ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de novembre de 2020
De 18.20 a 21.40 h
Sessió telemàtica
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora accidental
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari accidental
Valentín Gómez Sánchez
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Incidències
Ha intervingut el senyor Francisco Verdugo Ibarz, President de l’associació solidària
amb el poble sahrauí, Projecte Tibsima Mollet Sàhara, en el punt 12, relatiu a
l’aprovació d’una proposta sobre la situació al Sàhara Occidental.
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2020
2. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la relació anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2020
3. Modificació del pressupost 11/2020
4. Aprovació d'una proposta de suport del món local al teixit esportiu de la nostra ciutat
davant l’aturada obligada de la seva activitat
5. Aprovació d'una proposta de reconeixement social i laboral del personal de servei
d'ajuda a domicili (SAD) de la nostra ciutat
6. Aprovació d'una proposta per reforçar les xarxes de protecció social
7. Aprovació d'una proposta de recolzament al gremi de bars, restauració i centres
d'estètica de Mollet del Vallès davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat
i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors
8. Aprovació d'una proposta per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la
pandèmia
9. Aprovació d'una proposta per frenar la proliferació de les cases d'apostes
10. Aprovació d'una proposta en defensa de la unitat de la llengua catalana
11. Aprovació d'una proposta per mostrar el rebuig a la invasió de competències que
suposa la llei espanyola de bombers
12. Aprovació d'una proposta sobre la situació al Sàhara Occidental
13. Mocions d'urgència
14. Precs i Preguntes
Precs:
- Prec per instar el Ple a adherir-se a l’Associació de municipis i entitats per
l’energia pública
- Prec per elaborar el Pla Local d’Habitatge
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 26
d’octubre de 2020.
2. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la relació anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2020
Atès l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els
ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de
gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior.
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Atesa la revisió del padró municipal d'habitants té com a finalitat primordial contrastar
les dades disponibles als fitxers de l'Ajuntament amb aquells que disposa l'Institut
Nacional d'Estadística (INE) per a la gestió del padró continu, abans de l'aprovació
definitiva de la xifra oficial de població del municipi pel Consell de Ministres. Aquesta
dada ha de ser, teòricament, la mateixa, ja que el fitxer de l'INE es nodreix de les dades
subministrades pels ajuntaments; però pot tenir alguna diferència derivada de la
incorporació o no d’alguna errada, d'habitants duplicats, de naixements, de defuncions,
etc., així com del fet que els moviments naturals de la població tenen efecte en la data
que es produeixen, però poden incorporar-se als padrons mesos després.
Ateses les instruccions de la Resolució de la presidenta de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General d'Administració Local per a la revisió del padró
municipal i del procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població
(BOE núm. 5, de 6 de gener de 2004) s'ha obtingut un fitxer de la població a 1 de gener
de 2020 després d'haver enviat a l'INE els moviments corresponents al mes de febrer.
Aquest fitxer inclou 51.604 registres d'habitants i s'adjunta a l'expedient en un disc
compacte amb el nom C08124AI.020.
Atès que els resums numèrics obtinguts per sistema informàtic ofereixen, per tant, una
població de 51.604 habitants a 1 de gener de 2020.
Per tot això, i pel tal de comparar les dades disponibles al fitxer informàtic del padró
municipal d'habitants amb el fitxer del padró continu de l'INE, es proposa que el Ple
aprovi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2020 amb un total de 51.604 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Modificació del pressupost 11/2020
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 177, 179 i 180 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Codi de verificació: 267d3f6e-d48c-43d1-892e-d49f4f19e78c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Vista la memòria de l’alcaldia que consta en l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Atès el què es preveuen els articles 11 i 13 de les Bases d’Execució del Pressupost
General per a 2020 i als articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la modificació de crèdit número 11/2020 del Pressupost de l’Ajuntament amb
el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT DE DESPESES
Transferències Negatives
Baixes per crèdit extraordinari
Transferències positives
Altes per crèdit extraordinari
Increment de l’estat de despesa

-845.941,77 Euros
-239.695,16 Euros
845.941,77 Euros
239.695,16 Euros
0,00 Euros

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho
Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
4. Aprovació d'una proposta de suport del món local al teixit esportiu de la nostra
ciutat davant l’aturada obligada de la seva activitat
La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació
d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a generar
models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport
institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi una
escletxa en les famílies més desfavorides.
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La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra
societat, i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per
a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.
És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i
determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i coordinades amb el món
local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el
territori, i garantir l’aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades a
la realitat de les instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs.
El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb el
món local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions esportives
del país-, han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu, d’adaptació de les
seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada esportiva per fer
front a l’emergència sanitària establint mesures i protocols de prevenció i seguretat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest
del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal
que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim.
2. Instar el Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions
respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que
assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos
necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la
pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions.
3. Instar el Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i
l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de
tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i
treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i
consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I
que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les
famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions
d’equitat. Demanar igualment que el Govern de l’Estat doti de recursos econòmics
el sector esportiu.
4. Instar el Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi, amb el consentiment del
Procicat, els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les
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activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin derivar de la situació de
pandèmia.
5. Instar el Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases
de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment
de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les entitats esportives
d’aquest municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació d'una proposta de reconeixement social i laboral del personal de
servei d'ajuda a domicili (SAD) a la nostra ciutat
Atès que els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, parant esment en el manteniment de la
seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals,
en un marc de respecte per la dignitat de les persones.
