ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de setembre de 2019
De 19.00 a 22.26 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Josep 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 Rodriguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Maria 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
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria corresponents al 1r i 2n trimestre
de l'any
3. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost
4. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2018
5. Aprovació de tres operacions de tresoreria i cancel·lació d'operacions vigents
6. Atorgament d'aval a EMFO
7. Modificació del nomenament del representant municipal al Consorci Besòs Tordera
8. Ratificació de la resolució d'Alcaldia de data 30 de gener de 2019, en el qual es
demanava a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona la rectificació del seu
acord de data 8 de novembre de 2018
9. Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d'habitants a 01-01-2019
10. Creació d'una comissió d'estudi per modificar les ordenances municipals amb la
finalitat de regular l'ús del patinet elèctric a la ciutat
11. Autorització a l'AMTU per a rebre, a compte de l'Ajuntament de Mollet del Vallès,
els pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità
12. Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Mollet del Vallès i
Palau Solità i Plegamans
13. Aprovació de l'inici de l'expedient per dur a terme les operacions de delimitació amb
el terme municipal de Montmeló
14. Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència
d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet del Vallès
15. Aprovació d'una proposta de resposta a Endesa amb relació al deute de les factures
energètiques de les famílies vulnerables
16. Aprovació d'una proposta de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones
17. Aprovació d'una proposta per al compliment de compromisos d'execució de les obres
suspeses a l'estació Mollet-St. Fost
18. Aprovació d'una proposta sobre l'accessibilitat de l'estació de tren de Mollet Sta. Rosa
19. Aprovació d'una proposta en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès Oriental"
20. Aprovació d'una proposta sobre els 80 anys de l'assassinat de l'alcalde Fortuny
21. Correspondència
22. Mocions d'urgència
23. Precs i Preguntes
- Proposta d’actuació sobre un sistema complementari de recollida de residus
- Proposta d’actuació per evitar el consum excessiu d’alcohol
- Proposta d’actuació sobre els sorolls causats per Indústria Química del Vallès
- Proposta d’actuació relativa a les fonts d’aigua potable
- Proposta d’actuació per a millora del funcionament de la Policia Local
- Proposta d’actuació relativa a mesures davant episodis de calor intensa.

1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió extraordinària de 8 de
juliol de 2019.
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2. - Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria corresponents al 1r i 2n
trimestre de l'any
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 la 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 Reial 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, així com, el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
què es modifica el Reial Decret 635/2014.
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 1er i 2on trimestre de l’any 2019
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 modificat pel RD 1040/2017, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius
al 1er i 2on trimestre de l’any 2019 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 modificat pel RD 1040/2017, de 22 de desembre.
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
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3. - Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost
Es dona compte del decret d’Alcaldia número X2019002914 de data 26 d’abril de 2019
que diu literalment:
“Vistes les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2018 de l’Ajuntament, dels seus
Organismes Autònoms i del Consorci Teledigital Mollet.
Atès allò que es preveu als articles 191.3 i 192.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i a l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Aprovar les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2018 de l’Ajuntament, els seus
Organismes Autònoms, l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, l’Institut
Municipal d’Educació i la Fundació Municipal Joan Abelló i, del Consorci Teledigital
Mollet que s’inclouen a l’expedient”.
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

4. - Aprovació del Compte General del Pressupost de 2018
Vistos els estats i comptes de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
corresponents a l’exercici 2018, rendits pel seu president.
Vistos els comptes anuals de les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal
corresponents a l’exercici 2018, aprovats per les respectives juntes generals
d’accionistes.
Vist el compte anual del Consorci Teledigital Mollet corresponent a l’exercici 2018,
aprovat pel respectiu Ple.
Vist el Compte General de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, les Societats
Mercantils de capital íntegrament municipal i el del Consorci Teledigital Mollet
corresponent a l’exercici de 2018, format per la Intervenció General.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes reunida en sessió de
data 19 de juliol de 2019.
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Vist que el Compte General s’ha sotmès a exposició pública durant el període establert a
l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text
Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagin presentat
reclamacions, objeccions o observacions.
Atès el que es preveu a l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès corresponent a
l’exercici 2018, format per la Intervenció General i integrat pels comptes de la pròpia
entitat, els dels Organismes Autònoms: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats,
Institut Municipal d’Educació i Fundació Municipal Joan Abelló, els de les Societats
Mercantils de capital íntegrament municipal: Mollet Impulsa SL, Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació
SL i el del Consorci Teledigital Mollet.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz, N.,
Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14.
Voten no: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret . Total: 11.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Aprovació de tres operacions de tresoreria i cancel·lació d'operacions vigents
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. El 7 d´agost de 2019 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de les operacions de tresoreria vigents amb el
Banco Popular, Caixa d´Enginyers, Santander i BBVA per imports de 825.000€,
2.000.000€, 575.000,00€ i 2.000.000€ respectivament.
3. Santander, Caixa d´Enginyers i BBVA han presentat ofertes per a la renovació de la
operació de crèdit amb les següents condicions:
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Entitat: Santander
- Import: 1.400.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,23% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Caixa Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,17% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: exempt
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: BBVA
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,23% fix o eur3m+0,19% i cnd 0,025% trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral (cas tipus variable)
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
5. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
6. L’article 51 (apartats a i b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que
l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb
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entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per operacions
corrents.
7. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
8. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les dues
noves operacions, són les següents:

BBVA

2.000.000,00 €

Caixa d´Enginyers

2.000.000,00 €

Caixabank

2.000.000,00 €

Liberbank

1.000.000,00 €

Santander

1.400.000,00 €

Total

8.400.000,00 €

9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les
noves operacions és de 8.400.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
10. Les condicions proposades per totes les entitats compleixen amb els requisits
establerts a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals, així com les seves corresponents actualitzacions.

Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Concertar les següents pòlisses de tresoreria per un termini d’un any, amb l’objecte
de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciment de
pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
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Entitat: BBVA
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,23% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,00%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Caixa d´Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,17% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Santander
- Import: 1.400.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,23% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Caixa d´Enginyers per import de
2.000.000,00 €.
3. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb el Popular per import de 825.000,00
€.
4. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb BBVA per import de 2.000.000,00
€.
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5. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Santander per import de
575.000,00€.
6. Comunicar aquestes operacions a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
7. Notificar aquesta Resolució a BBVA, Banco Popular, Caixa d´Enginyers i
Santander i donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz, N.,
Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez, Torrecilla. Total: 14.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas,
Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.

