreu del territori català, una reducció de llits i una precarització
d’un sector vital per a la nostra societat i més encara en moments tan difícils com els
que estem vivint.
Atès que volem agrair la tasca feta i que està fent l’Hospital de Mollet del Vallès, que
va adaptar-se d’una manera molt ràpida i eficient a la nova situació sanitària, i també al
seu personal mèdic, d’infermeria i auxiliar, que va lluitar per fer front a la pandèmia
d’una manera brillant, sacrificada i compromesa, així com la tasca que fan dia a dia,
sobretot ara que l’índex de rebrot està a un nivell superior a 1.100 (es considera alt a
partir de 200).
Atès que volem agrair la tasca feta i que s’està fent als Centres d’Atenció Primària de
Mollet, que són la porta d’entrada dels pacients i que fan una atenció de primer nivell,
vital en molts casos, així com la tasca que fan dia a dia, sobretot ara que l’índex de
contagi és molt preocupant.
Atès que un millor finançament dels nostres serveis sanitaris és cabdal i necessari,
especialment en aquests moments que haurem d’afrontar una dolorosa segona onada de
la crisi sanitària.
Atès que a Mollet del Vallès tenim un Hospital públic, gestionat per una fundació sense
ànim de lucre, la Fundació Sanitària Hospital de Mollet, que ha fet i està fent una gran
feina i està donant un immillorable servei públic a la ciutadania.
Atès que l’Hospital de Mollet és l’Hospital de referència de la població del Baix Vallès,
més de 150.000 persones, però que els recursos que rep són insuficients per un hospital
de les seves característiques i nombre de població que ha d’atendre.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern de Catalunya i les forces polítiques representades al Parlament de
Catalunya perquè aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut per garantir el
compliment dels compromisos d’inversions.
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2. Instar el Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir dràsticament les
llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió de la crisi
sanitària del Covid-19.
3. Instar el Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves PCR o
serologies per a tot el personal que ho requereixi.
4. Instar el Departament de Salut per tal que incrementi els recursos destinats a
l’assistència primària de Mollet, del Baix Vallès i de les poblacions que tenen
l’Hospital de Mollet com a centre hospitalari de referència, així com també els
recursos destinats a l’Hospital de Mollet.
5. Instar el govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% retallat el
2010 i de les DPOS.
6. Enviar aquests acords a la Conselleria de Salut, CatSalut, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, Federació, Associació de Municipis de Catalunya, Marea
Blanca de Catalunya, CAPs del nostre municipi, sindicats, Plataforma Sanitat
Pública del Baix Vallès i a la Fundació Sanitària Hospital.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez, Torrecilla . Total: 13
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, Lopez, Moya, N. Muñoz, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 12
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovada per majoria
2. Aprovació d'una proposta per a la constitució d'una comissió informativa
especial
Volem posar de manifest que la transparència, la comunicació i la rendició de comptes
de les administracions públiques i en aquest cas de l’ajuntament de Mollet del Vallès,
són aspectes clau.
El passat 22 de setembre a la nostra ciutat van succeir uns fets preocupants, que és
important aclarir. Es tracta de l’encartellada que van organitzar un grup de persones
membres del CDR, i que va derivar en una actuació policial amb força repercussió.
D’aquest presumpte enfrontament, en van resultar diverses persones ferides, i a vàries
persones se’ls van obrir diligències policials. D’ençà els fets, no hi ha hagut una única
versió d’allò que va succeir ni s’han acabat d’aclarir els fets.
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Cal recordar que a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per assolir el bon govern i la bona
administració, ens hem dotat d’instruments específics, i també comptem amb les Lleis
de Transparència i Bon Govern que han de construir una infraestructura ètica i un marc
d’integritat institucional.
Un d’aquests instruments propis és el Codi Ètic i de Bon govern de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès i dels seus ens instrumentals, aprovat en el ple de 30/05/2016, que
estableix un conjunt de valors i principis de bona governança com la transparència en la
gestió, la responsabilitat, el sentit del deure i la professionalitat, la integritat o
l’exemplaritat. Des de Mollet en Comú no ho volem entendre com un mer tràmit
declaratiu, sinó com a principis inspiradors que han de guiar de forma proactiva una
actuació institucional contundent i amb coherència, per tant que obliga a la nostra
corporació a una rendició de comptes honesta i transparent.
No és una qüestió que afecta exclusivament el govern, sinó que afecta de forma general
al conjunt de treballadors i treballadores de l’ajuntament i als ciutadans i ciutadanes de
Mollet als quals no els ha de quedar cap dubte de la professionalitat dels treballadors i
del compromís ètic i de bon govern d’aquesta alcaldia i del conjunt de càrrecs electes i
alts càrrecs d’aquest ajuntament.
