ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
21 de desembre de 2020
De 18.00 a 20.57 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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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2020 i de la
extraordinària de 2 de novembre de 2020
2. Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2021
3. Ratificació de l'acord de la mesa general de negociació sobre pròrroga de l'acord de
condicions
4. Verificació del text refós de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de El Calderí
5. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del sector Can Prat
6. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament i el
Consorci Besòs Tordera
7. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles de la
via pública
8. Aprovació inicial de la desafectació d'una finca de titularitat municipal
9. Aprovació del cànon variable del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del
servei públic municipal del Centre Municipal d'Esport i Salut Ca n'Arimon
10. Aprovació de la pròrroga del III Pla d'Igualtat de Gènere
11. Correspondència
12. Mocions d'urgència
13. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2020 i de la
extraordinària de 2 de novembre de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 30 de
novembre i de l’extraordinària de 2 novembre 2020.
2. Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2021
Aprovació del Pressupost General, plantilla i relació de llocs de treball de l'Ajuntament
de Mollet del Vallès per l'exercici 2021
L’alcalde ha format el Pressupost General per a l’exercici de 2021 i les seves Bases
d’Execució i el tramet al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article
168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient ha estat informat per la interventora.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
per a l’exercici de 2021, el resum del qual per capítols de la classificació
econòmica de cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:
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Ajuntament i organismes autònoms
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Ajuntament

IMSD

IME

FMJA

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

19.272.515,42 €
0,00 €
0,00 €
775.000,00 €
0,00 €
0,00 €
10.027.938,34 €
546.975,60 € 617.419,84 €
22.651.526,30 € 6.645.804,19 € 1.758.762,24 €
4.311.062,03 €
30,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
15.590,11 €
428.373,54 €
10,00 €

Total operacions corrents

57.038.042,09 € 7.192.809,79 € 2.376.182,08 €

443.973,65 €

6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital
Total operacions no financeres

650.000,00 €
750.000,00 €

0,00 €
15.000,00 €

0,00 €
37.516,00 €

0,00 €
5.001,00 €

1.400.000,00 €

15.000,00 €

37.516,00 €

5.001,00 €

58.438.042,09 € 7.207.809,79 € 2.413.698,08 €

448.974,65 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
1.418.517,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

1.418.517,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

59.856.559,09 € 7.207.809,79 € 2.413.698,08 €

448.974,65 €

Total General Pressupost
ESTAT DE DESPESES
Capítol pressupostari

Ajuntament

IMSD

IME

FMJA

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

17.980.869,07 € 6.195.179,41 € 1.997.995,22 €
21.869.060,98 €
829.400,00 € 324.881,98 €
434.500,00 €
1.003,00 €
2.304,88 €
11.620.480,04 €
101.261,13 €
51.000,00 €
383.132,00 €
0,00 €
0,00 €

202.370,00 €
182.914,15 €
200,00 €
58.489,50 €
0,00 €

Total operacions corrents

52.288.042,09 € 7.126.843,54 € 2.376.182,08 €

443.973,65 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

2.761.000,00 €
57.517,00 €

15.000,00 €
0,00 €

37.516,00 €
0,00 €

5.001,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

2.818.517,00 €

15.000,00 €

37.516,00 €

5.001,00 €

55.106.559,09 € 7.141.843,54 € 2.413.698,08 €

448.974,65 €

Total operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.750.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

4.750.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

59.856.559,09 € 7.141.843,54 € 2.413.698,08 €

448.974,65 €

Total General Pressupost
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Empreses municipals
ESTAT D'INGRESSOS
Mollet
Impulsa

Capítol pressupostari

EMFO

Mollet
Mercamollet SL Comunicació, SL

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.580.847,25 € 530.000,00 €
0,00 € 2.295.708,77 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
284.547,90 €
381.291,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
5.850,00 €
413.624,54 €
0,00 €

Total operacions corrents

1.580.847,25 € 2.825.708,77 €

665.838,90 €

419.474,54 €

6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.580.847,25 € 2.825.708,77 €

665.838,90 €

419.474,54 €

Total operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.580.847,25 € 2.825.708,77 €

665.838,90 €

419.474,54 €

Total General Pressupost

ESTAT DE DESPESES
Mollet
Impulsa

Capítol pressupostari

EMFO

Mollet
Mercamollet SL Comunicació, SL

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

205.263,92 € 2.299.644,54 €
377.351,60 € 497.850,00 €
86.173,27 €
8.700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

341.269,32 €
270.501,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

344.745,98 €
73.163,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total operacions corrents

668.788,79 € 2.806.194,54 €

611.770,70 €

417.909,22 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

668.788,79 € 2.806.194,54 €

611.770,70 €

417.909,22 €

Total operacions no financeres
8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

