ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 de novembre de 2018
De 19.00 a 21.19 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Jose Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisnero Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Martí Turégano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Ha intervingut el senyor José Sanchez en representació de la Plataforma en
defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en el punt 6.
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Absents
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2018
2. Renovació d'un membre del Consell Rector de l'IMSD
3. Liquidació del cànon variable de la concessió de Ca n'Arimon
4. Aprovació del Pla de Joventut
5. Aprovació d'una proposta per demanar a la Generalitat l'activació de la T-Mobilitat
6. Aprovació d'una proposta en la defensa i millora de l'atenció primària de salut
7. Aprovació d'una proposta contra totes les violències masclistes en motiu del 25 de
novembre
8. Aprovació d'una proposta per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia
9. Aprovació d'una proposta de millora de la normativa relativa al joc i addiccions
10. Aprovació d'una proposta de de commemoració del 40è aniversari de la Constitució
Espanyola
11. Mocions d'urgència
12. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 29 d’octubre de 2018.

2. - Renovació d'un membre del Consell Rector de l'IMSD
D’acord als estatuts de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del
Vallès, Secció 1a del Consell Rector, Article 9.3 on diu; els membres de Consell Rector
seran nomenats pel Ple Municipal a proposta, en el seu cas, dels grups municipals, del
Consell Escolar de l’Escola d’Ensenyament Especial Can Vila i de la Presidència en el
cas del/de la tècnica de l’Ajuntament en l’àmbit de la salut pública i/o els serveis
socials.
Vista l’Acta de l’Assemblea ordinària del curs 2018/2019 amb data 8 d’octubre de 2018
a les 18:30 h, on es procedeix a la renovació de la Junta de l’Ampa, designant al senyor
Amador Rincón Nieto, i el cessament de càrrec de la senyora Susana Sánchez Pérez.
Vist l’informe de la Directora de Serveis de l’Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, de data 16 de novembre de 2018.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar la senyora Susana Sánchez Pérez com a membre del Consell Rector l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats a proposta de l’Ampa de Can Vila.
2. Nomenar al senyor Amador Rincón Nieto com a membre del Consell Rector
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats a proposta de l’Ampa de Can
Vila.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

3. - Liquidació del cànon variable de la concessió de 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-); (X20180001889)
Atès que en data 8 de març de 2018, es va adreçar la comunicació del cànon fix de 2017
i, l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
Atès l’informe del director de Benestar, Drets Socials i Ocupació, en el que fa constar
que cal procedir a fer la liquidació corresponent a l’exercici de 2018(exercici 2017).
Atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic;
Atès l’article 53.1.u 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 2018(exercici 2017) en un
import de 61.869,97 €.
2. Girar la liquidació, per import de 61.869,97 € en concepte liquidació del cànon
corresponent al compte anual de l’exercici 2017.
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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.
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, Broto, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz, F., Pérez, Talarn i Turégano. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.

4. - Aprovació del Pla de Joventut
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha redactat el nou Pla Joventut, com a resultat del
document de diagnosis on s’exposen les necessitats i problemàtiques de la joventut de la
ciutat, dels treballs realitzats de forma coordinada a les diferents àrees municipals, amb
la participació i aportacions dels i les joves de la nostra ciutat, el qual s’adjunta a
l’expedient (Núm. X2018016907).
D’acord amb l’informe del tècnic responsable de data 20 de novembre de 2018.
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
Aprovar el III Pla Local de Joventut de Mollet del Vallès 2019-2022.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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5. - Aprovació d'una proposta per demanar a la Generalitat l'activació de la TMobilitat
Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la
modificació de l'Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo
efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
Aquesta modificació respon entre altres motivacions a la voluntat per part de l'AMB
d'integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l'acord amb l'Autoritat
Metropolitana del Transport, òrgan competent en la zonificació i en el sistema tarifari
integrat del transport públic de Catalunya.
La previsible integració d'aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en
evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident
a determinats municipis que des d'un criteri de temps i distància de recorregut genera
encara més greuge.
Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones
en considerar que l'assignació a la zona no ha estat definida d'acord amb criteris de
mobilitat i sostenibilitat del sistema.
Els municipis que no formen part de l'AMB estan adherits a l'AMTU (Associació de
municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un
finançament estable pels municipis associats per tal que puguin fer front a la millora i
manteniment deis transports públics.