En aquest sentit, la creació d’una comissió especial informativa d’estudi i anàlisi i
investigació pot complir una excel·lent funció de control i fiscalització dels governs i de
transparència institucional, però també pot permetre dinamitzar l’acció institucional i
amb això el reforçament de la democràcia.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear, de forma immediata, una Comissió Especial Informativa d’estudi i anàlisi
d’acord amb allò que estableix l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 124 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i com també preveu el nostre
Reglament Orgànic Municipal, en relació amb els fets succeïts a la nostra ciutat el
passat 22 de setembre i les actuacions dutes a terme per diversos agents de la
Policia Local, en el transcurs d’una encartellada per part d’un grup de persones del
CDR, i on van acabar diverses persones ferides, i a vàries persones se’ls van obrir
diligències policials. L’objectiu de la mateixa creiem que hauria de ser compartir i
conèixer de forma directa totes aquelles informacions i circumstàncies derivades
dels informes corresponents.
2. Establir:
1. Que la creació de la comissió especial informativa s’adopti mitjançant
acord plenari en aquesta mateixa sessió.
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2. Que d’aquesta comissió en formi part el Síndic Personer, així com un/a
regidor/a de cada grup municipal, a més de les persones que es requereixi
per a dur a terme els treballs de la comissió.
3. Que la Junta de Portaveus proposi l’abast, objectius, agenda i programa
de treball de la Comissió Especial Informativa que a la seva primera
sessió constitutiva aprovi.
4. Que les seves conclusions siguin substanciades en un ple extraordinari.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Escribano, Espinosa, Lopez, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Buzón Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Torrecilla . Total: 15
S'abstenen: ningú
Resultat: No aprovat per majoria
3. Aprovació d'una proposta sobre les armes biològiques i químiques i de suport a
la convenció sobre la seva prohibició
La Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i
l'emmagatzematge d'armes bacteriològiques (Biològiques) i de toxines i sobre la seva
destrucció, generalment coneguda com la Convenció sobre Armes Biològiques o BWC,
de l'anglès Biological Weapons Convention (o CABT, Convenció d'armes biològiques i
tòxiques, de l'anglès Biological and Toxin Weapons Convention) fou el primer tractat
de desarmament multilateral que prohibia la producció d'una categoria completa
d'armes. Fou el resultat de prolongats esforços de la comunitat internacional per establir
un nou instrument que complementés al Protocol de Ginebra de 1925.
La BWC va ser acordada per la seva signatura el 10 d'abril de 1972 i va entrar en
vigència el 26 de març de 1975 quan vint governs dipositaren la seva documentació de
ratificació. Actualment comprèn 163 estats, inclòs l’Estat espanyol, i prohibeix el
desenvolupament, producció, i emmagatzematge d'armes biològiques i de toxines. No
obstant això, en no existir cap procés de verificació formal per observar el compliment
ha limitat l'efectivitat de la Convenció. El juliol del 2008, uns altres 13 estats
addicionals signaren la BWC. Però encara queda molta feina per fer.
Les armes químiques són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens
dubte, són un armament destructiu, inhumà i indiscriminat.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per
l’impacte de l’armament químic i biològic.
2. Reclamar als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb
el desarmament químic i biològic i que prenguin mesures concretes cap al seu
assoliment.
3. Instar l'Estat espanyol a vetllar perquè no es fabriquin armes químiques ni els seus
complements en tot el territori espanyol.
4. Sol·licitar a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau la posada en marxa d’una campanya
específica contra aquest tipus d’armament, d’igual manera que s’ha fet amb
l’armament nuclear.
5. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, al Secretariat
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a
FundiPau (Fundació per la Pau) membre de la Campanya ICAN.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació d'una proposta sobre la sentència que absol un regidor de
l'Ajuntament i un dirigent polític de la nostra ciutat
El grup municipal AM-ERC-MES ha presentat la següent proposta:
El passat 8 d’octubre de 2020 es va conèixer la sentència que absolia dels delictes
d’injúries i calúmnies un regidor d’aquest Ajuntament i un dirigent polític de la nostra
ciutat. Després de 3 anys de procés judicial el cas ha quedat resolt donant la raó a la
feina que ha de fer l’oposició per fiscalitzar tot allò que és públic, argumentant que és
legítim i desitjable que des de les oposicions es qüestioni i s’exigeixin explicacions als
governs sobre temes rellevants i públics.