668.788,79 € 2.806.194,54 €

611.770,70 €

417.909,22 €

Total General Pressupost
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Consorci Teledigital Mollet
ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS
Consorci Teledigital
Mollet

Capítol pressupostari

Consorci Teledigital
Mollet

Capítol pressupostari
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
554.923,11 €
100,00 €

Total operacions corrents

655.023,11 € Total operacions corrents

121.846,53 €
495.676,58 €
500,00 €
0,00 €
2.000,00 €
620.023,11 €

6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital

0,00 € 6. Inversions reals
0,00 € 7. Transferències de capital

35.000,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 € Total operacions de capital

35.000,00 €

655.023,11 € Total operacions no financeres

Total operacions no financeres

655.023,11 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 € 8. Actius financers
0,00 € 9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 € Total operacions financeres

0,00 €

655.023,11 € Total General Pressupost

Total General Pressupost

655.023,11 €

Pressupost general consolidat
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Total sense
consolidar

Ajustos de
consolidació

Total
Consolidat

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

19.272.515,42 €
775.000,00 €
13.709.169,04 €
35.130.013,68 €
4.311.202,03 €

19.272.515,42 €
775.000,00 €
13.709.169,04 €
9.329.735,00 € 25.800.278,68 €
4.311.202,03 €

Total operacions corrents

73.197.900,17 €

9.329.735,00 € 63.868.165,17 €

6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Total operacions de capital

650.000,00 €
807.517,00 €

57.517,00 €

650.000,00 €
750.000,00 €

1.457.517,00 €

57.517,00 € 1.400.000,00 €

74.655.417,17 €

9.387.252,00 € 65.268.165,17 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
1.418.517,00 €

0,00 €
1.418.517,00 €

Total operacions financeres

1.418.517,00 €

0,00 € 1.418.517,00 €

76.073.934,17 €

9.387.252,00 € 66.686.682,17 €

Total operacions no financeres

Total General Pressupost
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ESTAT DE DESPESES
Capítol pressupostari

Total sense
consolidar

Ajustos de
consolidació

Total
Consolidat

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

29.689.183,99 €
24.920.799,91 €
533.381,15 €
11.831.230,67 €
385.132,00 €

29.689.183,99 €
24.920.799,91 €
533.381,15 €
9.329.735,00 € 2.501.495,67 €
385.132,00 €

Total operacions corrents

67.359.727,72 €

9.329.735,00 € 58.029.992,72 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

2.853.517,00 €
57.517,00 €

57.517,00 €

Total operacions de capital

2.911.034,00 €

57.517,00 € 2.853.517,00 €

70.270.761,72 €

9.387.252,00 € 60.883.509,72 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.750.000,00 €