L'anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la
zonificació, a priori amb una nova ordenació superadora de l’actual sistema que
permetrà una definició més ajustada i lògica que l'actual, amb un mètode basat en el
postpagament per distància recorreguda i temps.
El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos
ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou
horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
Atès que l’alcalde recentment ha demanat al director general d’Infraestructures de la
Generalitat que la posada en marxa del sistema de la T-Mobilitat no pateixi més retards
i que s’apliqui al mateix temps a tots els municipis que formem part de la regió
metropolitana.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Exigir a la Generalitat que posi en marxa la T-Mobilitat el més aviat possible per deixar
enrere l’actual sistema de zones que és clarament injust.
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2.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport
Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les
diferents fases de desplegament i execució.
3.- Instar a que el nou model de tarifes de transport públic tingui en compte la distància
recorreguda i el número d’usos.
4.- Sol·licitar a la Generalitat que estudiï fórmules de finançament de les noves tarifes,amb
un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que s’ha
demostrat injust i discriminatori.
5.- Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità els estudis i informes que
corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del
contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels incompliments
contractuals.
6.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Territori i
Sostenibilitat, als Grups Parlamentaris, a l’ATM, a l’AMTU, a l’ACM i a la FMC.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6. - Aprovació d'una proposta en la defensa i millora de l'atenció primària de salut
Atès que l’Atenció Primària és clau per al nostre sistema sanitari públic i un element
fonamental per a la cohesió social i per a la salut de la ciutadania.
Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la baula
més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació
pressupostària que requeria.
La crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de
Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament
progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals; posant en greu perill
la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’estat del benestar com és el
bé comú de la salut.
La ciutadania ha vist com s’han tancat centres i serveis, es dóna visita per a 15 o més
dies, deixem de ser atesos per la metgessa i la infermera de referència i ens canvien molt
sovint de professionals. Veiem com es posen en marxa nous dispositius i, en canvi, els
centres d’atenció primària estan més i més col·lapsats. S’ha obviat la seva participació,
s’ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible
l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència i el grau d’informació
sobre proves pendents o visites es molt millorable. Això ha comportat la massificació i
el trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està demostrat amb
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escreix que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d’atenció
primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que
treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a
afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és
un factor molt important en l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions de
treball i de benestar personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb males
condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els pacients
com en els seus professionals.
Els responsables del Departament de Salut, els darrers anys, han repetit declaracions
buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament
amb les decisions adoptades que han estat la progressiva disminució del pressupost i el
menysteniment institucional als professionals i a la seva feina. A més, veiem
l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una
atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari.
Tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que registra millors
resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la
ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals ha arribat al seu límit.
Atès que hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària dona millors
nivells de salut, menor mortalitat de la població, més qualitat als usuaris i contribueix a
la sostenibilitat dels Sistemes Públics de Salut i a l’equitat social.
Atès que avui, l’Atenció Primària i Comunitària està en situació crítica i no pot fer front
de manera adequada a les tasques que li pertoquen dins del sistema sanitari: tasques de
promoció de la salut, de prevenció, d’atenció i de rehabilitació; així com
d’acompanyament i de suport a les persones malaltes en tot el procés de malaltia.
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la
promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local.
Atès que davant de la convocatòria de vaga de metges i metgesses de l'atenció primària
anunciada per Metges de Catalunya, que respon al deteriorament progressiu que pateix
l'Atenció Primària i els seus treballadors i treballadores des de l'any 2011, que ha
arribat a una situació insostenible i que afecta la qualitat assistencial i la seguretat dels
pacients.
També fem nostres les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma
reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la
convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de
l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció Primària,
digna i respectada”. Una jornada d’aturada per reclamar la disminució de les càrregues
assistencials, la reposició de professionals perduts amb les retallades sanitàries i la
recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com també per reivindicar
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l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial, després de la seva
reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut
el 2010 al 16,9% actual. Així mateix donem suport a totes les altres reivindicacions i
mobilitzacions organitzades pels sindicats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària del municipi servei bàsic i
essencial per la prevenció i cura de la salut.
2. Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya:
a) Apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a
l'atenció primària que s'ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot
plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i garantir
una dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada i urgències en
tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i
rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d'aquestes tasques que
actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de passar a ser
exercides per l'atenció primària, tant en les consultes com als domicilis i a la
comunitat.
b) Vetllar pel manteniment dels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària,
en especial per la qualitat del servei i de les condicions laborals de tots els
professionals que hi treballen, i reclamar millores davant les administracions
competents.
c) Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per
habitant en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i
dispersió del territori.
d) La recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts des del
2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar,
permisos i baixes laborals).
e) Rebutjar la reducció d’horari de tarda de les consultes, tot facilitant horaris
racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors i treballadores.
Això serà possible dotant els EAPs amb personal suficient
f)

Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l'atenció primària i donar-li el lideratge
de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions
específiques, i d’interlocució amb el territori. Una mesura inicial és que sigui
l'atenció primària qui gestioni les llistes d'espera tant de proves complementàries
com de primeres visites de consultes externes.
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g) Promoure l’atenció integral a la ciutadania a càrrec de professionals de la medicina
i la infermeria referents per a tota mena de necessitats. Instem a aturar la creació de
nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o malalties i en aquest
sentit:
h) Fer que els serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta
d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global
de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar sobre el
tipus de servei que necessiten en cada moment.
i) Dotar d'autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i
pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els
serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els
seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris
econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost
assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball amb
participació dels i les usuàries i gestió pública 100x100.
j)

Potenciar l’atenció comunitària i disminuir la medicalització, promovent una
atenció humana i respectuosa, que fomenti la confiança i l’autonomia en la gestió de
la salut de cadascú de nosaltres.

k) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels
professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.
l) Avançar en la provisió, rendiment de comtes amb participació ciutadana, de
titularitat i gestió pública dels centres d’Atenció Primària.
m) Establir per decret el termini garantit per l’accés per cita prèvia a la metgessa i
infermera de referència en menys de 48 hores.
n) Fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot el procés
assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació
amb tots els serveis socials i sanitaris i demanar un centre d’urgències d`atenció
primària (CUAP) per la zona del Baix Valles públic i de gestió publica.
3. Treballar conjuntament amb la ciutadania en la defensa d’un sistema sanitari públic,
universal, primarista i de qualitat.
4. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de Catalunya,
CCOO UGT, CGT, Marea Blanca de Catalunya, Plataforma en defensa de la sanitat
pública del Baix Valles i les entitats municipalistes de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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7. - Aprovació d'una proposta contra totes les violències masclistes en motiu del 25
de novembre
L’any 2018 es recordarà com el que va marcar un punt d’inflexió en el moviment
feminista després d’un 8 de març que va ser de rècords en molts aspectes. Les dones
vam ocupar els carrers amb una vaga històrica en la que vam assenyalar les múltiples
lluites de desigualtat en les que ens trobem immerses.
En motiu del 25 de novembre, dia contra totes les violències masclistes, ens volem
centrar en un dels aspectes més crus que patim les dones pel simple fet de ser dones.
Perquè ens maten. Perquè s’utilitza la violència contra nosaltres de forma sistemàtica.
Un dels elements essencials pel qual es va crear l’estat, i pels quals segueix existint, és
per garantir la seguretat, i resulta ser que a dia d’avui, el 50% de la població, pot arribar
a patir violència, fins a la mort, pel simple fet de ser dones. El 50% de la població,
doncs, no té resposta a un dels pilars que hauria de garantir l’estat a totes les persones.
El pacte d’estat contra la violència de gènere va ser un pas important, el qual necessita
de dotació econòmica de forma urgent. No podem esperar.
És per això que incloem en aquesta moció un punt per tal de demanar al Congrés dels
Diputats que aprovin uns pressupostos que permetin desenvolupar gran part dels acords
previstos en aquest. Tot i que, òbviament, no és, ni ha de ser, la única exigència al poder
legislatiu i executiu. Cal destacar que en el pacte actual pressupostari s’inclouen els 220
milions d’euros que han de finançar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i
l’impuls d’una Llei integral per la protecció de la llibertat sexual i contra les violències
sexuals on es garantirà la sensibilització, prevenció, detecció, atenció, protecció i
reparació per a les víctimes, així com la fusió de les “agressions” i “abusos sexuals”
sota la denominació “agressió sexual”. Així com, també, una reforma de Codi Penal per
garantir que la falta de consentiment sexual explícit sigui la base dels delictes sexuals.