Atès que els ajuntaments com a administració més pròxima al ciutadà a través Servei
d'Ajuda a domicili (SAD) dependents dels Serveis Socials Municipals han hagut de
reorganitzar-se mantenint uns serveis bàsics essencials a la població més vulnerable,
extremant les mesures generals de prevenció i actuació recomanades per les
Conselleries de Salut i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, adoptant noves
mesures i incrementant les ja existents.
Atès que a causa de la pandèmia generada pel COVID-19 i la crisi econòmica i sanitària
que portem arrossegant des de fa mesos sense albirar indicis de millora en un futur
pròxim veiem com la pressió assistencial va en augment i que són el col·lectiu de
treballadors i que conformen el Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD), considerat com a
servei essencial ell que ha prestat un servei de manera presencial des del primer moment
de la declaració de l'estat d'alarma, realitzant aquests serveis en els domicilis dirigits a
persones dependents i vulnerables, sobretot a persones majors que viuen soles o
persones amb discapacitat.
Els treballadors del SAD han continuat prestant el servei directe des dels ajuntaments
amb una gran implicació que ha generat un gran desgast físic i emocional, amb por per
enfrontar-se al desconegut i amb pocs mitjans per defensar-se i protegir-se, juntament
amb l'angoixa generada pel desassossec de contagiar als usuaris, als seus familiars i a
ells mateixos.
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Atès que des de les administracions públiques, a vegades, no sol ser un tema central en
el debat podent invisibilitzar el seu treball, és necessari que la pròpia administració i el
conjunt de la societat reconegui el treball ingent portat per aquest col·lectiu i que
repercuteix directament als col·lectius més vulnerables.
Atès que el Govern de la Generalitat ha publicat mitjançant Resolució de data 9 de
setembre de 2020, la convocatòria d'ajuda directa en favor de les persones treballadores
dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial amb finançament
totalment o parcialment públic, prevista en la disposició addicional segona del Decret
llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.
Atès que el Decret llei de gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia
generada pel Covid-19, recompensarà l'esforç i les hores extres realitzades pel personal
sanitari i també inclourà una paga per a les persones treballadores de les residències
d'ancians i de persones amb discapacitat. La quantia de l'ajuda extraordinària serà
segons categoria professional, de pagament únic, d'acord amb l'article 2.2 del Decret llei
24/2020, de 16 de juny.
Atès que el Govern de la Generalitat ha exclòs d'aquesta gratificació extraordinària al
personal de neteja, cuina i bugaderia que indubtablement han assumit, com la resta de
personal que serà gratificat, veritables riscos durant la pandèmia amb gran dedicació, i
esforç físic i psicològic.
Atès que la labor d'aquest personal també ha tingut especial rellevància a causa de les
fortes mesures d'higiene i desinfecció necessàries durant la crisi del COVID-19 i per
tant ha de ser també recompensada pel Govern de la Generalitat, ampliant aquesta
gratificació extraordinària al personal de neteja, cuina i bugaderia, evitant així que hi
hagi treballadors del sector de primera i de segona, cosa que ocorreria si el Govern de la
Generalitat no modifiqués aquesta resolució.
Atès que els professionals de les residències, i especialment durant la pandèmia, han
treballat en equip, cadascun des de les seves funcions principals, però amb un sistema
solidari i de ponts i ajudes mútues conformant un tot assistencial amb la necessària dosi
de polivalència en tots els professionals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el ple de l'ajuntament al reconeixement social i laboral dels treballadors del
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) que atenen les persones considerades
col·lectius vulnerables en el municipi, així com reafirmar la importància i l'essencial
labor que duu a terme tot el personal que conforma el SAD del municipi de Mollet
del Vallès
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2. Instar la coordinació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i amb el Govern
d’Espanya per fer extensiva la gratificació extraordinària que rebran els
professionals de les residències pel seu treball parat esment a les persones majors,
durant la crisi de la Covid-19 als treballadors del Servei d'Atenció Domiciliària
(SAD) del municipi de Mollet del Vallès
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir amb el punt 151 de la
Resolució 911/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general
del Govern amb la condició de modificar urgentment la RESOLUCIÓ
TSF/2193/2020, de 9 de setembre, mitjançant la qual s'aprova la convocatòria
d'ajuda directa en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de
serveis socials de caràcter residencial, estenent la gratificació extraordinària que
rebran els professionals que han desenvolupat durant la crisi del Covid-19 al
personal de neteja, cuina i bugaderia dels centres proveïdors de serveis socials de
caràcter residencial.
4. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir amb el punt 63 de la
Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residències per
a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de Covid-19 amb
la condició de:
a. Tenir en compte a tots els treballadors de l'atenció a la dependència en
relació amb la gratificació extraordinària que rebran els professionals que,
durant la crisi de la Covid-19, han parat esment a la gent gran,
independentment de la titularitat de la gestió.
b. Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l'extensió de la
gratificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi
de la COVID-19, han parat esment a la gent gran, als treballadors dels
Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD).
5. Enviar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Derechos Sociales del Govern
d’Espanya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
Voten no: ningú
S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria

Codi de verificació: 267d3f6e-d48c-43d1-892e-d49f4f19e78c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

6. Aprovació d'una proposta per reforçar les xarxes de protecció social
Els nostres pobles i ciutats estan jugant un paper transcendental en la resposta a la crisi
provocada per la COVID-19, incrementant la despesa en polítiques socials i d’urgència,
ajudant els sectors econòmics més castigats per la crisi (els col·lectius més vulnerables,
els autònoms, la restauració, el petit comerç i de proximitat, la cultura, …) i estan
destinant molts recursos a polítiques sanitària i educatives, tot i que no són de la seva
competència, alhora que han col·laborat amb el Govern de la Generalitat i de l’Estat
cada vegada que se’ls hi ha demanat. Una resposta, exemplar i modèlica, sense disposar
de més recursos, ja que ni el Govern de l’Estat ni el Govern de la Generalitat de
Catalunya han destinat encara cap fons econòmic als Ajuntaments per contribuir a la
lluita contra la pandèmia.