0,00 €
4.750.000,00 €

Total operacions financeres

4.750.000,00 €

0,00 € 4.750.000,00 €

75.020.761,72 €

9.387.252,00 € 65.633.509,72 €

Total operacions no financeres

Total General Pressupost

2.853.517,00 €
0,00 €

2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de 2021 que figuren a
l’expedient i que inclouen l’actualització per a l’any 2021 del Pla estratègic de
subvencions 2020-2023, a què es refereix l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i les bases específiques que regularan el
seu procediment de concessió, a què es refereix l’article 17.2 de la mateixa llei.
3. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels
organismes autònoms municipals per a l’exercici de 2021.
4. Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats
a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
5. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases
d’Execució en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació
pública i publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que
l’integren en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l’exercici
corresponent una vegada publicat.
6. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal directiu i de
la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i
dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2021, inclosa la determinació
de caràcter general que els llocs de treball directiu de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i dels seus ens instrumentals són incompatibles amb la realització
d’activitats privades. S’exceptua d’aquesta prohibició la realització d’activitats
privades que no es troben subjectes a autorització de compatibilitat o aquelles
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relacionades amb la impartició de docència universitària, a personal empleat
públic o opositors, que es trobarà sotmesa a autorització.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 13
Voten no: Amaya, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 5
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Moya i Sancho. Total: 7
Resultat: Aprovat per majoria
3. Ratificació de l'acord de la mesa general de negociació sobre pròrroga de l'acord
de condicions
Ateses que les condicions de treball fins ara existents a l'Ajuntament de Mollet del
Vallès, provenen de la darrera negociació que va donar lloc a l’Acord de condicions per
al període 2017-2020. Aquest, atès el contingut del seu article 3, tenia vigència fins el
31 de desembre de 2020.
Atès que el dia 16 de desembre de 2020 es va reunir la Mesa General de Negociació de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i entre d'altres qüestions es va tractar sobre la
possible pròrroga de l’Acord de condicions més enllà de la pròrroga automàtica anual
que preveu l’article 3 del mateix.
Atès que a l’esmentada reunió es va assolir l'acord de prorrogar el vigent Acord de
condicions del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès fins el 31 de
desembre de 2024, però també es va acordar deixar sense efectes la disposició
transitòria primera atès que ja s’ha superat el seu àmbit temporal.
Atès l'acord assolit a la Mesa General de Negociació entre la representació de la
corporació i la representació dels treballadors el dia 16 de desembre de 2020.
Vist l’informe de la secretaria municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar l’acord que amb data 16 de desembre de 2020 ha estat assolit en la
Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, per la
representació de la corporació i per les organitzacions sindicals amb presència a
la Mesa General de Negociació relatiu a la pròrroga del vigent Acord de
condicions per al personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès fins el
31 de desembre de 2024.
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2. Deixar sense efectes, a partir del dia 1 de gener de 2021 la disposició transitòria
primera de l'Acord de condicions del personal funcionari al servei de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
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
4. Verificació del text refós de la Modificació puntual del PGOU en l'àmbit de El
Calderí
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de juliol de 2020, va acordar, entre altres,
aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de Mollet
del Vallès en l’àmbit del Calderí (en endavant MPPGOU), i trametre-la a la Comissió
de Territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, previ informe favorable de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
En data 2 de desembre s’ha emès certificat acreditatiu de les consultes a les
administracions públiques afectades i als interessats identificats en el document d’abast
emès per l’PTAA de data 21 d’octubre de 2019.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUAMB),
en la sessió de 16 de novembre de 2020, va acordar aprovar definitivament la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit el Calderí, de Mollet
del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent-ne la publicació al DOGC
i consegüent executivitat fins que es presenti un text refós, verificat pel Ple de
l’Ajuntament, que incorpori un seguit de prescripcions.
En data 11 de desembre de 2020, la Junta de Compensació del sector El Calderí de
Mollet del Vallès, ha presentat la documentació corresponent al Text Refós de la
MPPGOU (en endavant TR), per tal que el Ple de l’Ajuntament el verifiqui i el remeti a
la CTUAMB.
En data 14 de desembre de 2020 el Cap de Secció de Planejament i gestió Urbanística
ha emès informe favorable respecte la documentació presentada, concloent que s’ha
donat compliment a les prescripcions contemplades a l’acord d’aprovació definitiva de
la CTUAMB.
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En data 14 de desembre de 2020 la Cap de Servei de Territori ha emès informe
favorable al text refós presentat.
Respecte l’apartat 1.3 de l’acord d’aprovació definitiva, tots dos informes indiquen que
és d’aplicació la Disposició Transitòria tercera del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, per tant són d’aplicació
les determinacions de la normativa vigent en el moment de l’aprovació inicial de la
MPPGOU. A aquests efectes el Text Refós que es sotmet a verificació, manté les
tipologies d’habitatge de protecció oficial distingint entre règim general o especial i
concertat, i en tot cas, l’instrument de gestió que es tramiti haurà d’ajustar-se a la
regulació prevista en la normativa urbanística i sectorial que hi sigui d’aplicació.
Atesos els articles 80 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
Atès l’article 117.3 de Decret 305/2006, de 18 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que determina per al cas de les modificacions dels
plans, només s’ha de concedir tràmit d’audiència, si s’escau, als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. L’àmbit de la present
MPPGOU limita exclusivament amb sòl del propi terme municipal no sent preceptiu, per
tant, el tràmit d’audiència als ajuntaments limítrofs.
Atès els articles 52.2c) i 114.3.k) del TRLML.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Verificar el Text refós de la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit de El
Calderí a l’haver donat compliment a les prescripcions que estableix l’apartat 1
de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de
Barcelona, en sessió de data 16 de novembre de 2020.
2. Trametre aquest acord de verificació del Text refós de la Modificació puntual