Moltes vegades, la violència masclista, es veu com una cosa que només passa portes
endins, o que pel fet que passi a la llar no és un tema que interpel•li a tota la societat.
Tanmateix es sol pensar que és quelcom que no succeeix entre les generacions més
joves. Res més lluny de la realitat, el patriarcat apareix, fins i tot a la llar i a qualsevol
edat i per això cal combatre’l des de tots els marcs. A les xarxes socials i a l’oci
nocturn, per exemple, és on les violències masclistes han trobat el seu espai per actuar
entre les generacions més joves.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a treballar
i aprovar els pressupostos generals de l’Estat per dotar al Pacte d’Estat contra
violència de gènere dels recursos pressupostaris necessaris, així com per
desenvolupar la resta d’acords que pengen d’aquest, com una llei integral per la
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protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals o la modificació del
Codi Penal.
2.- Recolçar la participació a les mobilitzacions convocades en el marc del 25 de
novembre.
3.- Ampliar les campanyes municipals per tal de prevenir i actuar en casos
d’assetjament, i especialment en el marc de l’oci.
4.- Traslladar aquest acord a les entitats i associacions de dones de la ciutat i als grups
parlamentaris al Congrès dels Diputats.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8. - Aprovació d'una proposta per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia
La memòria històrica és una assignatura pendent a l’Estat espanyol. La Llei d’Amnistia
va suposar una mena d’amnèsia institucional, que lluny de tancar ferides, les va fer més
profundes, pel fet de no haver-hi ni reparació ni justícia. Alguns no recorden o no volen
recordar.
Aquest oblit, s’ha acompanyat en els darrers anys, d’un govern del PP que ha
implementat polítiques neoliberals i austericide que han comportat el desmuntatge dels
serveis bàsics, deixant a les classes populars desprotegides. I la retallada en drets
democràtics, polítics, laborals i socials juntament amb la pèrdua de sobirania política,
genera frustració.
A tot això, el discurs racista i xenòfob ha trobat i segueix trobant portes d’accés, com
per exemple quan els mitjans de comunicació tracten les notícies vinculant el drama de
la immigració o de les persones refugiades amb el terrorisme, o de la pobresa a que són
les persones migrades les que reben més ajuts econòmics. Aquest discurs xenòfob i
racista, té el costum també de relacionar l’entrada de persones migrades o refugiades
amb un descontrol de la seguretat, de l’incivisme i de provocar dificultats en la
convivència, i el problema és que diferents partits polítics ho utilitzen com a estratègia
per arreplegar quatre vots, atiant l’odi i la xenofòbia.
L’extrema dreta intenta ocultar la seva veritable cara per atraure els més perjudicats per
la crisi, i aconsegueix fent calar el seu missatge en les classes populars mitjançant la
creació d’un enemic al qual odiar, per donar explicació als seus problemes.
I malauradament això està passant a Espanya, on la Fundació Francisco Franco segueix
actuant i tenint veu lliurement, on l’enaltiment del franquisme no és perseguit, i on
partits com Vox en el seu extrem, atien aquestes pors i les concentren en un enemic
irreal. I no només passa a Espanya, sinó que està havent-hi un ascens extraordinari i
preocupant a de l’extrema dreta a tot Europa; i també a Estats Units o a Brasil, amb la
recent elecció de Bolsonaro.
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Ens mostrem preocupats per aquest nou temps de foscor, on no només hi ha impunitat
per declaracions i manifestacions racistes, xenòfobes i feixistes, sinó que es persegueix
qui defensa les llibertats i la democràcia.
Mollet sempre ha estat una ciutat diversa, plural i compromesa amb la justícia social.
Una ciutat, plena de teixit social. La nostra ciutat ha de ser una ferma defensora d’una
cultura de la inclusió, com ho ha estat en el passat, i és evident que aquesta inclusió cal
que la construïm entre totes. Necessitem una ciutat cohesionada, compromesa en la
defensa dels drets de qualsevol persona independentment de com pensi, del seu país de
naixement, de la seva religió, de la seva cultura, del seu sexe, de com senti, estimi, de
l’edat que tingui o del seu color de pell. Mollet ha de ser ciutat de convivència, on
tothom tingui un lloc, i per això cal combatre a aquesta extrema dreta que continua
creixent amb total impunitat per Europa i per l’Estat, que vol reprimir a cops a
qualsevol persona que sigui diferent.