La sentència acaba determinant que cadascuna de les parts ha de pagar els seus
corresponents honoraris als seus advocats. S’ha suscitat un debat públic sobre si
l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha de fer-se càrrec de les despeses dels advocats que
han acusat un regidor del mateix Ajuntament i que a més ha estat absolt.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Felicitar-se pel final del procés judicial que absol dels delictes d’injúries i calúmnies als
acusats i determinar que tant des del govern com des de l’oposició s’ha de seguir fent la
seva feina amb responsabilitat.

El grup municipal PSC ha presentat la següent esmena a la totalitat:
Per deixar l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus treballadors públics al
marge de les discrepàncies polítiques
El passat 8 d’octubre d’enguany es va tenir coneixement de la sentència del Jutjat Penal
número 2 de Granollers, en què absolia a un regidor i a un dirigent polític de la nostra
ciutat, d’un delicte de calúmnies continuades contra autoritat pública, per una querella
interposada per la Fiscalia Provincial de Granollers.
En política és tan important dialogar i discrepar com acordar i evitar-ne la seva
judicialització. Aquest és un clar exemple del que hauríem d'evitar totes i tots els càrrecs
electes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
La política s'ha de fer als diferents òrgans col·legiats i deixar al marge de la legítima
discrepància política, l'Ajuntament de tots els molletans i les molletanes i els seus
treballadors.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Felicitar-nos pel final del procés judicial i determinar que tant govern com oposició
han de fer sempre la seva feina amb responsabilitat i respecte.
2. Deixar l'Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus treballadors públics al marge de la
confrontació política. Protegir-los del debat polític i evitar acusacions de delictes que
res tenen a veure amb el diàleg polític.
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Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 13
Voten no: Amaya, Lopez, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, N. Muñoz i Sancho. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria
Prec:
Sra. Planellas:
Prec sobre la creació d’espais per a gossos
Comenta que el seu grup, AM-ERC-MES, va presentar aquest prec com a moció però
que ha passat com a prec perquè es tracta d’una competència del govern de la ciutat.
Afegeix que si es demana que les mocions siguin, majoritàriament, d’assumptes
relacionats amb la nostra ciutat i, per tant, competència del govern, llavors des de
l’oposició, es poden presentar mocions relacionades amb la nostra ciutat? Què n’opinen
la resta de grups? Ja no poden presentar mocions? Aquesta és la tasca d’oposició que es
va dir en el ple anterior que es respectava?
Pel que fa al seu prec diu que, una vegada més, el seu grup posa sobre la taula la
necessitat d’incrementar els espais de lleure per a gossos a la nostra ciutat. Tal com diu
la part expositiva del que era la seva moció, el 2015 ja es va debatre aquesta necessitat i
en un ple de 2016 es va debatre sobre la necessitat d’un correcan al barri de Can Borrell.
A aquestes demandes s’hi afegeix ara el requeriment d’un altre espai que podria ser al
centre de la ciutat, per exemple, al Parc de Can Mulà.
Contínua dient que sobre aquesta qüestió han demanat l’opinió i informes a diferents
entitats, plataformes i associacions i que un dels document que han consultat, ha estat
un dossier redactat per alguns dels membres d’Espai Gos Mollet. En aquest document
s’hi exposa l’estudi sobre aquests espais a la nostra ciutat amb les seves mancances i
propostes de millora. Considera que una gran part de la ciutadania ha expressat que vol
que es millorin i es creïn nous espais per l’esbarjo dels nostres gossos.
Per tot això, demana al govern de la ciutat que s’estudiï la situació actual d’aquests
espais per aclarir-ne la realitat actual i que en aquest procediment d’anàlisi de millora i
de proposició de nous espais es tinguin en compte les entitats animalistes de la nostra
ciutat.
Acaba dient que com que en aquest ple, que és extraordinari, s’ha suprimit l’apartat de
preguntes i precs, alterant una altra vegada la funció de l’oposició, vol plantejar dues
qüestions.
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La primera va lligada al tema de l’estat en el qual es troben alguns correcans de la
ciutat. Hi ha veïns que es queixen que alguns gossos s’escapen del correcan situat entre
el taller Alborada i el camp de tir perquè s’hi han col·locat uns bancs prop del mur que
el limita. Es pot fer alguna cosa?
La segona tracta sobre les escombraries i residus acumulats al parc dels Pinetons com a
resultat de diverses conductes incíviques que fa mesos que es van produir. Vol saber
perquè no es prenen mesures per prevenir aquestes accions incíviques com ara que els
agents de la policia o els agents cívics de la ciutat s’hi passin de tant en tant per
fomentar el civisme.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202011020829230000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
02/12/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
03/12/2020

.
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