6. - Atorgament d'aval a EMFO
Atès l´acord de Ple de data 2 d´octubre de 2018, avalant a l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL per a la concertació d’una operació de crèdit,
per import de 700.000,00€, amb CAIXABANK.
Atès l´acord de Ple de data 17 de desembre de 2018, avalant a l’Empresa Municipal per
a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL per a la concertació d’una operació de
crèdit, per import de 200.000,00€, amb BANCO POPULAR.
Vista la memòria de l’Alcaldia per a la incoació d’aquest expedient, de data 7 d´agost
de 2019 i les ofertes rebudes per part de CAIXABANK i SANTANDER.
Vist l’informe subscrit per la gerent de l’esmentada empresa municipal de 18 de
setembre de 2019 en relació a la conveniència de subscriure una nova operació de
tresoreria, mitjançant crèdit en compte corrent, per l’import de 1.200.000,00 € amb la
finalitat de cobrir les necessitats temporals de tresoreria, en substitució de les subscrites
el 5 d’octubre i el 19 de desembre de 2018.
Atesa la necessitat de l’atorgament de l’aval a l’esmentada empresa per a poder dur a
terme aquestes operacions de tresoreria.
Vistes les condicions de les ofertes presentades i que aquestes estan dintre dels requisits
de prudència financera.
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Atesos els articles del 48 al 55 i 199 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
operacions de crèdit dels ens locals i dels seus organismes i empreses municipals.
Atesos els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, en relació a les competències de l’Alcaldia per a la concertació
d’operacions de crèdit.
Atesa la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d´endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les
condicions que es detallen a continuació:
Tipus d´operació: Crèdit en compte corrent
Entitat: CAIXABANK
Import: 1.000.000€
Termini: màxim 1 any
Tipus d´interès: Eur3m + 0,77%
Liquidació d´interessos: trimestral
Comissió obertura/renovació: 0,00€
Comissió estudi: 0,00€
Comissió disponibilitat: 0,10% anual
Garanties: Aval de l´Ajuntament de Mollet del Vallès
2. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les
condicions que es detallen a continuació:
Tipus d´operació: Crèdit en compte corrent
Entitat: SANTANDER
Import: 200.000€
Termini: màxim 1 any
Tipus d´interès: 0,23% fix
Liquidació d´interessos: trimestral
Comissió obertura/renovació: 0,00€
Comissió estudi: 0,00€
Comissió disponibilitat: 0,10% anual
Garanties: Aval de l´Ajuntament de Mollet del Vallès
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3. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i CAIXABANK el 5 d’octubre de 2018 per
import de 700.000,00 €.
4. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i POPULAR el 19 de desembre de 2018 per
import de 200.000,00 €.
5. Donar trasllat d´aquesta Resolució a la Intervenció municipal i notificar-la als
interessats CAIXABANK, POPULAR, SANTANDER i l´Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l´Ocupació.
6. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz, N.,
Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez, Torrecilla. Total: 14.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas,
Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.

7. - Modificació del nomenament del representant municipal al Consorci Besòs
Tordera
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de juliol de 2019 es va nomenar
com a representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès diversos regidors i persones
al servei de la corporació en diferents ens i òrgans.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
Modificar l’acord del Ple número 2019011090, de 8 de juliol de 2019, de nomenament
de representants en entitats i organismes, en el sentit següent:
- A l’apartat CONSORCI BESÒS TORDERA (anteriorment CONSORCI PER A
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS) nomenar a:
- Josep Monràs Galindo en comptes de la senyora Mireia Dionisio Calé
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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8. - Ratificació de la resolució d'Alcaldia de data 30 de gener de 2019, en el qual es
demanava a la Comissió Terrritorial d'Urbanisme de Barcelona la rectificació del
seu acord de data 8 de novembre de 2018
Atès que en sessió plenària de data 19 de juliol de 2018 l’Ajuntament va aprovar
provisionalment la proposta de Pla de millora urbana de l’àmbit Oest de la clau 7a (illa
delimitada pels carrers Nicaragua, Francesc Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret i Gallecs),
de Mollet del Vallès, promogut per la societat LIDL Supermercats, S.L.
Atès que en sessió de data 8 de novembre de 2018, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona va acordar:
1. Suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana de l’àmbit Oest de la clau
7a (illa delimitada pels carrers Nicaragua, Francesc Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret
i Gallecs), de Mollet del Vallès, promogut per la societat LILDL Supermercats, S.L. i
tramès per l’Ajuntament, fins que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les
prescripcions següents:
1.1 Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç.
1.2 Cap ampliar les distàncies entre edificacions per tal de garantir el convenient nivell
d’il·luminació i assolellament previst a l’article 202 de les Normes de planejament
urbanístic de Mollet del Vallès.
1.3 Es recomana un estudi global de l’ordenació de la totalitat de l’illa delimitada pels
carrers de Nicaragua, de Francesc Layret, de Gallecs i de Francesc Ferrer i Guardia
per tal d’aconseguir un nivell d’homogeneïtat similar al previst al planejament vigent,
garantint unes alçades i alineacions coherents amb l’entorn
Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2019 es va sol·licitar
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’aixecament de la suspensió
transcrita a l’apartat anterior atès que:
- Respecte la prescripció 1.1 de l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 8 de novembre es tracta d’una errada de
caràcter material, ja que es requereix la sol·licitud de l’informe de la Direcció General
de Comerç, que ja obra a l’expedient i que el propi acord així manifesta en la seva part
expositiva.
- Respecte les prescripcions 1.2 i 1.3 de l’acord, aquest Ajuntament entén que no són
vinculants, ja que no tenen la consideració de motius d’interès supramunicipal o de
legalitat contemplats als apartats 3 i 4 de l’article 87 del TRLU pels quals calgui
requerir a l’Ajuntament la tramitació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient.
La mateixa resolució sol·licitava també la rectificació de l’acord de suspensió de data 8
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de novembre de 2018 i s’adopti l’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora
urbana de l’àmbit Oest de la clau 7a (illa delimitada pels carrers Nicaragua, Francesc
Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret i Gallecs) de Mollet del Vallès, promogut per la
societat LIDL Supermercats, de conformitat amb els arguments exposats.
Atès que en sessió de data 19 de juny de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va acordar:
Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de l'àmbit Oest de la clau 7a (illa
Delimitada pels carrers Nicaragua, Francesc Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret i
Gallecs), de Mollet del Vallès, promogut per LIDL SUPERMERCATS, SL i tramès per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en què
es ratifiqui i validi la Resolució de l’alcalde de 30 de gener de 2019 pel qual es demana
la rectificació de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptat
en la sessió de 8 de novembre de 2018.
Atès l’informe de la cap del Servei de Territori de data 23 de setembre de 2019.
Atesos els articles 70 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme, contenen les determinacions respecte l’objecte dels
plans de millora urbana i tramitació dels plans urbanístics.
Atès l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que és
competència del Ple de l’Ajuntament “l’aprovació inicial del planejament general del
municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació urbanística”.
Atès l’article 52.2.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
determina que es competència del Ple de l’Ajuntament “exercir les accions
administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats
dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva”.
Atès l’article 53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
determina que és competència de l’alcalde o l’alcaldessa “exercir accions judicials i
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència i
també quan aquestes hagin estat delegades a un altre òrgan i, en cas d’urgència, en
matèries de la competència del ple. En aquest darrer supòsit ha de donar-se coneixement
al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació”.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
Ratificar i validar la Resolució de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2019, mitjançant la
qual es sol·licita la rectificació de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona adoptat en la sessió de data 8 de novembre de 2018.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho,
Torrecilla. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.

9. - Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d'habitants a 01-01-2019
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.
Atès que 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 2019 després d'haver enviat a l'INE els moviments corresponents al mes de febrer.
Aquest fitxer inclou 51.335 registres d'habitants i s'adjunta a l'expedient en un disc
compacte amb el nom C08124AI.019.
Atès els resums numèrics obtinguts per sistema informàtic ofereixen, per tant, una
població de 51.335 habitants a 1 de gener de 2019.
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.
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Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2019 amb un total de 51.335 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

10. - Creació d'una comissió d'estudi per modificar les ordenances municipals amb
la finalitat de regular l'ús del patinet elèctric a la ciutat
L’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que, acordada la formació de l’avantprojecte
de modificació d’un reglament, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de
redactar el text de la norma i que aquesta comissió ha d’estar integrada per membres de
la Corporació, un dels quals haurà de presidir-la, i per tècnics.
Atès l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atesa la necessitat de modificar de les Ordenances Municipal per a la regulació dels
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), pels motius expressats a la memòria del Servei
de Mobilitat.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la formació de l’avantprojecte de modificació de les Ordenances Municipals
afectades per a la regulació dels Vehicles de Mobilitat Personal.
2. Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte esmentat,
formada pels membres següents:

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:
Mireia Dionisio Calé
Juan José Baños González.
Joan Daví Mayol.
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Iván Garrido Garcia.
Núria Muñoz Herrera.
Marina Escribano Maspons.
Manuel Ferran Sostres Bordas.

PERSONAL TÈCNIC:
Jordi Guimerà Sans
Fernando Marcén Albero
Begoña Ballvé Jerez
Josep Quesada Tornero
Alícia Puig Romagosa.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

11. - Autorització a l'AMTU per a rebre, a compte de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès, els pagaments de l'Autoritat del Transport Metropolità
El 21 de setembre de 2001, es va constituir l’Associació AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU), actualment ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ, d’àmbit nacional i
amb la finalitat de contribuir en la millora constant del transport públic col·lectiu de
viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general. L’AMTU per
aconseguir aquest propòsit, articula les eines de cooperació i col·laboració entre les
administracions que la composen, i amb altres institucions i organismes titulars o que
intervenen en el sector del transport públic, mitjançant l’establiment dels oportuns
convenis que pugui formalitzar en representació dels municipis associats.
El 28 de maig de 2002, mitjançant el Decret 151/2002, es van modificar els estatuts
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la finalitat de regular la
representació, en els seus òrgans de govern, dels municipis de la regió metropolitana
no integrats en l’àmbit de l’EMT (actualment l’AMB) i titulars de serveis de
transport públic col·lectiu, representats per l’AMTU. L’adhesió de l’AMTU a
l’ATM de l’àrea de Barcelona s’articula mitjançant el conveni que ambdues entitats
van formalitzar el 18 de novembre de 2002.
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Durant els anys 2006-2017, la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU van
signar tres convenis de col·laboració que tenien com a objecte la millora del
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins de l’RMB
els dos primers, i urbà i interurbà dels municipis associats a l’AMTU i de l’àmbit de
l’ATM pel conveni 2015-2017, mitjançant l’atorgament d’ajuts. En el tercer conveni
s’amplia doncs l’àmbit als municipis dins de tot el Sistema Tarifari Integrat de l’àrea
de Barcelona.
El 5 de setembre de 2018, se signa el quart conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest quart conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest
any 7 milions d’euros a l’AMTU, més 1 milió d’euros per implantar el Transport
Flexible a l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.
El 27 de maig de 2019, se signa el cinquè conveni de col·laboració entre l’ATM i
l’AMTU. Aquest cinquè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM aportarà aquest
any 7,3 milions d’euros a l’AMTU destinats a millores en la xarxa de transport
públic urbà i interurbà de les entitats associades i 1,5 milions per al Transport
Flexible.
Els ajuntaments associats a l’AMTU, en el moment de la seva adhesió, formalitzen la
delegació de la seva representació en l’AMTU com a interlocutora única davant la
Generalitat de Catalunya i l’ATM en matèria de transport públic i mobilitat. Així
que, en acompliment dels pactes i execució dels convenis entre l’AMTU i l’ATM,
l’AMTU realitza cada any la proposta econòmica de distribució del fons entre els
municipis i tramet a l’ATM l’acord de distribució aprovat pels òrgans de govern de
l’AMTU, detallant el repartiment assignat a cada municipi, així com tota la
documentació justificativa conforme els municipis compleixen amb les condicions
que es detallen al conveni.
El conveni també estableix que, una vegada l’ATM rebi la proposta de distribució
econòmica, detallant el repartiment assignat a cada municipi i aportada la
documentació acreditativa, es procedirà al pagament de l’import directament a
l’AMTU, amb caràcter trimestral, que procedirà acte seguit al pagament a cadascun
dels municipis.
Per a poder realitzar aquests pagaments directament a l’AMTU destinats als
municipis, és necessari que prèviament l’AMTU acrediti front a l’ATM l’autorització
expressa dels municipis afectats de rebre l’AMTU pagaments a compte seu.
El municipi de Mollet del Vallès forma part de l’AMTU per acord del Ple municipal
de data 26 d’abril de 2004.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
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ACORDI
Primer.- Autoritzar a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) a rebre, a compte del municipi de Mollet del Vallès, els pagaments de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels
convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
Segon.- Trametre aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

12. - Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Mollet del
Vallès i Palau Solità i Plegamans
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant decret d’Alcaldia del dia 20 de març de
2019 va resoldre tramitar expedient de delimitació del terme municipal de Mollet del
Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Palau-Solità i Plegamans, designant
una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació.
El dia 11 d’abril de 2019, a la seu de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, es va
signar l’Acta de delimitació entre els termes municipals de Palau-Solità i Plegamans i
de Mollet del Vallès.
De conformitat amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Acta de les operacions de
delimitació ha de ser aprovada pels respectius Plens municipals amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de PalauSolità i Plegamans i de Mollet del Vallès signada el dia 11 d’abril de 2019.
2. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i als propietaris de les finques afectades.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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13. - Aprovació de l'inici de l'expedient per dur a terme les operacions de
delimitació amb el terme municipal de Montmeló
La Direcció General d’Administració Local va notificar resolució segons la qual
s’iniciava expedient de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del
Mapa municipal de Catalunya.
La Direcció General d’Administració Local, ha assenyalat l’inici de les operacions de
delimitació el proper dia 26 de novembre de 2019, a les 10:00 hores, a la seu de
l’Ajuntament de Montmeló.
De conformitat amb els articles 31 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Tramitar expedient de delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el seu
límit amb el terme municipal de Montmeló.
2. Designar una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació
composada per:
Josep Monràs i Galindo, com a alcalde
Mireia Dionisio i Calé, com a regidora
Alicia Puig i Romagosa, com a secretària de l’Ajuntament
Vanesa Carmona i Pérez, Josep Quesada i Tornero i David Silvestre García i
Caro, com a tècnics.
3. Notificar aquesta resolució als propietaris de les finques afectades per tal que puguin
comparèixer, el proper dia 26 de novembre de 2019, a les 10:00 hores, a la seu de
l’Ajuntament de Montmeló, a les operacions de delimitació dels termes municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

14. - Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència
d'habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Atès el Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi, per a l’any 2019, que té per objecte mantenir la
col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a l’assessorament i la gestió de
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serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge situada al
municipi de Mollet del Vallès, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat
de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 22
d’agost de 2019.
Atès l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i
10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim Jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Atès l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
Aprovar el Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, relatiu a l´Oficina Local
d´Habitatge, per a l´any 2019, per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

15. - Aprovació d'una proposta de resposta a Endesa amb relació al deute de les
factures energètiques de les famílies vulnerables
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població
en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o
incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar
sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua-Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones).
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté
estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la
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població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot
traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics.
Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre
important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden
efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta
Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i
d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya,
les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van
presentar un model de conveni per oferir a les empreses subministradores. La proposta
de conveni contemplava que les empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa
que genera la pobresa energètica incloent els costos associats a la informació, l’atenció
directa i la formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa
subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que
hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc
d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals han
realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, que han
evitat els talls de consum d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha resolt el
tema del deute de les famílies per manca d’una reglamentació de la Llei 24/2015, i per
la manca d’acord en la signatura de convenis amb les empreses subministradores.
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel
qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de
protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de
l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a protegir: el
consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor
vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que té el 100%
de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o locals) han
d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en risc d’exclusió
social.
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En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació
de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta
d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça
amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el
pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50% del cost de
les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest reconeixement
en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin
càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social.
ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de
21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als
municipis.
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de
setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió
convocada per la Generalitat de Catalunya, -en la qual van assistir les entitats
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals-, on principalment es va acordar:
donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una
taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la forma de
gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc
de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar.
Com diu l’informe elaborat des del departament jurídic de la Diputació de Barcelona,
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de
les famílies en situació de vulnerabilitat.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb
un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una
il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica.
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3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un
conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur
les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les
institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre
totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les
famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació
de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei
24/2015.
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets
de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i
com marca la llei.
6. Exigir la condonació del deute acumulat -per part d’Endesa i de les empreses
subministradores- a les persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.
Aquest deute no l’haurà de pagar cap administració ni tampoc les persones
protegides
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions
veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2.
Resultat: Aprovat per majoria.

16. - Aprovació d'una proposta de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les
persones
Atès que l’Avantprojecte de llei de Contractes de Serveis a les Persones s’està tramitant
en el Parlament de Catalunya.
Atès que la directiva europea DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL de 26 de febrer de 2014 sobre contractació pública fixa
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que “ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a
subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos
mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el
sentido de la presente Directiva”.
Atès que és doncs una decisió política que correspon prendre a cada govern o
administració, en una direcció o d’altra, sobre si gestiona per si mateix, o bé
subcontracta, o externalitza un servei públic.
Atès que a l’únic que obliga la UE és a implementar la directiva abans esmentada i no a
l’externalització dels serveis públics.
Atès que diferents entitats i organitzacions com la Marea Blanca de Catalunya en
l’àmbit del Servei Nacional de Salut i del conjunt dels serveis de protecció social
entenem que com garantia dels drets bàsics i fonamentals de la ciutadania és la gestió
directa la millor fórmula de prestació dels serveis públics segons abundant bibliografia i
experiència, no pas la contractació/concertació amb tercers, que per a nosaltres és un
mecanisme que transfereix recursos públics al sector privat amb la possibilitat de lucre
privat.
Atès que aquest sistema dit de col·laboració públic-privada-“social”, que ha estat
criticat i desaconsellat des del mateix Tribunal de Comptes europeu, NO és el sistema
que volem.
Atès que és significatiu que a l’exposició de motius es parli d’un ampli ventall de
serveis i prestacions que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de
vida de la ciutadania”… sense esmentar en cap moment el caràcter de serveis públics de
molts d’aquests serveis, caràcter que ve donat per a la necessitat de garantir drets
fonamentals de les persones.
Atès que aquest avantprojecte permet contractar-ho tot, situant en el mateix sac des de
les mal anomenades “prestacions sanitàries” de l’article 27, que és la activitat sanitària
pública fins a les activitats extraescolars.
Atès que amb aquest avantprojecte s’intenta avançar amb un gran pas en la
mercantilització dels serveis públics en abandonar gran part del poder que la pròpia
administració retenia a la interpretació i compliment subjectiu del contracte i pretén
configurar un contracte gairebé civil que no administratiu.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar l’actual Avantprojecte de Llei de contractes d’atenció a les persones que
s’està tramitant al Parlament de Catalunya i exigir la seva retirada.
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2. Obrir un debat amb agents i moviments socials, grups parlamentaris que permeti
arribar a una llei que garanteixi la gestió directa dels serveis públics amb garanties
socials, així com les diferents formes indirectes de gestió en el seu cas i el concepte i
abast del Tercer Sector.
3. Enviar aquets acords, a la Federació i Associació de municipis de Catalunya, grups
parlamentaris, sindicats, entitats del tercer sector, de Salut i educació com la Marea
Blanca de Catalunya, Fapac, Confavc.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Moya,
Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla. Total: 16.
Voten no: Amaya, Daví, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 7.
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2.
Resultat: Aprovat per majoria.