És molt positiu que a la ciutat existeixi el centre d’Estudis Molletans, realitzant una gran
tasca de recuperació de la memòria col·lectiva i de la ciutat, vinculant-la als grans
moments de la història, amb les particularitats del nostre municipi i els seus
protagonistes, ja siguin persones, indrets o espais; i que d’alguna manera fa de vacuna
contra la memòria.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Declarar Mollet del Vallès ciutat antifeixista.
2.- Continuar combatent el missatge feixista, racista i xenòfob per tal de no alimentar
l’extrema dreta, treballant intensament per a la recuperació i difusió de la Memòria
Històrica i de la promoció dels valors de la convivència i la inclusió.
3.- Continuar donant suport a totes aquelles entitats que treballen per eradicar les
estratègies d’odi i desenvolupen accions en favor del respecte i la convivència.
4.- Continuar dignificant i garantint un manteniment estable i constant de tots aquells
elements referents a la memòria històrica a la nostra ciutat, com: monument en
homenatge a les víctimes dels bombardejos, plaça de la República, monument a
Lluís Companys i als immolats per la llibertat a Catalunya, monument a les persones
assassinades als camps nazis a la plaça Amical Mathausen, així com tota la tasca
que desenvolupa el Centre d’Estudis Molletans de recuperació de la memòria
col·lectiva i de ciutat.
5.- Fer arribar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al
Consell de Ciutat, al Centre d’Estudis Molletans, així com a totes les entitats socials
del municipi.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Cisneros, A., Cisneros, M.E., Muñoz, F. Total: 3.
Resultat: Aprovat per majoria.

9. - Aprovació d'una proposta de millora de la normativa relativa al joc i
addiccions
Davant la proliferació de Salons de Joc i Recreatius que creixen anualment al nostre
país, on les cases d'apostes s'han multiplicat en els últims anys, a totes les Comunitats
Autònomes (CCAA).
Aquest augment significatiu de les sales de joc, unit a una regulació dispar segons la
Comunitat Autònoma, recordem que cada territori té una llei de joc, sobre
Drogodependències i altres Trastorns Addictius, variant el nom segons la comunitat, i
que cada ajuntament posseeix una normativa específica sobre ordenació urbanística, que
ha donat lloc a que existeixen cases d'apostes o sales de joc situades just enfront de
col·legis, instituts i centres juvenils. Una proximitat a aquest tipus de centres que,
segons diferents experts, normalitza la seva presència i fa que els menors considerin
aquest tipus de negocis aptes per a la seva accés, facilitant, en certa mesura, l'inici en el
joc dels ciutadans.
Si bé és cert que Catalunya no està entre les CCAA que encapçalen aquesta llista,
creiem que és fonamental legislar amb la finalitat de prevenir que a Catalunya no passi
el mateix que està passant en altres CCAA.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar al Govern de la Generalitat a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
(EAJA) i al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a què:
• Estudiï la normativa autonòmica que regula atorgar les llicències a aquests
negocis.
• Desenvolupar campanyes de conscienciació per als progenitors i els menors d'edat
sobre els riscos que implica el joc i les altes xifres de ludopatia que es registren entre
els joves.
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• Col·laborar juntament amb la resta de Cossos i Forces de Seguretat en la inspecció
del funcionament d'aquestes cases de joc i apostes per tal de supervisar el correcte
funcionament dels mecanismes d'identificació de jugadors i poder detectar possibles
menors d'edat que poguessin haver accedit a aquests establiments.
2.- Instar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès a estudiar les modificacions necessàries
sobre planificació urbanística, per tal de prohibir l'obertura de cases d'apostes i joc
en les proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics
amb alt trànsit de menors l'edat
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz, F., Murillo, Pérez, Sancho,
Talarn, Turégano. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria

10. Aprovació d'una proposta de de commemoració del 40è aniversari de la
Constitució Espanyola
Retirat.
11. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
12. Precs i Preguntes
Precs:
Sra. Calvo:
1. En relació a la moció retirada sobre la Constitució. Demana que com el dia 6 de
desembre es celebren els 40 anys de la mateixa i que un dels pares de la
Constitució va ser el molletà Jordi Solé i Tura, es convoqui, impulsi o organitzi
un acte d’homenatge no només a aquesta sinó també a totes les persones que la
van fer possible.
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Sr. Cisneros:
1. En relació al dret a vot. Sol·licita la creació d’una finestra visible al web de
l’Ajuntament on es pengi tota la informació necessària perquè tots els ciutadans
i ciutadanes de la Unió Europea i també els extracomunitaris, amb dret a vot,
se’ls hi pugui facilitar l’accés per a que puguin votar. Al mateix temps, i de
forma independent, demana que quan es realitzin gestions des de l’OAC
respecte de tots aquests ciutadans, se’ls informi també d’aquest dret.
Sra. Vizcarra:
1. En referència al pont dels dipòsits. Demana, tot i saber que no és tècnicament
competència de l’Ajuntament, que hi hagi alguna manera informativa de dir que
tècnicament està controlada la suposada perillositat del pont ja que fa molt mal
efecte.
Sr. Sancho:
1. Prec al conjunt dels grups municipals. Demana que en cap cas ometin el debat
legítim de les mocions i que aquest es faci amb total llibertat. Avisa de que per
aquest mateix motiu, presentaran l’esmena que havien presentat i ho faran en
forma de moció per al proper Ple de l’Ajuntament, convidant al grup municipal
del PP a que defensi la seva postura sense cap problema.
Preguntes:
Sra. Calvo:
1. Sobre l’explanada del Carrer Badalona, on s’aparquen molts vehicles. Demana
saber si hi ha possibilitat de posar llum.
2. Sobre una farola a la cantonada entre el Carrer Cervantes i el carrer Borrell que
hi havia fa temps abans de que es produís un accident amb un camió. Demana
saber si hi ha previsió de tornar-la a instal·lar.
Sra. Cisneros:
1. Sobre la necessitat d’instal·lació de desfibril·ladors. Demana saber en quin punt
es troba la instal·lació dels mateixos perquè s’ha detectat que a la nova
comissaria hi ha mancança d’aquests aparells.
Sra. Vilaret:
1. Sobre la il·luminació als passos de vianants de la ciutat. Hi ha queixes a diversos
punts i demana saber si està sistematitzat el control de la il·luminació dels
passos i si hi ha previsió d’actuar-hi.
Sr. López:
1. Sobre el pacte d’inversió en Rodalies de 2009-2015 entre l’Estat i la Generalitat.
Demana saber què passa a les estacions, on són els diners dels pressupostos al
2009 i què passa als molletans que no poden passar d’una banda a l’altre amb
normalitat com a altres llocs.
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Sr. Sostres:
1. Sobre les al·legacions fetes pels veïns de Can Borrell sobre la construcció d’una
benzinera 24 hores al barri. Demana saber quina valoració en fa el Govern.
Sr. Murillo:
1. Sobre la recent caiguda d’un arbre al barri de Lourdes i en relació a una pregunta
realitzada anteriorment en altres sessions plenàries sobre si hi havia un
manteniment. Demana saber com està aquest tema i si hi ha algun informe dels
tècnics.
Sr. Sancho:
1. Sobre el Tabaran. Demana saber quin és el seu estat, quines són les accions i
propers passos que es preveuen i una mica d’informació de què passarà amb la
part que s’enderroca, la que es manté i quina previsió hi ha, entre d’altres.
Sra. Escribano:
1. Sobre l’aprovació d’una moció fa uns mesos en referència a un estudi, conjunt
amb la Diputació, per a la recuperació de la llera. Demana saber si s’ha avançat
alguna cosa i en quin sentit i si no s’ha fet, saber el motiu i per quan està previst.
Sr. Espinosa:
1. Sobre l’estació de Santa Rosa. Demana saber si està previst en el projecte
d’ADIF que s’arrangi el tema de la vorera en mal estat i si no està previst, saber
si l’Ajuntament té previst fer alguna cosa al respecte.
Sra. Moya:
1. Sobre l’ascensor trencat de la biblioteca de Can Mulà. Vol saber quan es podrà
arreglar o si hi ha previst fer alguna actuació.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201811261801260000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]
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