Avui han de continuar jugant un paper cabdal en la reactivació econòmica del país i en
l’atenció dels col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere, de
la mateixa manera que han de garantir la continuïtat de tots els serveis públics. I això els
ajuntaments ho estan fent suplint en molts casos la inacció d’altres administracions, el
que provoca una greu disfunció pressupostària.
El marc de protecció dels drets socials al nostre país s’ha vist desbordat per la
pandèmia. El tensionament dels i les professionals dels serveis socials bàsics durant la
crisi de 2008 i les retallades del sistema de benestar dels govern de CiU i JxSi han posat
en risc les polítiques públiques de cohesió social que garanteixin un sistema de serveis
socials de titularitat pública, adequats als indicadors econòmics i socials de Catalunya.
Observem amb preocupació com el govern actual de la Generalitat de Catalunya format
per JxCat i ERC no afronta la correcció de l’impacte que les retallades han vingut
ocasionant.
Des de l’aprovació de La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el marc de
coordinació i cooperació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els
ens locals, per a la prestació i gestió dels serveis socials amb segons criteris de
corresponsabilitat, transparència i equitat territorial, és el contracte programa.
L’esmentat marc col·laboratiu es caracteritza pel seu escenari pluriennal que permet
donar més estabilitat financera als ajuntaments. L’actual contracte programa tenia una
vigència fins el 2019, de manera que cal de manera urgent l’elaboració d’un nou
Contracte Programa per a 2020-2024. I cal que es faci, de manera consensuada amb els
ajuntaments per adaptar-lo a les noves necessitats.
En relació als dos instruments de reforçament dels drets socials, la renda garantida de
ciutadania, com a prestació social per garantir els mínims vitals a persones i unitats
familiars que es troben en situació de pobresa i l’Ingrés Mínim Vital, un nou dret
subjectiu per a l’erradicació de la pobresa, són dues passes molt importants en
l'ampliació del quart pilar del nostre Estat de Benestar d'ençà de la posada en marxa
l'any 2006, de la Llei de Dependència i del seu sistema de prestacions. Ambdues
prestacions han de conviure i complementar-se en les xarxes de protecció social que
reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i ha de servir perquè la ciutadania de
Catalunya tingui una major protecció. Els problemes en la implementació de la llei de la
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renda garantida de ciutadania, amb denegacions dubtoses i disfuncions en les
tramitacions ha deixat sense cobertura el 71% de les persones que es troben en pobresa
severa a Catalunya. D’altra banda, el desplegament i gestió de l’Ingrés Mínim Vital, tot
i els esforços del Govern de l’Estat, està acumulant retards en l’aprovació i dificultats
d’accés a causa d’una tramitació complexa. Aquest fet demana urgentment simplificar i
dotar dels recursos econòmics i humans necessaris per a una correcta gestió de la
prestació i també per evitar la pressió als Ajuntaments, transferint la responsabilitat als
Serveis Socials.
Finalment un dels fenòmens que s’ha intensificat en l’actual escenari de pandèmia és el
sensellarisme. La crisi econòmica i social derivada de la sanitària està fent créixer la
vulnerabilitat social i la problemàtica del sensellarisme. L’any 2016 la Generalitat va
definir l’estratègia integral d’abordatge del sensellarisme, fruit d’un treball
desenvolupat de la mà del teixit social i amb participació de diversos ajuntaments.
Aquesta estratègia no s'ha desenvolupat ni dotat de pressupost, relegant tota la
responsabilitat als ajuntaments que no disposem ni dels recursos ni la capacitat tècnica
suficient per atendre aquesta emergència.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar i signar amb el món local un nou
Contracte Programa de Serveis Socials abans de finals d'any per donar garantia als
ajuntaments i reforçar els serveis de resposta a l'emergència, assegurant la
flexibilitat suficient per adaptar els serveis a les incerteses i l'evolució de la crisi
social dels propers anys.
2. Instar el Govern de la Generalitat a destinar recursos dels fons extraordinaris
COVID a reforçar, de forma immediata, els equips de Serveis Socials bàsics per
poder atendre l'increment de demanda i expedients i assegurar la qualitat de
l'atenció.
3. Instar el Govern de la Generalitat a destinar recursos dels fons extraordinaris
COVID a ampliar plantilles i serveis dels centres socioeducatius d'atenció a infants i
adolescents en risc d'exclusió social
4. Instar el Govern de la Generalitat a derogar la Resolució TES/2438/2020, de 2
d'octubre, per la qual es modifica el Reglament de la Mesa de Valoració de
situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya i garantir l'accés de
totes les famílies vulnerables a les Meses d'emergència per poder accedir a un
habitatge protegit de manera estable.
5. Instar el Govern de la Generalitat a impulsar, en col·laboració amb els ens locals, un
mapa d'actius comunitaris que incorpori les xarxes de cures aparegudes en l'etapa
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d'emergència COVID i activar recursos per reforçar plans d'acció comunitària.
Incorporar d'immediat la salut mental comunitària com eix fonamental de treball en
aquests plans
6. Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un Pla de Xoc per incrementar la
cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania, en estreta col·laboració amb els
Serveis Socials bàsics, i elaborar d'urgència un nou decret llei per no fer esperar els
nous sol·licitants de Renda Garantida del procés d'aprovació o denegació de l'Ingrés
Mínim Vital.