del PGOU en l’àmbit de El Calderí així com tots els documents que l’integren a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, als
efectes que un cop valorat el compliment de les prescripcions de l’acord pugui
donar-se la seva executivitat mitjançant la publicació al DOGC.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J. Muñoz,
N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
S'abstenen: Daví. Total: 1
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Resultat: Aprovat per majoria
5. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana del sector Can Prat
Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2019, es va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana del Sector de Can Prat, PMU 7.
Atès que el Pla de Millora Urbana ha estat sotmès a exposició pública durant el termini
d’un mes des del dia 28 de juny de 2019, data de la última publicació de l’edicte al
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual les persones interessades disposen del
dret a formular al·legacions al document en tràmit.
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar els informes
per raó de llurs competències sectorials a les administracions afectades.
Atès que durant aquest període s’han presentat diversos escrits que contenen
al·legacions al Pla de Millora Urbana aprovat inicialment:
Atès que en data 22 d’abril de 2020 el Cap de Secció de Planejament i Gestió
Urbanística, emet informe tècnic donant resposta a les diferents al·legacions
presentades, proposant l’estimació d’algunes d’elles i la desestimació d’unes altres,
justificades d’acord amb la pròpia argumentació continguda a l’informe.
Atès que en data 14 de setembre de 2020 es notifica a les persones promotores del PMU
7 l’informe proposta de resolució de les al·legacions als efectes de valoració i
incorporació, si s’escau, de les modificacions derivades de l’estimació d’algunes de les
al·legacions presentades per a la seva aprovació inicial. Consta acreditat a l’expedient la
notificació dels informes sectorials emesos per les administracions afectades per raó de
les seves competències.
Atès que en dates 19 d’octubre i 4 de desembre de 2020 el senyor Carlos Torres
Hidalgo, actuant en representació de Sastre Hermanos, S.A., en tant que societat
promotora de l’instrument de planejament derivat en tràmit, presenta la documentació
per a l’aprovació provisional del pla de millora, incorporant les modificacions derivades
de l’emissió dels informes sectorials, així com les corresponents a l’estimació de part de
les al·legacions presentades.
Atès que en data 10 de desembre de 2020, el Cap de la secció de Planejament i Gestió
Urbanística emet informe favorable a l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana
Can Prat, PMU-7, al haver donat resposta a les determinacions i a les condicions dels
informes favorables emesos per part de les administracions sectorials competents, així
com als requeriments de l’informe tècnic de data 3 de maig de 2019.
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Igualment manifesta que de conformitat amb les conclusions dels informes de valoració
de les al·legacions que es sotmet a provació provisional incorpora les modificacions
resultants de les al·legacions formulades que es proposa estimar.
Atès que les modificacions introduïdes al document aprovat inicialment no són de
caràcter substancial, no ha estat preceptiu un nou tràmit d’informació pública, en
aplicació de l’article 112.1 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU).
De conformitat amb allò que disposen els articles 70.1.a), 80.b) i 85 del TRLU del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (en endavant, TRLU) i articles 84 al 90.2 del RLU pel que fa als objectius,
contingut i documentació dels Pla de Millora Urbana.
Atesos els articles 101.1, 102., del RLU que legitima a la iniciativa privada en la
formulació dels plans de millora urbana d’acord amb el planejament urbanístic general
aplicable.
Atès que l’òrgan competent per acordar l’aprovació provisional és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut de les facultats que li atorga l’article 52.2.c) del TRLMRL. Per a
l’adopció de l’acord és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació de conformitat amb el que prescriu l’article 114.3.k)
del TRLMRL.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Estimar parcialment les al·legacions primera, segona i cinquena presentades per Eva
Guillén, en representació del grup municipal Ciutadans.
Estimar les al·legacions primera i setzena presentada per la comercial Jaume Anglada
Viñas, S.A.
Estimar parcialment les al·legacions primera i segona presentades per José Luis Heras
Garrote.
Estimar l’al·legació formulada per ADIF.
2. Desestimar la resta d’al·legacions.
3. Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana del sector Can Prat, PMU 7, que
incorpora modificacions de caràcter no substancial derivades de l’estimació de les
al·legacions especificades al punt anterior, i de l’emissió dels informes sectorials
emesos en el següent sentit:
a) Pel que fa a les al·legacions sobre el sòl titularitat d’ADIF en l’àmbit del PMU, el
document reconeix la seva titularitat sobre la superfície de 1.861,64m2 acreditada en
l’informe sectorial.
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S’introdueixen al document del PMU (Memòria, Normes i Plànols) les determinacions
de l’informe en relació al Sistema Ferroviari.
Pel que fa a la situació acústica, soroll i vibracions, l’article 8.2 de les Normes
urbanístiques del PMU-7, recull l’obligatorietat de donar compliment a la normativa
sectorial (específicament a l’article 16 Otras limitaciones relativas a las zonas de
dominio público y de protección, de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
Ferroviario).
Quant al vial en zona de domini públic ferroviari, l’article 8.2 de les Normes
urbanístiques del PMU-7, recull l’obligatorietat de donar compliment a la normativa
sectorial (específicament a l’article 25.1 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del sector Ferroviario), que estableix
l’obligatorietat de l’obtenció del preceptiu informe sectorial per l’autorització de
l’execució d’obres d’urbanització.
b) S’incorpora la prescripció detallada a l’informe emès per la Direcció General de
Comerç, de conformitat amb les determinacions de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, de
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, determinant als articles 6 i 7
la normativa urbanística del PMU-7, la definició de les condicions d’ús i els paràmetres
d’ordenació de les zones d’aprofitament privat previstes per la transformació urbanística
del sector.
c) S’incorporen les recomanacions de l’informe favorable emès per l’ATM (per les
fases de projecte i gestió posteriors), i estableix un seguit de condicions, que s’han
tractat en una Addenda de l’EAMG.
d) S’incorpora a l’article 8.1 Domini públic hidràulic de les Normes del PMU-7 les
limitacions quant a usos i edificacions en zones inundables establertes en la normativa
sectorial (RDPH) derivada de l’informe emès per la Direcció General de Protecció
Civil.
e) L’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona (OTAAAB) s’entén favorable i conté diferents consideracions i conclusions,
que s’han atès de la següent manera:
S’ha incrementat la superfície destinada a sistema hidrològic a l’extrem sud-oest de
l’àmbit (en més d’un 50% respecte el document aprovat inicialment), en concordança
amb les previsions del document ambiental estratègic de les NPU (apartat 4.2.4 Efectes