17. - Aprovació d'una proposta per al compliment de compromisos d'execució de
les obres suspeses a l'estació Mollet-St. Fost
Atès que el novembre de 2015 ja es va aprovar una moció en aquest sentit per
unanimitat al ple de l’ajuntament de Mollet amb el següent contingut:
“Els problemes d’accessibilitat de l’estació de Mollet Sant Fost, representen una
problemàtica llargament reivindicada per la ciutadania de Mollet, especialment per
aquella qui pateix aquesta greu mancança en les instal·lacions del transport públic. Les
persones amb mobilitat reduïda, persones grans, els viatgers que vénen de l’aeroport,
persones amb cotxets o amb bicicleta. Una multitud de situacions que es topen amb
unes andanes no adaptades a necessitats de correcta accessibilitat i seguretat a les vies.
Durant anys també, hi ha hagut compromisos adquirits per les administracions
competents, per invertir en fer efectives aquestes millores i solucionar aquestes
anomalies, però que no s’han arribat a fer realitat. De fet, recentment el director de
Rodalies es va comprometre a invertir en la instal·lació d’un ascensor a l’estació
Mollet Sant Fost.
Així mateix, no és la única cosa a solucionar, sinó que hi ha d’altres elements que fan
que les estacions no compleixin amb els mínims que cabria esperar a dia d’avui, tal
com indiquen les associacions que treballen en aquest camp, com és ADIMO de Mollet,
qui denuncia entre d’altres, els problemes de la barrera a les taquilles a l’arribada a
l’estació, o bé que han disminuït considerablement els trens adaptats que feien parada
a la nostra ciutat.”
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Atès que la problemàtica no només afecta a la ciutadania molletana, sinó que abasta
aquella provinent de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, que també fan
ús de les estacions, i per tant el volum de passatgers que es veuen afectats per aquestes
insuficiències és molt considerable.
Atès que les obres de reforma de l’estació de Mollet Sant Fost van ser adjudicades al
2017 i que a l’abril de 2018 ser suspeses a causa d’una impugnació per part de
l’empresa COMSA SA havent transcorregut un any més des de aquesta situació.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Reivindicar i exigir novament, la necessitat urgent d’adoptar mesures idònies per a
l’accessibilitat i seguretat a l’estació de Mollet St. Fost de Rodalies Renfe de Mollet
del Vallès.
2. Reivindicar a l’Administració competent la redacció del projecte d’execució d’obres
corresponent, publicitar la licitació d’aquestes, i un cop adjudicada l’obra,
l’immediata execució.
3. Donar trasllat de la moció als ajuntaments de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de
Martorelles perquè es puguin afegir a aquesta reclamació.
4. Donar trasllat de la moció a ADIMO i a la resta d’entitats que treballen al municipi i
a la comarca en relació a la supressió de barreres arquitectòniques.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

18. - Aprovació d'una proposta sobre l'accessibilitat de l'estació de tren de Mollet
Sta. Rosa
Atès que la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès (PSPBV) va
elaborar aquest estiu una proposta amb el títol i demanda “VOLEM L’ESTACIÓ DE
SANTA ROSA DE MOLLET ACCESSIBLE PER A TOTHOM!”, i que el grup
municipal dóna total suport i recolzament.
Atès que el passat hivern van concloure les obres per habilitar un pas subterrani a
l'estació de tren de Mollet Santa Rosa. Un cop inaugurat el pas inferior, es va procedir
automàticament a eliminar el pas de vianants entre andanes, però es va fer sense posar
en funcionament els dos ascensors que s’han construït a banda i banda del passadís
subterrani, el que suposa que les persones amb mobilitat reduïda es trobin amb una
barrera arquitectònica gairebé insalvable.
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Atès que el que en un principi semblava que era qüestió d’unes poques setmanes (el
portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va plantejar inicialment el mes d’abril com a data
per la posada en marxa dels ascensors), s’ha convertit en un suplici que ha durat mig
any.
Atès que és mig any de problemes i maldecaps no tan sols per a les persones amb
mobilitat reduïda, si no també per qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de
carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó. Tot plegat, segons fonts de la
pròpia companyia, per problemes tècnics i burocràtics amb l’empresa que ha de
subministrar el servei elèctric als ascensors.
Atès que considerem que aquesta situació viscuda és totalment inacceptable i que
només s’explica des de la deixadesa i la desídia de l’administració competent i del
conglomerat Renfe/Adif.
Atès que no és de rebut que arran d’una actuació que havia de servir per a facilitar el
trànsit de les persones a l’estació s’hagi generat un problema de mobilitat que
prèviament no existia.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar suport i felicitar la mobilització ciutadana perquè és un element
indispensable per aconseguir fer realitat reivindicacions.
2. Mostrar rebuig al retard en la posada en marxa dels ascensors de l’estació de Mollet
Santa Rosa, tot expressant el desig que no es torni a produir una situació com
aquesta, i en aquest sentit posar mesures o sistemes que agilitzin i facin un millor
seguiment d’aquest tipus d’obres, per part de l’ajuntament.
3. Enviar aquesta resolució a RENFE, ADIF, RODALIES CATALUNYA, associacions
de discapacitats físics, Síndic de Greuges de Catalunya, la Plataforma en defensa de
la sanitat pública del Baix Vallès, Adimo i altres que es consideri oportú.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