7. Instar el Govern de la Generalitat a activar de forma immediata un Pla de Xoc
d'urgència, conjunt entre Habitatge i Afers Socials, suficientment dotat
econòmicament, per atendre les persones sense llar, assegurar el seu bon
confinament quan sigui necessari i atendre les necessitats sanitàries d'aquesta
població. Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant l'equilibri territorial i
evitant la concentració de serveis.
8. Instar el Govern de la Generalitat a revisar la llei de la Renda Garantida de
Ciutadania per simplificar-ne els tràmits administratius, per eliminar barreres
d'accés a la població més vulnerable, per incrementar la percepció per fill a càrrec i
per afegir-hi una prestació complementària per cobrir les despeses d'habitatge.
9. Instar el Govern de l’Estat a millorar els processos i tramitació de l’Ingrés Mínim
Vital amb la simplificació administrativa i la contractació del personal suficient per
garantir aquest dret subjectiu i la seva inclusió dins l’ecosistema de prestacions de
Catalunya.
10. Instar el Govern de l’Estat a ampliar la suspensió de desnonaments a tots els casos
de famílies vulnerables i recuperar la prohibició de talls de subministraments bàsics
mentre duri la pandèmia
11. Comunicar els presents acords al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
del Govern de l’Estat, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Aprovació d'una proposta de recolzament al gremi de bars, restauració i centres
d'estètica de Mollet del Vallès davant les mesures adoptades pel Govern de la
Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors
Des de divendres dia 16 d’octubre, el Govern de la Generalitat ha decretat un seguit de
mesures restrictives que s’han anat prorrogant, que afecten greument a sectors com el de
la restauració i els centres d'estètica, entre d'altres, essent la més dura la d’obligar a
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tancar els establiments de bars, restaurants i centres d'estètica durant un període mínim
de 15 dies, prohibint servir menjar o begudes en els locals exceptuant si és per emportar
i consumir en el domicili de cadascun, així com tota l'activitat dels centres d'estètica.
Aquestes mesures, adoptades una setmana després de proposar reobrir els locals d’oci
nocturn, demostren que el Govern de la Generalitat no té una planificació pel que fa a
l’adopció de mesures contra la COVID-19 i que les seves propostes són contradictòries
entre elles mateixes.
Aquests sectors, que donen treball a milers de persones i asseguren el benestar de
moltíssimes famílies arreu de Catalunya, tornen a patir una mesura molt severa, que
implica una davallada en els seus ingressos que afectarà greument la seva economia i la
capacitat de poder fer front a les necessitats a mig termini, pel que fa a pagaments a
proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos, etc.
Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de
compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que amb tota seguretat patiran els
propietaris d’aquests sectors durant l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament
dels seus negocis.
Aquestes mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit local i
han de ser de caràcter urgent, com ja s’ha fet en altres actuacions de xoc des del mes de
març, inici de la pandèmia.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar ple suport al col·lectiu de titulars de negocis de restauració, bars, restaurants i
centres d'estètica davant les mesures restrictives que impedeixen total o parcialment
la seva activitat econòmica.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat a adoptar
mesures compensatòries a les restrictives de tancament i manca d’ingressos dels
establiments.
3. Donar compte d’aquest acord a tots els titulars dels negocis relacionats amb aquests
sectors afectats per la mesura de tancament dels seus establiments i a les entitats
associatives en l’àmbit comercial, autònom i empresarial de la ciutat.
4. Enviar els presents acords al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del
Govern d'Espanya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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8. Aprovació d'una proposta per reclamar una aturada dels desnonaments mentre
duri la pandèmia
L’accés a l’habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i al qual hem de
donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d’accés des de 2008, que
lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els darrers anys, en bona part per l’increment del
preu del lloguer, ja que la major part del parc d’immobles està en mans de grans
propietaris i bancs, a qui ja pertoca que els exigim el retorn dels diners amb què els vam
rescatar el 2008.
Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies han vist
reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han
estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional a les què
s’han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a haver de destinar més
del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible.
El passat abril, amb l’aprovació de l’estat d’alarma, va entrar en vigor el Reial decret
Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19, que decretava una moratòria en els desnonaments de persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia,
mesures que en part es van ampliar fins al juliol. En el cas concret dels desnonaments, a
final de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la prohibició de desnonament per
impagament fruit d’una disminució d’ingressos durant la pandèmia, i que acrediti la
situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla que la
pròrroga vigent no és suficient per cobrir totes les situacions, i deixa fora les persones
en vulnerabilitat pre-COVID i aquelles persones en vulnerabilitat sobrevinguda no
demostrable, a banda de curta en el termini, ja que només arriba a 31 gener de 2021.
Sembla evident doncs que la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol no és
una mesura efectiva tenint en compte que els desnonaments a causa de la COVID-19
tenen un procés judicial llarg que va més enllà de l’horitzó temporal marcat. La
paralització temporal dels desnonaments ha estat més relacionada amb la paralització de
l’activitat dels jutjats, que amb els efectes de la moratòria decretada pel Govern de
l’Estat Espanyol.
El govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha decidit
impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més vulnerables davant
la inacció del govern espanyol. A banda de la Llei de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada recentment, també el Govern català ha
aprovat un decret llei urgent per frenar els desnonaments de grans tenidors. Un decret
que vol reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles
desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció
de mobilitat per motius sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i
l’aturada dels procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un
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lloguer social. Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un
lloguer social abans del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant dels centenars de famílies
vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions valentes
de qui té la capacitat per fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar alternatives per
protegir les famílies més vulnerables que són els que més pateixen la crisi social i
política derivada de la pandèmia de la covid19. Garantir el dret a un habitatge digne no
va en contra del propietari sinó que garanteix la millora de les condicions de l’habitatge.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el suport d’aquest consistori al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de
reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la
COVID-19 aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que l’apliquin fins que el
Govern espanyol no realitzi allò instat en els punts següents d’aquesta moció.