sobre la vegetació, la fauna i la connectivitat ecològica), que és la referència d’acord
amb l’apartat 5.1 Informe ambiental dels annexes del PMU. Alhora s’ha modificat el
traçat del vial en el límit sud del sector, tocant a la riera.
S’ha incorporat en els articles 6 i 7 de la normativa urbanística del PMU-7, la
determinació de mantenir, en la mesura del possible, els espais arboris existents en les
zones d’aprofitament privat.
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f) Modificacions derivades de l’informe emès per l’ACA:
Quant a les determinacions relatives al sanejament, l’article 12.1.a) de les Normes del
PMU-7 incorpora, mitjançant la remissió a les NPU, les prescripcions quant a la xarxa
de sanejament del sector i que d’acord amb l’informe sectorial s’hauran d’incloure en el
projecte d’urbanització.
Quant a l’abonament de la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta,
s’ha afegit l’import previst a l’informe sectorial als costos d’urbanització detallats a
l’apartat 1.5.3 Informe de sostenibilitat econòmica. Estudi econòmic i financer, de la
memòria del PMU.
Amb relació a la inundabilitat, l’article 8.1 Domini públic hidràulic de les Normes del
PMU-7 incorpora les limitacions quant a usos i edificacions en zones inundables
establertes en la normativa sectorial (RDPH), referenciant el seu articulat.
g) Es concreten les modificacions derivades de l’estimació parcial de les al·legacions:
S’ha afegit al document l’apartat 2.1.2. Valoració de la potencial presencia de residus
enterrats, en que es detallen els procediments i criteris a emprar de cara a la valoració de
la presència d’aquests possibles residus i l’establiment de les mesures correctores que
s’escaiguin. S’ha incorporat l’estimació del cost corresponent per l’adopció d’aquestes
mesures als costos d’urbanització detallats a l’apartat 1.5.3 Informe de sostenibilitat
econòmica. Estudi econòmic i financer, de la memòria del PMU.
S’incorpora el procediment de formació de la futura entitat o junta de conservació de les
obres d’urbanització del sector per un termini inicialment previst de cinc anys, que
s’haurà d’establir mitjançant conveni. S’hi fa referència als apartats 1.3.4 Sistema
d’actuació, de la memòria del PMU, i 5.6.3 Entitat urbanística de conservació).
Es reconeix a Jaume Anglada Viñas SA la seva condició d’interessat apareixent en el
llistat corresponent a l’estructura de la propietat com a titular de les finques 4 i 5
(segons nomenclatura del PMU), en el llista de l’apartat 1.2.4 Estructura de la propietat
del sòl, de la memòria del PMU, i en els quadres i contingut del plànol I-11 Estructura
de la propietat.
Es concreten es paràmetres d’usos logístics de les dues subzones específiques 6b-3
Subzona industrial per edificació aïllada – Can Prat, i 7c-1 Zona Terciari/Logístic,
ordenació per volumetria específica. S’estableix un nou perfil regulador en les zones
qualificades amb clau 7c, dins el Títol II, Zones d’aprofitament privat de les Normes
urbanístiques del PMU, en concordança s’estableix gràficament en el plànol
d’ordenació O.03 Ordenació, perfil regulador.
El document reconeix la titularitat a favor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès sobre la
superfície de 6.404,00m2 cedida segons Acta de 21/10/1993, que es recull al llistat
corresponent a l’estructura de la propietat de l’apartat 1.2.4 Estructura de la propietat
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del sòl, de la memòria del PMU com a sòl de domini públic, i als quadres i contingut del
plànol I-11 Estructura de la propietat.
4. Trametre el Pla de Millora Urbana del sector Can Prat, PMU 7 a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.
5. Condicionar l’efectivitat del Pla de Millora a la constitució i presentació de la
garantia pel compliment dels compromisos adoptats pels Promotors de conformitat amb
les determinacions de l’article 102.1 del TRLU, per un total de 160.242,05 €, de forma
que els instruments de gestió i urbanització no podran tramitar-se fins a la justificació
de la seva constitució
6. Notificar l’acord a les persones que han acreditat la seva condició d’interessades en
l’expedient, a les persones que han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial,
així com a les persones propietàries dels terrenys compresos al sector.
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: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria
6. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament i el
Consorci Besòs Tordera
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió del
manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram 2021-2024. E2512020000002
Antecedents
1. L’any 2014 l’Ajuntament de Mollet va incloure la neteja i manteniment del
Clavegueram al contracte de recollida i transport de residus municipals, neteja
viària i neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès.
2. Aquest recollia dins les diferents prescripcions les necessitats, dotació d’equips
humans de treball, maquinària necessària, actualització i manteniment de l’inventari
de la xarxa, així com les inspeccions de la mateixa en cas de necessitat amb equips
de CTTV.
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3. En data 30 de juliol de 2020 l’Ajuntament aprova els Plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran el contracte del
servei de recollida i transport de residus municipals i neteja viària de Mollet del
Vallès, en el qual s’exclou la neteja i manteniment de clavegueram, ja que es va
considerar que a nivell estratègic seria més eficient i eficaç un altre model de gestió.
Fets
1. Per motius estratègics i tècnics, vinculats a la necessitat de la revisió i/o realització
d’un nou Pla Director que incorpori a la modelització de la xarxa el barri de La
Vinyota i el polígon de La Farinera, juntament amb la necessitat de programar i
planificar les futures inversions de renovació i millora que d’aquest es desprengui,
és va decidir treure del contracte de recollida i transport dels residus i neteja viària
de Mollet la part corresponent al servei de neteja i manteniment de la xarxa de
clavegueram.
2. L’Ajuntament de Mollet, forma part del Consorci Besòs Tordera el qual te amplia i
contrastada experiència i coneixement de la gestió del clavegueram. A més coneix la
xarxa de Mollet, ja que és l’autor de l’antic Pla Director i va ser responsable del
manteniment durant un període important de temps fins l’any 2014.
3. La forma actual de col·laboració entre els Ajuntament i el Consorci, per tal
d’encarregar-li la gestió del Clavegueram, és mitjançant un conveni de cooperació
interadministratiu entre les parts.
4. D’acord amb el servei de Compres i Contractació de l’Ajuntament i els serveis
jurídics del Consorci, s’ha redactat una proposta de conveni que inclou el caràcter de
les prestacions així com la valoració de les mateixes, ajustada a la previsió de les
necessitats de manteniments i neteges de la xarxa de clavegueram i equips associats,
tal com s’especifica al quadre adjunt:
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SERVEI DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLÈS
ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI
ANYS 2021-2030
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA
TREBALLS DE CAMP
Inspecció prèvia estat xarxa
Neteja preventiva xarxa
Neteja preventiva embornals i reixes
Neteges correctives i/o urgències
Manteniment EBAR's
Manteniment equips electromecànics
Neteges instal·lacions singulars
Inspeccions CTTV
Diagnosi incidències