19. - Aprovació d'una proposta en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès
Oriental"
Atès que la Plataforma “EuroVelo 8 pel Vallès Oriental” ha fet públic el següent
manifest:
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“Vivim en un període marcat a nivell global per l’acceleració d’un canvi climàtic que es
troba a les portes de tenir efectes catastròfics durant la propera dècada. Resulta urgent la
transformació d’àmbits com la generació energètica, l’activitat industrial, la mobilitat de
persones, el transport de mercaderies, l’alimentació, o el turisme, per reduir de forma
significativa les emissions de gasos generadors d’efecte hivernacle.
Aquest procés de transició esdevé un repte complex en un territori altament antropitzat
com el Vallès Oriental, encara ubicat dins la lògica metropolitana i densament vertebrat
per infraestructures de transport, però amb gran diversitat d’espais d’interès natural i
amb un territori ric en cultura i patrimoni.
En aquest context es fa necessari el desenvolupament d’activitats sota aquest nou
paradigma que permetin el desenvolupament de les comunitats des de la resiliència i la
responsabilitat social i ambiental. És en aquest sentit on el cicloturisme, com activitat
d’oci i turisme ambientalment sostenible, que promou la descoberta tranquil·la del
territori i permet posar en valor el patrimoni local, podria omplir un espai rellevant
d’activitat a la nostra comarca.
El cicloturisme és una pràctica fortament estesa entre la població en diversos països
europeus, capaç de generar una activitat turística no massificada i desestacionalitzada,
amb un impacte econòmic significatiu als territoris, afavorint la creació de nous filons
d’ocupació i la generació de riquesa a escala local. A més, les infraestructures de
cicloturisme (vies pedalables senyalitzades) registren també un alt nivell d’utilització
per part de la població local per a desplaçaments quotidians en bicicleta.
La pràctica del cicloturisme a nivell europeu disposa d’una xarxa d’itineraris i rutes de
referència coneguda amb el nom d’Eurovelo, promoguda per la ECF (European
Cyclists’ Federation) amb el suport de les institucions europees. Hi ha unes quantes
rutes que funcionen amb gran èxit des de fa anys. Aquest fet que ha portat a ampliar la
xarxa d’itineraris incorporant entre les rutes previstes l’Eurovelo 8, que ha de permetre
recórrer la riba del mediterrani des de Cadis, fins a Atenes, passant per Catalunya. Les
rutes Eurovelo consolidades permeten atreure un elevat nombre de cicloturistes, i
suposen una gran oportunitat per al desenvolupament de les xarxes locals d’itineraris i
de serveis associats al cicloturisme.
En el seu pas per Catalunya, la ruta Eurovelo 8 encara no té el seu traçat definitiu, i
entre l’Empordà i Barcelona hi ha dos possibles traçats en estudi, un dels quals podria
passar pel Vallès Oriental, fet que suposaria una gran oportunitat per al
desenvolupament del cicloturisme a la comarca, que motivaria el desenvolupament
d’infraestructures i serveis relacionats, i l’articulació d’una xarxa de connexions
pedalables entre municipis.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
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ACORDI
1. Difondre l’oportunitat que suposaria el pas de la ruta Eurovelo 8 pel territori del
Vallès Oriental entre administracions i població en general.
2. Manifestar l’interès dels municipis i entitats per acollir la ruta Eurovelo 8 pel territori
de la comarca, i el compromís per facilitar-ne la seva implantació i
desenvolupament. Fer arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat la voluntat
d’acollir el pas de la ruta Eurovelo 8 pel territori de la comarca.
3. Identificar el traçat més adequat per on hauria de discórrer la ruta Eurovelo 8 en el
seu pas pel Vallès Oriental.
4. Establir una taula de treball i coordinació sobre aquesta qüestió entre els municipis
implicats i amb el suport i el lideratge del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
5. Planificar les infraestructures pedalables que manquen per donar continuïtat al traçat,
especialment entre els municipis de Santa Maria de Palautordera i Granollers,
passant per Llinars del Vallès, Cardedeu i Les Franqueses del Vallès.
6. Adequar els trams de traçat existents, als municipis de l’eix fluvial del Congost-Besòs
(Granollers, Montmeló, Mollet, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles,
Montornès, La Llagosta) i de l’eix fluvial de La Tordera (Sant Celoni, Gualba) per a
que responguin als estàndards d’una via de cicloturisme homologable a nivell
europeu.
7. Aconseguir el finançament necessari per executar les infraestructures i les millores
planificades.
8. Desenvolupar i promoure serveis vinculats al cicloturisme a nivell municipal i
comarcal.
9. Coordinar-se amb els municipis de les comarques veïnes de La Selva (Caldes de
Malavella, Sils, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Massanes, Hostalric, Sant
Feliu de Buixalleu, Riells i Viabrea), Vallès Occidental (Montcada i Reixach) i
Barcelonès (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona) per
connectar els traçats.
10. Aprofitar el pas de la ruta Eurovelo 8 per impulsar una xarxa de connexions
pedalables que permetin connectar tots els municipis de la comarca.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.