2. Instar el Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de desnonaments
eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria
aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació
d’emergència sanitària s’acabi.
3. Instar el Govern espanyol a modificar la
Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la
suspensió de les demandes en curs, i la interrupció dels llançaments de grans
tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.
4. Traslladar aquests acords al Govern espanyol, als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, així com a la PAH de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
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9. Aprovació d'una proposta per frenar la proliferació de les cases d'apostes
Dimarts passat 3 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial
decret llei de Publicitat del Joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt
importants com la prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs
d'apostes i atzar i la prohibició dels patrocinis en equipaments esportius, entre altres. Tot
això ve a acabar amb “la llei de la selva” existent que havia provocat el bombardeig
constant de publicitat en tota mena de mitjans i espais publicitaris.
Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim
Informe Trimestral del Mercat del Joc Online (1T 2020, un 65´54% més que en el
mateix segment de 2016, sent alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a les
apostes esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals. A més, durant aquests
últims anys la despesa en publicitat està sent molt important fluctuant entre els 300 i
145 milions. A Espanya hi ha més de mig centenar d'empreses amb llicència en el
negoci online i presencial.
El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental
en les classificacions mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els
sectors poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament
en relació al joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com
ara problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc, així
com al seu entorn més pròxim. A més, no hem d'oblidar que no fa falta ser un ludòpata
per tenir un problema amb el joc. S'estima que 1 de cada 4 jugadors que ha jugat en els
últims 12 mesos presenta algun tipus de problema amb el joc (roba diners, s'endeuta,
juga compulsivament…)
Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable
donat l'enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs
precaris. No és estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les
polítiques neoliberals, més efectes negatius causin a través de les cases d'apostes.
Aquestes afecten especialment la joventut i als barris més humils, on la falta
d'expectatives, d'un futur estable i la falta d'alternatives d'oci és el brou de cultiu
perfecte per a dosis ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense esforç.
Tampoc és admissible que les cases d'apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i
deixin a les famílies i al conjunt de la societat l'obligació de costejar íntegrament el
tractament de les persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar
la contribució que els beneficis d'aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat
perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es
puguin investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions, així com prendre
mesures que posin fre a l'expansió d'aquesta mena de locals i garantir des de les
institucions el dret a l'oci.
De manera física o a través d'Internet, el que s'amaga darrere de cada aposta és el
mateix: la falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no compten,
és que el benefici d'un dia és la pèrdua de l'altre, i que fins i tot aquesta pèrdua pot ser
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encara major. No és qüestió de manera que, en última instància, sigui l'amo de la casa
d'apostes l'únic que guanyi, és qüestió de matemàtiques.
És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social,
econòmica i tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra
sense retorn.
Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i supramunicipal,
per atallar aquesta problemàtica i garantir el dret a l'oci digne i accessible en tots els
pobles i barris del nostre país.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern autonòmic a establir una distància mínima de 700 metres lineals
entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius d'ensenyament obligatori,
formació professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals.
2. Instar el govern autonòmic a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc per
a cases d'apostes presencials en funció de la taxa de població.
3. Instar el govern autonòmic que reguli prestant especial atenció a la limitació dels
terminals d'apostes esportives en salons de joc, bingos, casinos i bars.
4. Instar el govern autonòmic que implementi regularment plans d'inspecció a les cases
d'apostes presencials per augmentar els controls i prevenir l'accés a les persones
menors d'edat. Així mateix, es realitzaran programes de formació de la Policia Local
sobre l'aplicació de la normativa i les infraccions més habituals relacionades amb les
apostes i el joc.
5. Instar el govern autonòmic, en col·laboració amb les entitats locals, a realitzar
activitats informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció
d'addiccions generades pel joc i les apostes, per informar dels riscos i problemes de
salut pública.
6. Instar el govern autonòmic, en col·laboració amb els governs locals, al fet que posi
en marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin
desenvolupar un oci digne, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts.
7. Instar el govern autonòmic que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la
localització geogràfica de les cases d'apostes presencials atenent criteris
socioeconòmics de la població local.
8. Instar el govern autonòmic, en col·laboració a les entitats locals, al fet que en els
seus processos de contractació pública i en els processos d'atorgament de
Codi de verificació: 267d3f6e-d48c-43d1-892e-d49f4f19e78c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

subvencions públiques s'exclogui aquelles entitats que rebin finançament per
publicitat de cases d'apostes.
9. Instar el govern autonòmic a reconèixer la ludopatia com a problema de salut
pública i garantir els recursos públics en els plans de prevenció i rehabilitació de la
ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l'objectiu d'accelerar l'accés i
millorar la qualitat del servei.
10. Recomanar al govern local que, a través de les ordenances de publicitat, reguli
l'eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquesta
mena d'establiments, cenyint-se exclusivament als cartells del propi local incloent
únicament el nom i sense cap mena de publicitat.
11. Recomanar al govern local que dugui a terme modificacions en el PGOU per
introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes en zones
residencials, amb l'objectiu de reduir de manera dràstica la distància entre les cases
d'apostes amb els centres esportius, culturals, educatius i d'oci juvenil.
12. Recomanar al govern local que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus
jugadors col·laborar perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la
seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en
marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni
patrocinar a entitats esportives que facin publicitat de les cases d'apostes.