UNITATS PREVISTES
32
Jornades
25
Jornades
60
Jornades
34
Jornades
2
Unitats
2
Unitats
7
Jornades
8
Jornades
11
Jornades

COST UNITARI CBT
327,72
774,97
774,97
774,97
1.510,96
3.000,36
774,97
547,20
341,23

SUBTOTAL

TOTAL COST SERVEI
10.487,14 EUR/any
19.374,30 EUR/any
46.498,32 EUR/any
26.349,05 EUR/any
3.021,92 EUR/any
6.000,72 EUR/any
5.424,80 EUR/any
4.377,56 EUR/any
3.753,54 EUR/any
125.287,35 EUR/any

OFICINA TÈCNICA
Redacció Informes CTTV
Actualització cartografia
Actualització Pla Director Hidràulic
Redacció Informes del servei
Redacció Memòries valorades

UNITATS PREVISTES
4
Jornades
3
Jornades
0
Jornades
12
Jornades
6
Jornades

COST UNITARI CBT
551,79
487,36
319,23
395,63
1.039,15

SUBTOTAL

TOTAL COST SERVEI
2.207,17 EUR/any
1.462,07 EUR/any
0,00 EUR/any
4.747,51 EUR/any
6.234,89 EUR/any
14.651,64 EUR/any