20. - Aprovació d'una proposta sobre els 80 anys de l'assassinat de l'alcalde
Fortuny
Atès que el passat 16 de juliol va fer 80 anys que Josep Fortuny i Torrents, que va ser
alcalde de Mollet del Vallès entre 1937 i 1938, va ser afusellat per la dictadura
franquista després de ser condemnat en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense
garanties processals de cap mena.
Atès que cap govern espanyol d’ençà de la transició al règim constitucional espanyol
actual ha anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa,
tant en Josep Fortuny i Torrents com totes les persones afusellades (unes 192.000,
inclòs el president de la Generalitat Lluís Companys) i empresonades pel règim feixista
del general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola.
Atès que l’Estat espanyol continua perpetuant un model únic al món democràtic
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977.
Atès que el juliol de 2015 una Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
aprovava cursar les instruccions oportunes als serveis jurídics d’aquest Ajuntament, per
tal que s’iniciessin els tràmits per afegir-se com a part demandant en la querella
presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims
contra la humanitat per l’afusellament de l’alcalde de Mollet del Vallès, Sr. Josep
Fortuny i Torrents. I que l’octubre de 2015 es va fer aquesta personació.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha manifestat de manera reiterada per
aquestes reclamacions i que cada 15 d’octubre, coincidint amb l’aniversari de
l’assassinat del president lluís Companys, es recorda també la figura de qui va ser
alcalde de Mollet, en Josep Fortuny, entre d’altres.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Recordar i commemorar els 80 anys de l’assassinat de Josep Fortuny i Torrens
(alcalde de Mollet entre 1937 i 1938) a mans del feixisme, emmarcant-ho en la
celebració del 15 d’octubre.
2. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
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3. Donar tot el suport necessari a en Pere Fortuny i Velàzquez, fill de l’alcalde afusellat,
lluitador per la memòria històrica i president de l’Associació Pro-memòria als
Immolats per la Llibertat de Catalunya.
4. Reeditar el llibre “Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política”, editat l’any 2000
per l’Ajuntament, i actualment exhaurit, per tal que tothom qui ho vulgui, però
especialment les noves generacions, puguin conèixer la figura de l’alcalde Fortuny.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2.
Resultat: Aprovat per majoria.

21. - Correspondència
No n’hi ha.

22. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.

23. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Buzón:
Proposta d'actuació sobre un nou sistema complementari de recollida de residus
Degut a l’increment de l’abandonament de mobles vells els passats mesos d’estiu al
carrer i de les molèsties que això ocasiona a molts veïns i l’elevat cost que això suposa
per als serveis de neteja, el grup municipal proposa l’estudi d’un nou sistema que
fomenti el bon funcionament del ja existent, amb la creació d’una nova mesura, que es
concretaria en el fet d’estudiar la possibilitat d’implementar un nou sistema telemàtic
complementari a l’existent en el qual l’usuari ha de rebre un codi a la seva sol·licitud
per tal de que el pugui imprimir o escriure’l en un full i així poder enganxar-lo de forma
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visible al mobiliari que s’ha de retirar en el moment de la seva posada a la via pública i
a l’espera de la seva recollida per part del servei. A més, creuen que seria bo que es
pogués bonificar a aquells usuaris que en fan un bon ús, per tal d’incentivar aquest
sistema i alhora compensar les persones que si que segueixen les normes bàsiques de
civisme.

Sra. Guillén:
Proposta d'actuació per evitar el consum excessiu d'alcohol
Proposen una actuació per a evitar el consum d’alcohol, sobretot respecte dels menors,
tenint en compte que aquest, s’està puntualitzant i incrementant encara més
principalment en festes d’estiu o en espais públics a través del denominat “botellón”.
Per tot això, considera que des de l’Ajuntament s’hauria d’incrementar d’una banda els
esforços per tal d’evitar que els menors consumeixin alcohol així com ajudar a les
colles, especialment en èpoques de festes, a prendre conscienciació en aquestes tasques
que promulguen, per lo que proposen específicament planificar campanyes de prevenció
dirigides a joves i a les seves famílies per a que des de casa es puguin infondre aquests
principis, així com incidir també en els mitjans de comunicació locals i en xarxes
socials.

Sr. López:
Proposta d'actuació sobre els sorolls causats per Indústria Química del Vallès
Rebudes algunes queixes per part dels veïns d’Indústries Químiques del Vallès, al barri
de Santa Rosa i després de constatar que la contaminació acústica ha estat mesurada per
l’Ajuntament, s’ha comprovat que aquesta sobrepassa els màxims establerts per la
normativa.
Aquesta contaminació acústica es considera molt perjudicial per a la salut, per lo que el
grup municipal demana que es tingui en consideració aquesta problemàtica, ja que els
veïns han de poder viure amb total normalitat i sense sorolls, tant de dia com
principalment de nit.

Sr. Garrido:
Proposta d'actuació relativa a les fonts d'aigua
Es barreja en un mateix prec el tema de les fonts d’aigua potable i, d’altra banda, la
creació de circuits urbans, entenent que aquests afavoreixen la mobilitat per la ciutat.
Comenten la possibilitat de fer una planificació de les possibles fonts, després de
comprovar que hi ha una clara deficiència a la zona centre de Mollet. Afegeixen a més,
que les fonts s’haurien de reflectir també a la pàgina web per mig de tecnologia com la
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de Google Maps perquè els ciutadans tinguin així major accessibilitat i a més,
consideren adient incloure una sèrie de circuits urbans per tal de millorar la mobilitat o
el sortir a passejar o fer esport per la ciutat.

Sra. Guillén:
Proposta d'actuació per a la millora del funcionament de la Policia Local
Aposten per millorar la seguretat ciutadana i també dels agents a través de la
modernització de la pròpia policia i de les eines amb les que compten. Per aquest motiu,
sol·liciten que se’ls doti de dispositius conductors d’energia, coneguts com pistoles
tasser, tot i que afegint que aquestes serien d’ús molt excepcional i sempre que hi
hagués un risc imminent per a terceres persones o per als propis policies.
D’aquesta manera, es permetria també fer un ús més gradual de la força, tenint en
compte tot un seguit de garanties que rodegen aquests dispositius, com el fet de que
sempre vagin associats als dispositius personals de gravació i a la tinença de
desfibril·ladors externs automatitzats, esdevenint doncs una eina molt garantista, que
hauria d’anar acompanyada sempre i en tot cas, d’un protocol d’utilització i formació
concret.

Sra. Escribano:
Proposta d'actuació relativa a mesures davant episodis de calor intensa
Després de les intenses onades de calor patides aquest passat estiu, les ciutats i pobles
han hagut d’adoptar mesures extraordinàries per tal de pal·liar els efectes de les altes
temperatures i donar millor benestar a la ciutadania, evitant possibles incidents de salut.
Aquestes mesures extraordinàries han estat diverses, i en alguns casos, estan recollides
dins d’un Protocol d’actuació municipal per onada de calor. La seva aplicació requereix
la coordinació de diversos serveis municipals i entitats socials, el que permet treballar
amb llistes unificades de les persones més vulnerables o fràgils, i establir un pla
d’actuació amb mesures de suport adreçades especialment a aquests col·lectius.
Per aquest motiu, proposen l’aprovació d’un Pla d’actuació Municipal per tal de
prevenir els efectes d’episodis de calor intensa, amb participació dels diferents serveis
municipals i entitats socials.