13. Recomanar al govern local que garanteixi el dret a la cultura i l'esport, mitjançant
l'impuls d'activitats i centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt
de la població sense que pugui operar cap mena de discriminació socioeconòmica.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Aprovació d'una proposta en defensa de la unitat de la llengua catalana
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins de la seva
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià,
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de
deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de
les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i
d’Andorra.
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Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment
greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que
hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i
Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts
en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori
no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit,
diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen
les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin llengües
diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un
dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels
diversos governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el
català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no
és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt
similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels
governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se
recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en
diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions
més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de
la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les
polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència
entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi
les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no
s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen
patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
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D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques
concretes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi
menystenir altres denominacions existents.
2. Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és
oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3. Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a
vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti
el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
4. Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al
Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya,
al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Servei Local de Català de Mollet del
Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya N. Muñoz, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 13
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i
Torrecilla. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
11. Aprovació d'una proposta per mostrar el rebuig a la invasió de competències
que suposa la llei espanyola de bombers
Darrerament s’estan debatent dos textos al Congrés del Diputats que, en cas de ser
aprovats, suposaran una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya,
tenim un model propi de seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del
consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias
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(PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección
civil”.
A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va
aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya. Una normativa que permet desenvolupar les competències
exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen el model català,
un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa).
A més, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les
competències en protecció civil són pròpies. També a l’article 176 s’indica que els
efectes de col·laboració amb l’Estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les
competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes.
Els textos presentats pel Govern espanyol suposen una clara invasió de competències,
tant autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu òrgans de
coordinació i direcció estatals i complementaris als ja previstos als plans d’emergències
de Catalunya, incloent l’obligació d’establir comitès de direcció autonòmics
complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’Estat de planificar i conduir les
operacions sobre el terreny.
La Ley de Bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan
per exemple ja existeix una Escola de Bombers que es va integrar a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius integrats
en els plans d’emergències de Catalunya que treballen coordinadament amb altres
cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la conselleria d’Interior.
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació
única centralitzada.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa una clara
invasió de competències.
2. Demanar al Govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de acuerdo del
consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias
(PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección
civil”.
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3. Exigir al Govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials per
desenvolupar el seu propi model d’emergències.
4. Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les persones que
treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, sovint amb
condicions extremes.
5. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
Govern Espanyol, a la Conselleria d’Interior, a les associacions de professionals de
bombers, i al Parc de Bombers de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 7
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz,
Paradas, Pérez i Torrecilla Total: 12
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén Moya i Sancho. Total: 6
Resultat: Rebutjat
12. Aprovació d'una proposta sobre la situació al Sàhara Occidental
El passat divendres 13 de novembre, l'Exèrcit del Marroc va trencar l'alto el foc pactat
amb el Front Polisario a 1991 a l'irrompre en el pas del Guerguerat, una zona en la qual
circulaven combois de Nacions Unides fins que el Marroc la va utilitzar com a pas de
mercaderies a Mauritània i el Sahel. En aquesta zona, es manifestaven pacíficament
sahrauís des de feia tres setmanes per bloquejar el transport de productes i recursos
extrets dels seus territoris ocupats, el que consideraven una violació dels acords de pau.
El dissabte 14 de novembre, el Polisario va donar per finalitzat l’alto el foc i des de
llavors s'han succeït incidents armats al llarg del mur de separació. També s'han
registrat preocupants atacs a manifestants sahrauís a Aaiun.
Aquests incidents poden reobrir una guerra tan cruenta com la que durant anys va
enfrontar als Exèrcits del Marroc i el Polisario. Aquest conflicte seria desastrós, en
primer lloc, per a la població sahrauí, la major part viu refugiada des de fa 45 anys al
desert algerià, però també per a l'estabilitat del Magreb i per a tot Europa. I ho seria
encara més en aquest moment d'extrema debilitat agreujada per la pandèmia en què tots
els esforços haurien d'estar posats en incrementar l'ajuda humanitària als campaments
de refugiats.
Però no n'hi ha prou amb demanar el cessament de les hostilitats armades d'un conflicte
que s'ha allargat a causa de l'incompliment de l'acord d'alto el foc de 1991 i de les
resolucions de Nacions Unides que estableixen la procedència d'un referèndum
d'autodeterminació amb fonament en els principis i la Carta de les Nacions Unides.
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Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la MINURSO (la
Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental) el poble sahrauí ha
estat exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del referèndum
d’autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides.
L'Estat Espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el Regne
del Marroc ocupa il·legalment els seus territoris des del novembre de l’any 1975, en què
Espanya, signant els acords tripartits de Madrid, va fugir del Sàhara Occidental deixant
la població sahrauí abandonada i sense promoure un pla de descolonització, tal com
obligaven les Nacions Unides.
Espanya, com a potència administradora del Sàhara Occidental, té una responsabilitat
històrica i jurídica amb la descolonització del Sàhara Occidental.
L’Ajuntament de Mollet ja ha aprovat en d’altres ocasions mocions que tracten la
situació del poble sahrauí, i ha prestat suport a les activitats de l’associació molletana
Tibsima Mollet Sàhara.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instem l'ONU i la MINURSO a garantir el manteniment de l'Alto el Foc trencat pel
Marroc a Guerguerat perquè no derivi la situació en una escalada que acabi en
guerra oberta entre les parts.
2. Instem el Secretari General de l'ONU al nomenament d'un representant especial amb
la responsabilitat única sobre l'organització del Referèndum assistit per la
MINURSO.
3. Instem a què el Govern espanyol ha de treballar a l’ONU perquè la MINURSO
compleixi la Resolució 690 de Consell de Seguretat de 29 d'abril de 1991 que mana
l'organització d'un referèndum d’autodeterminació amb l'establiment d'un calendari i
un cens just, així com fixar les garanties per al seu compliment.