TOTAL COST SERVEI ANUAL

139.938,99 EUR/any

5. L’import total, d’acord amb la proposta de Conveni, ascendeix la quantitat de
139.938,99€/any, sense repercussió d’IVA, que es correspon amb el mateix import
inclòs fins ara en el Contracte de prestació de serveis que finalitza.
6. La durada prevista del Conveni serà de 4 anys prorrogable anualment per acord
entre les parts per 4 anys més.
7. La data d’inici del Conveni serà el dia 1 de gener de 2021.
8. El conveni es podrà modificar per l’increment de les unitats previstes dels treballs
de camp i de l’oficina tècnica, així com de noves actuacions i programes, que dugui
a terme el Consorci dins de l’objecte del present Conveni.
9. El fet de l’existència d’aquest Conveni, possibilita l’entrada per part de
l’Ajuntament dins dels Programes de Suport del Consorci, accedint d’aquesta
manera a subvencions per a l’execució d’obres i del Pla Director.
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10. En data 11 de desembre de 2020, el cap del Servei de Justícia Ambiental i Paisatge
Urbà ha informat la proposta d’aprovació del Conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió del
manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram que recull les actuals obligacions
en quant a neteja i manteniment de la xarxa, així com les derivades de la voluntat de
gestionar un servei amb criteris de modernitat, sostenibilitat i coneixement.
11. Atesos els informes de Secretaria i Intervenció.
Fonaments de dret
L'Article 114.3.e) 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 segons el qual:
“És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per a adoptar acords sobre les matèries següents:
e) La dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, i també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament
per llei.”

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Mollet
del Vallès i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió del manteniment i neteja de la
xarxa de clavegueram 2021-2024.
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2. Autoritzar i disposar la despesa de 559.755,96 euros, 139.938.99 €/any, pel període
01 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2024, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria F1- 1621-227.12 o la corresponent dels exercicis futurs:
Pressupost
2021
2022
2023
2024

Aplicació pressupostaria
F1- 1621-227.12
F1- 1621-227.12
F1- 1621-227.12
F1- 1621-227.12