Sr. López:
Sobre el l’admissió dels assumptes a l’Ordre del dia
Sol·licita que el Ple de l’Ajuntament insti als grups municipals a reunir-se per a poder
resoldre la situació que s’ha creat, de manera consensuada i urgent, o s’encarregui a la
Junta de Portaveus que ho faci.
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Sr. Garrido:
1. Sobre la publicació de l’Ajuntament al quatre cantons
Hi ha un apartat d’opinió dels grups polítics i entenen que seria bo que en aquest
s’incloguessin els petits escrits que fan al web municipal, on surt la informació
dels partits. A més, consideren que el web municipal no està adequat als
resultats de les eleccions municipals i demanen que s’adeqüi.
2. Sobre un cartell electoral de Podem Mollet
Comenta que des de les eleccions municipals segueix col·locat al carrer de
Salvador Espriu i demana que es tregui.
3. Sobre una queixa dels veïns per un fanal en mal estat
Explica que el fanal va ser retirat per la policia i que els veïns es queixen perquè
s’ha deixat el forat sense tapar. Sol·licita que es substitueixi el fanal o bé, que es
tapi el forat.

Preguntes
Sr. Garrido:
1. Sobre les taxes animals que recapta l’Ajuntament. Volen saber els diners que es
recapten amb aquestes taxes, a què es destinen i en què s’han destinat en aquest
últim exercici ja que afirma que no ho han vist reflectit.
2. Sobre una licitació de recollida i acollida d’assistència a animals de companyia
abandonats, perduts o ferits a la via pública, promoció de la seva adopció, servei
de registre i gestió i control de les colònies de gats. Comenta que es va publicar el
2 de setembre i voldrien saber amb què està relacionada.

Sr. Espinosa:
1. Sobre la qüestió de les terrasses i la preocupació que genera al gremi
d’Hosteleria. Vol saber si es té previst adoptar i ajustar la normativa vigent a la
realitat i necessitats actuals o fer algun tipus d’acció d’ordenament.
2. Sobre les subvencions de 2018 i la queixa d’algunes entitats que afirmen no
haver-la cobrat encara. Voldrien saber si això és així i si ho és, quan es té previst
el pagament.

Sra. Escribano:
1. Sobre el buidatge de la piscina de Ca n’Arimon del passat mes d’agost. Es van
presentar un seguit de preguntes per mig d’una instància que afirma que no van
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ser contestades per lo que les torna a plantejar per tal d’obtenir-ne ara la
resposta.
a. A què es va deure i qui en va tenir la responsabilitat?
b. Quins passos i accions s’han seguit per tal d’esclarir els fets.
c. Se’ls ha demanat responsabilitat?
d. Quina va ser la despesa econòmica?
e. En quin punt es troba actualment l’expedient?
2. Respecte de la ruta per elaborar un mapa d’itineraris segurs per a dones per a
millorar la seguretat. Demana saber si s’ha avançat en la qüestió o si hi ha algun
informe o informació.
3. Sobre les obres del Decideix 100.000 corresponent a 2018, relatiu a l’estació de
Mollet Sant Fost. Demana saber per quan està previst que s’iniciïn les obres.
4. Sobre el prec presentat relatiu a les onades de calor, demana saber si obtindran
resposta.

Sr. Sancho:
1. Sobre l’operació policia del Cas enredadera. Diu que es va crear una comissió
pel seguiment i informació dels grups municipals. Des d’aquella reunió no s’ha
celebrat cap més i volen saber si la comissió es reunirà de nou, si algú en sap
alguna cosa o si s’està fent un seguiment de la qüestió.
2. Sobre la comissió per la gestió del servei d’aigua, creada fa un parell d’anys i
que afirma que fa mesos que no es reuneix. Demana saber si es té previst
convocar-la properament i si hi ha voluntat de que segueixi fent la seva feina.

Sra. Moya:
1. Sobre els ocells morts trobats durant l’estiu a Mollet i Parets del Vallès per culpa
d’una aparent malaltia. Vol saber si es té previst que l’Ajuntament informi dels
passos a seguir o bé, on s’ha de recórrer.
2. Sobre el CUAP. Demana saber si l’equip de govern ha fet algun pas en la línia
que es plantejava amb la moció d’uns mesos enrere i saber si es té alguna
informació per part de la Generalitat sobre la ubicació d’aquest CUAP al
territori del Vallès.
3. Sobre la moció aprovada de la finestreta única. Demana saber si s’ha fet alguna
actuació al respecte de la mateixa i si hi ha previsió d’algun calendari per tal de
que es posi en funcionament.
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4. Respecte d’una suposada fuita a l’estació de Santa Rosa. Demana saber si
l’Ajuntament en té coneixement o si ha rebut alguna informació sobre una fuita
d’Indústries Químiques del Vallès en un moment donat.

Sra. Vilaret:
1. Respecte d’un tema de seguretat jurídica.
a. Demana saber perquè avui s’ha escorcollat i identificat a tots els
assistents al Ple i qui ho ha ordenat.
b. Comenta que han rebut un correu electrònic de CCOO respecte de la
petició d’uns documents el passat mes d’agost, relatius a uns expedients.
Demana saber per què no s’ha donat resposta a aquesta petició.
2. Sobre el compliment del ROM en quant al període d’informació als regidors en
les Comissions Informatives. Demana saber el motiu per el qual, quan els
regidors demanen aquesta informació se’ls diu que acudeixin a un contenciósadministratiu i per tant, es fa una aplicació del ROM diferent segons el cas.
3. Demana saber quin és el posicionament de l’equip de govern respecte de la “Llei
Aragonés”.

Sr. Sostres:
1. Sobre l’acte d’agermanament amb Montelímar, planteja un seguit de preguntes:
a. Per què ha estat comunicat amb tant poc temps.
b. Si el fet d’haver-lo desconvocat per motius d’agenda comporta algun
perjudici i demana saber quina de les dues parts ha presentat aquests
problemes.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201909301703050000_FH.videoacta
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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, ALICIA
21/10/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
22/10/2019

.
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