4. D'acord amb el que estableix la Resolució 2548 aprovada pel Consell de Seguretat el
30 d'octubre de 2020, reafirmem el nostre compromís que ha de ser la Unió Europea
i tota la comunitat internacional, els qui han d'ajudar a les parts a arribar a una
solució política justa, duradora i acceptable per a totes, basada en l'avinença, que
prevegi la lliure determinació del Sàhara Occidental en el marc de disposicions
conformes als principis i propòsits de la Carta de les Nacions Unides
5. Demanar a Espanya, com a potència administradora a col·laborar i contribuir a
l'aplicació de les anteriors resolucions i seguir dialogant amb les parts per a la no
agudització del conflicte i la tornada a l'Alto el Foc.
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6. Demanar a la Unió Europea que ha de treballar per evitar la guerra i solucionar un
conflicte que dura ja 30 anys, per arribar a una solució d'acord amb el que
estableixen les resolucions de Nacions Unides, especialment la 2548 de 30 d'octubre
de 2020, i el suport d'un nou enviat especial.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total:2
Resultat: Aprovat per majoria
.
13. Mocions d'urgència
No n’hi ha
14. Precs i Preguntes
Precs
Sra. Escribano:
Prec per instar el Ple a adherir-se a l’Associació de municipis i entitats per l’energia
pública
Exposa que l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública es va crear el 20
de juliol de 2020 i es va constituir formalment a l’octubre. En formen part una
cinquantena de municipis i entitats.
Comenta que el seu grup, Mollet en Comú, va presentar aquest prec com a moció.
Continua exposant que considera oportú que Mollet del Vallès s’adhereixi a aquesta
associació, tal com va adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua
Pública perquè, com l’aigua, l’energia és un dret fonamental i les administracions
públiques n’han de ser garants.
Afegeix, en primer lloc, que aquesta nova associació té per objectiu avançar cap a la
municipalització de les xarxes de distribució d’energia, fet que permetria, en paraules de
la pròpia associació, lluitar contra la pobresa energètica, treure les urpes de l’oligopoli
del sistema elèctric i avançar cap a una generació, distribució i transició energètica
justes per assolir la sobirania energètica.
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En segon lloc, afegeix que la lluita contra l’emergència climàtica i el compromís amb
un model energètic just, sostenible i renovable obliguen a les administracions públiques
a fer un ús responsable de l’energia i a promoure’l entre la ciutadania.
Aclareix que això no vol dir, necessàriament, anar cap a una municipalització imminent
però sí formar-ne part, per tal d’aprendre, intercanviar experiències, encaminar-se cap a
aquest horitzó i continuar treballant els objectius de cara al 2030.
Recorda que l’objectiu de la Unió Europea és que al 2030 el 42% de l’energia sigui
renovable i avui, a Catalunya, aquesta xifra amb prou feines arriba al 8%. També
recorda que fa un any el Ple va aprovar la Declaració sobre l’Emergència Climàtica amb
la signatura i conformitat de tots els grups del consistori, mostrant l’acord unànime de
lluitar contra el canvi climàtic i d’actuar per aconseguir una ciutat més sostenible i
verda que lluita contra el canvi climàtic.
Per finalitzar diu, que aquest prec, va en línia amb aquests objectius i voluntats, i per
tant, demanen a l’equip de govern que el tingui en compte i el consideri perquè en un
futur la nostra ciutat s’adhereixi l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia
Pública.
Sr. Sancho:
Prec per elaborar el Pla Local d’Habitatge
Comenta que el seu grup, Mollet en Comú, va presentar aquest prec com a moció i que
no entén perquè no ha passat com a tal tot i que van fer les modificacions que se’ls hi
van demanar.
Exposa que la petició d’un pla local d’habitatge és ja un clàssic per part del seu grup. A
la discussió dels pressupostos de 2018 feien d’aquesta una de les seves tres principals
reivindicacions en matèria d’habitatge, junt amb l’enfortiment de l’Oficina Local i el
tema del parc municipal d’habitatge. En aquell moment, aquesta reivindicació va ser
assumida per l’equip de govern durant la negociació dels pressupostos de 2018. Des de
llavors sembla que no s’avança i ara aquest és un tema de total actualitat.
Recorda que Mollet va tenir un pla local d’habitatge el 2010 amb una validesa de 5 anys
i que, per tant, fa 5 anys que està caducat. Actualment, Mollet no disposa d’una eina tan
important com un pla que desenvolupi objectius i accions en una matèria tan sensible
com és l’habitatge.
Afegeix, en primer lloc, que en aquesta mateixa sessió del ple s’han tractat les
emergències d’habitatge que hi ha per endavant, que l’habitatge és un tema que es tracta
a tots els plens i que tot i així la nostra ciutat contínua sense un pla local d’habitatge.
En segon lloc, afegeix que una de les motivacions d’aquest prec és que creu que un pla
local d’habitatge és molt necessari en el context actual de treball a l’entorn del POUM
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que s’està fent. La discussió col·lectiva que s’està fent del model de ciutat i de
l’ordenament de l’urbanisme també hauria de tenir la seva equivalència en un pla local
d’habitatge que determinés totes aquestes qüestions tal com fan altres ciutats.
En tercer lloc afegeix que actualment, el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge obligarà
l’Ajuntament a establir uns objectius i accions en matèria de polítiques públiques de
l’habitatge. Per tant, diu, és evident la importància de tot el que ha esmentat.