Import
139.938,99 €
139.938,99 €
139.938,99 €
139.938,99 €

Operació prèvia
920209000741

Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de retirada de vehicles
de la via pública
Atès l’expedient de contractació del Servei de retirada de vehicles de la via pública de
Mollet del Vallès, exp. COSE/20022 (E0822019000008/X2019005355).
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 1996, d’aprovació de
l’establiment del Servei municipal de retirada de vehicles de la via pública i de
determinar que la gestió del servei es duria a terme de forma directa mitjançant
l’empresa de capital íntegrament municipal Mercamollet, SA (actualment Mercamollet,
SL).
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de maig de 1997, d’aprovació definitiva del
Reglament del servei municipal de retirada de vehicles a la via pública, publicat el seu
text íntegre en el BOPB núm. 189 de 8 d’agost de 1997).
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 2011, d’aprovació de la
modificació de la gestió dels serveis municipals de retirada de vehicles de la via pública
i d’estacionament controlat de vehicles, consistent en el canvi de forma de gestió del
servei passant en ambdós serveis, de directa, a través de l’empresa municipal
Mercamollet, SL a directa ordinària a través de l’Ajuntament i la consegüent subrogació
dels contractes de servei de suport a aquests serveis municipals que tingui vigents
l’empresa municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de març de 2012, d’aprovació de la
modificació de la gestió dels serveis municipals de retirada de vehicles de la via pública
i d’estacionament controlat de vehicles, consistent en el canvi de forma de gestió del
servei, passant en ambdós serveis, de directa ordinària a indirecta.
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Atès el contracte de concessió del servei municipal d’estacionament limitat de vehicles
a la via pública de Mollet del Vallès formalitzat en data 29 de novembre de 2019,
d’acord amb el nou marc legal de la contractació pública conforme els contractes de
gestió de serveis públics, de gestió indirecta, havien quedat inclosos com un subtipus
dels contractes de concessió de serveis, sempre i quan el risc operacional de la relació
entre l’administració i el contractista l’assumís el segon, per contra si el risc operacional
l’assumia l’Administració és un contracte de serveis i consegüentment, la gestió del
servei públic és directa.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 60, 153, 160, 188 i 190 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atesos els articles 52.2.d) i g) i 114.3h) 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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del Servei municipal de retirada de
vehicles de la via pública, passant d’indirecta a directa.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de
l’endemà de l’última publicació de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya mitjançant una referència de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de la corporació, per tal que les
persones interessades puguin examinar l'expedient, a la Secretaria de l'Ajuntament
de Mollet del Vallès i formular les al·legacions, reclamacions i suggeriments que
estimin oportuns i tenir-lo per aprovat definitivament, en el supòsit que durant el
termini esmentat no se’n formulin
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
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Resultat: Aprovat per majoria
8. Aprovació inicial de la desafectació d'una finca de titularitat municipal
El Decret d’Alcaldia núm. X2020007130/RA012020001555, de 7 de juny de 2020,
mitjançant el qual l’Alcaldia va sol·licitar a la Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya autorització per a la desafectació de
l’immoble situat al 2n pis 2a porta del carrer Francesc Macià, número 18, del nostre
municipi.
El Decret del dia 7 de juny de 2020 sol·licitant la desafectació es va notificar el dia 10
de juny de 2020, enregistrat d’entrada al Departament d’Ensenyament amb el número
9056/32382/2020, sense que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya s’hagi pronunciat sobre l’autorització sol·licitada en el termini de tres mesos
que tenia per fer-ho. En conseqüència, de conformitat amb l’article 8 del Decret
212/1994, de 26 de juliol pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la
desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal, cal entendre que
l’autorització ha estat concedida.
De conformitat amb l’informe del lletrat de Serveis Jurídics de 11 de desembre de 2020.
De conformitat amb l’informe de la secretaria municipal.
De conformitat amb l’article 20.2 i 26.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
De conformitat amb l’article 72.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
De conformitat amb l’article 114.2 m) i 179.1.b) 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
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la desafectació de l’immoble situat al 2n pis 2a porta del carrer
Francesc Macià, número 18, del nostre municipi.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 15 dies mitjançant
anunci, per tal que es pugui presentar reclamacions i al·legacions.
3. Tenir per aprovada definitivament la desafectació, en el supòsit que no es formulin
reclamacions ni al·legacions durant el termini d’informació pública
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4. Ordenar la modificació de la qualificació jurídica d’aquest bé en l’inventari
municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació del cànon variable del contracte de gestió indirecta mitjançant
concessió del servei públic municipal del Centre Municipal d'Esport i Salut Ca
n'Arimon
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació del contracte de
gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal del Centre Municipal
d’esport i salut Ca n’Arimon (Esport 54/1998-COGS/98021-); (X2020003521)
Atès que en data 5 de març de 2020, es va adreçar la comunicació del cànon fix de 2019
i, l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
Atès l’informe del cap del servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat, en el que fa
constar que cal procedir a fer la liquidació corresponent a l’exercici de 2020 (exercici
2019).
Vist l’informe de la cap de secció de comptabilitat de data 29 de novembre de 2020, pel
que fa a l’import que correspon aprovar el cànon variable derivat dels comptes auditats
presentat per l’empresa per a l’exercici de 2019.
Atesa la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Atès l’article 60.2 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
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del Centre
Municipal d’esport i salut Ca n’Arimon per a l’any 2020 (exercici 2019) en un
import de 62.466,92 €.
2. Girar la liquidació, per import de 62.466,92 € en concepte liquidació del cànon
corresponent al compte anual de l’exercici 2019.
3. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè en el termini
d’un mes a partir de la notificació d’aquest acord ingressi en la tresoreria municipal
la quantitat esmentada.
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4. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè un cop
l’empresa auditora presenti l’estat de comptes definitiu, presenti a l’Ajuntament la
liquidació corresponent per tal de compensar la part que correspongui si s’escau
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 .
10. Aprovació de la pròrroga del III Pla d'Igualtat de Gènere
El 30 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el III Pla d’Igualtat de Gènere
de Mollet del Vallès, com a resultat del document de diagnosis on s’exposen les
necessitats i problemàtiques socials de la ciutat i en el qual es reflexa el nivell
d’integració de la perspectiva de gènere.
Atès l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, de 7 de
desembre de 2020, on proposa prorrogar la vigència del III Pla d’Igualtat de Gènere de
Mollet del Vallès per l’any 2021 i 2022.
Atesos els articles 8.1.c. i 71.1.c del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Prorrogar la vigència del III Pla d’igualtat de Gènere de Mollet del Vallès fins l’any
2022, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de maig de 2016.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11. Correspondència
No n’hi ha.
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12. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
13. Precs i Preguntes
Precs
Sr. López:
Amb relació a l’ordenança de circulació
Creu que, tot i que ja ha tractat aquest tema amb el regidor Baños, és important exposarho també al Ple.
Proposa que els pares i mares que porten els seus fills menors a l’escola en bicicleta
amb una cadireta darrera, puguin circular per les voreres més amples tal com recull
l’ordenança en el cas de menors de 12 anys en bicicleta acompanyats.
Aquest prec va dirigit al regidor Baños i demana que la seva proposta sigui considerada
i debatuda per tots els grups.
Preguntes
Sra. Moya:
Amb relació a activitats incíviques
Comenta que al voltant del camp de futbol de Gallecs es cometen actes incívics i
demana saber si se’n fa algun control.
Amb relació a la creació d’una mesa per l’emergència climàtica
Comenta que fa aproximadament un any de la signatura del Manifest per a la Declaració
de l’Emergència Climàtica i que un dels punts d’aquest document era el compromís de
crear una mesa o òrgan consultiu format per diferents grups. Vol saber quan es
convocarà aquesta mesa.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_2020122191007390200_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
21/01/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
21/01/2021

.
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