Contínua recordant que Mollet del Vallès ha estat inclosa en la llista de municipis amb
un mercat de l’habitatge tensionat.
Afegeix, per últim, que actualment tenir un pla local d’habitatge o una eina similar
aprovats facilitarà inversions de la Generalitat en polítiques d’habitatge públic als
municipis.
Finalment, exposa que aquesta és una proposta en positiu i que li agradaria que hagués
passat com a moció per tal de debatre-la i votar-la. Com a prec, demana a l’equip de
govern que el tingui en consideració
Preguntes
Sr. López:
Amb relació a la vaga de la neteja
Comenta que tot i que aquest servei el presta una empresa subcontractada els
treballadors i treballadores de la neteja dels equipaments municipals són treballadors
públics.
Demana saber quina és la solució que proposa el govern a aquest problema.
Amb relació al Síndic Personer
Comenta que el Síndic Personer ha acabat aquest mes de novembre el seu mandat de
cinc anys i que no se l’ha renovat tot i que el seu grup ha proposat en moltes ocasions
fer-ho.
Demana a l’Alcalde si reunirà una Junta de Portaveus per tractar aquest tema i
consensuar el futur de la Sindicatura i de la persona que la comandi.
Sr. Espinosa:
Amb relació a la pista coberta de l’escola Sant Jordi
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Pregunta en quin estat es troba l’execució de les obres d’aquesta pista, com es preveu
que evolucioni l’actuació i quins canvis s’han produït al calendari respecte a allò
previst.
Amb relació a una pantalla d’informació
Comenta que fa temps que la pantalla del bus situada davant l’estació de Santa Rosa no
funciona i que això és un fet recurrent en aquests panells informatius.
Pregunta si se’n té constància, si l’empresa en té coneixement i si se’n fa un
manteniment periòdic.
Sr. Sostres:
Amb relació a un comunicat de la Secció Local de la UGT
Vol saber la opinió de l’Alcalde sobre el comunicat que ha fet la Secció Local de la
UGT arran d’una entrevista publicada d’un regidor del govern on el sindicat manifesta
que és un canvi intolerable l’autorització dels treballadors i treballadores públiques per
fer campanyes polítiques, entenent que així ho ha fet el regidor.
Comenta que considera important conèixer el parer de l’Alcalde, qui ha fet bandera i
doctrina de la no utilització dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament per
interessos partidistes, i pregunta si hi pensa prendre alguna mesura correctora.
Sr. Amaya:
Amb relació a la denúncia d’un acte incívic
Comenta que fa uns dies va trucar la policia local perquè un veí havia comès l’acte
incívic de deixar tot de brossa de la poda del seu jardí als contenidors de davant casa
seva. Li van dir que es passarien però no ho van fer. Desprès d’un parell de dies va
tornar a trucar i li van dir que no podien actuar, que hauria de fer una denúncia.
Pregunta si hi ha alguna manera més ràpida i efectiva de denunciar els actes incívics.
Sra. Escribano:
Amb relació a la cavalcada de reis
Comenta que fa mesos es van reunir amb la regidora per parlar sobre la possibilitat
d’organitzar alguna forma alternativa de la cavalcada de reis mantenint les mesures de
seguretat apropiades a la situació actual de pandèmia.
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Pregunta si s’hi ha seguit treballant.
Amb relació a l’avanç del POUM
Comenta que el seu grup va presentar a finals d’octubre, dins de termini, un document
de suggeriments i propostes a l’avanç del POUM.
Vol saber si el govern s’ho ha pogut estudiar i analitzar, si ho han tramés a l’equip
redactor, si els donaran algun tipus de resposta i quan.
Sra. Moya:
Amb relació a l’empresa Ramcon
Comenta que l’Ajuntament ha de vetllar perquè les treballadores i treballadors de
Ramcon gaudeixin dels seus drets i perquè l’empresa compleixi la llei.
Pregunta si el govern sap que Ramcon està incomplint l’article 74 de subrogació en
matèria d’acords de vacances, l’article 69 del conveni de vacances, l’article 38.1 de
l’Estatut dels Treballadors en matèria de vacances i el reconeixement del comitè
d’empresa. També pregunta quines mesures es prendran al respecte.
Amb relació a un cable de telefonia que penja sobre una terrassa
Explica que a la plaça Prat de la Riba hi ha un cable de telefonia que creua des de
l’edifici de l’antic ajuntament fins al del Mercat Vell, per sobre de la terrassa de la
pizzeria d’Herber. Aquest cable penja força i podria arribar a ser perillós. Li han
comentat que fa mesos es van queixar.
Vol saber quan es podrà solucionar aquest problema.
Amb relació a les columnes publicitàries i altres espais publicitaris
Vol saber si la neteja d’aquests elements està subcontractada, amb quins criteris i
periodicitat.
Amb relació als estris i trastos vells abandonats de forma incívica
Vol saber si s’ha estudiat alguna manera de donar als estris i trastos vells abandonats
una segona vida.
Sr. Sancho:
Amb relació a la Cooperativa Sostre Cívic
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Comenta que fa uns dos anys es va començar a treballar en la rehabilitació dels pisos
situats al carrer de Francesc Macià, els antics pisos dels professors de l’escola
Longaron.
Vol saber quina és l’actualitat d’aquesta actuació, quin és el nivell de rehabilitació
actual, quina és la data prevista de finalització d’aquests treballs i quan es posaran
aquests pisos al mercat.
Sr. Daví:
En relació al pressupost destinat a esports
Vol saber quin pressupost ha destinat l’Ajuntament a esports i què s’ha destinat com a
conseqüència de la pandèmia de la covid.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202011303425086100_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
16/12/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
17/12/2020

.
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