ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
25 d´octubre de 2021
De 18.00 a 21.55 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 Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Sergi Suàrez Martínez, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari
Valentín Gómez Sánchez
Absents
María Carmen Moya Hidalgo, regidora (s’excusa)
Codi de verificació: 12c6a178-38e5-4fbf-b75c-882d511c6029
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2021.
2. Donar compte d'informes de tresoreria relatius al tercer trimestre de 2021.
3. Aprovació inicial de modificació d'ordenances fiscals 2022.
4. Aprovació inicial de modificació d'ordenances de preus públics, prestacions
patrimonials públiques no tributàries i preus privats 2022.
5. Aprovació del Pla Financer 2021-2026.
6. Aprovació de l'avantprojecte de l’Ordenança d’energia solar i obertura del termini de
consulta pública.
7. Aprovació de la segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal per a la
prestació del servei de taxi.
8. Aprovació d'una proposta per reclamar la laboralitat i la millora de condicions
laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.
9. Aprovació d'una proposta per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de
Catalunya.
10. Mocions d'urgència.
11. Precs i Preguntes.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de setembre de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 27 de
setembre de 2021.
2. Donar compte d'informes de tresoreria relatius al tercer trimestre de 2021.
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.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de Període Mig de Pagament com a expressió i càlcul
del temps que transcorre en el pagament del deute comercial.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El període mig
de pagament definit en aquest Reial Decret mesura el retard en el pagament del deute
comercial en termes econòmics, essent un indicador diferent respecte del període legal
de pagament establert en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la què s’estableixen
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mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquesta mesura pot
prendre valors negatius si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons
correspongui.
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 3er Trimestre 2021 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 de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria relatius al 3er Trimestre de l’any
2021 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 es dóna per assabentat.
3. Aprovació inicial de modificació d'ordenances fiscals 2022.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat afectacions
en la situació econòmica-laboral d’algunes famílies i empreses de la ciutat i durant
l’exercici 2020 es varen aprovar modificacions, algunes de les quals es volen mantenir.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Atès que els requisits per exigir les prestacions patrimonials públiques de caràcter no
tributari que s´exigeixen de manera coactiva, els serveis o activitats prestats son de
competència municipal i responen a fins d´interès general, però es presten per
l´Ajuntament de manera directa mitjançant personificació privada o a través de gestió
indirecta.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Vistos la Memòria de la Regidora d´Economia, l´informe de programació econòmica i
pressupostària i l´informe d´intervenció
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós.
2. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les ordenances
fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a continuació:
• Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost d’Activitats Econòmiques.
• Ordenança fiscal núm. 1.1.3. Impost sobre vehicles de Tracció mecànica.
• Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents administratius.
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• Ordenança fiscal núm. 2.2. Taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil.
• Ordenança fiscal núm. 2.3. Taxa per llicència d´autotaxis.
• Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública.
• Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable pels controls
posteriors a l’inici de les activitats, els control periòdics i les revisions periòdiques.
• Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per a la prestació de serveis urbanístics.
• Ordenança fiscal núm.2.7. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local de les instal·lacions de transport d´energia elèctrica, gas,
aigua i hidrocarburs.
• Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per recollida de residus municipals.
• Ordenança fiscal núm.2.9. Taxa per serveis de l’antic cementiri.
• Ordenança fiscal núm.2.10. Taxa d´ocupació i aprofitament especial de terrenys d´ús
públic.
• Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública.
• Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils
a l´Ajuntament.
• 2.17. Ordenança fiscal núm. Taxa per concessió de llicències i control de la
publicitat dinàmica.
3. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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5. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2022.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, M.J. Muñoz, N. Muñoz,
Paradas, Pérez, Ortiz i Torrecilla. Total: 13
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Planellas, Sancho,
Sostres, Suàrez i Vilaret. Total: 11
Resultat: Aprovat per majoria
4. Aprovació inicial de modificació d'ordenances de preus públics, prestacions
patrimonials públiques no tributàries i preus privats 2022.
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2022, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la normativa
vigent.
Atès que els requisits per exigir aquestes prestacions patrimonials públiques de caràcter
no tributari són que s´exigeixen de manera coactiva, els serveis o activitats prestats són
de competència municipal i responen a fins d´interès general, però es presten per
l´Ajuntament de manera directa mitjançant personificació privada o a través de gestió
indirecta.
Vistos la memòria de la regidora d’Economia i hisenda, l´informe de programació
econòmica i pressupostària i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment les modificacions, detallades a l’annex que figura a l’expedient,
de les ordenances de preus públics que es relacionen a continuació:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament.
Ordenança núm. 3.2. Preu públic per a la prestació dels serveis esportius.
Ordenança núm. 3.3. Preu públic per la Prestació de serveis culturals i de
temps lliure.
Ordenança núm. 3.4. Preu públic Prestació del servei d´escoles bressol.
Ordenança núm. 3.5. Preu públic per la venda de publicacions edicions
impreses i material de promoció institucional.
Ordenança núm. 3.8. Preu públic per a la prestació dels Serveis dels Serveis
de l’Escola Municipal de Música.
Ordenança núm. 3.13. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja de
grafits.
Ordenança núm. 3.14. Preu Públic per a la prestació dels serveis de neteja,
vigilància i manteniment per activitats firals en espai públic de titularitat
privada.

2. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances de prestacions
patrimonials públiques no tributàries que es relacionen a continuació:
•
•
•

Ordenança núm. 5.1. pel subministrament d’aigua.
Ordenança núm. 5.2. Serveis funeraris i nou cementiri.
Ordenança núm. 5.4. Prestació dels serveis del mercat municipal.

3. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances de preus privats que
es relacionen a continuació:
•
•
•

Ordenança núm. 6.1. Prestació dels serveis esportius de Ca n´Arimon.
Ordenança núm. 6.2. Serveis de publicitat de Mollet Comunicació, SL.
Ordenança núm. 6.5. Prestació dels serveis d’activitats firals d’àmbit
comercial de Mercamollet, SL.

4. Aprovar inicialment el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, així com el text complet de les Ordenances de preus públics
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d´informació pública i audiència als interessats, es podran
presentar les reclamacions i suggeriments que s´estimin oportuns. Transcorregut
aquest període sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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6. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances de preus
públics, Ordenances de prestacions patrimonials públiques no tributàries i
Ordenances de preus privats per a l’exercici de 2022 així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
7. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2022.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, M.J. Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 13
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Planellas, Sancho,
Sostres, Suàrez i Vilaret. Total: 11
Resultat: Aprovat per majoria
5. Aprovació del Pla Financer 2021-2026.
Vist l’acord plenari de data 25 de març de 2021 en què es declarava la voluntat de la
Corporació d’acollir-se a la mesura excepcional prevista a la disposició addicional 109a
de la Llei 11/2020, de 31 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, la qual
permet la formalització d’operacions de conversió de deute a curt termini en operacions
de crèdit a llarg termini per a aquelles entitats locals que, com és el cas de l’Ajuntament,
presenten romanent de tresoreria negatiu al tancament dels anys 2019 o 2020.
Vista la memòria de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2021.
Vist el Pla financer per al període 2021-2026 que s’annexa en aquest expedient.
Vistos els informes de la Intervenció de Fons i de la Secretaria General.
Vist el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com les instruccions contingudes a l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals. De conformitat amb el que s'estableix als articles 52.2.m) i 52.4 del Text Refós
de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Pla financer per al període 2021-2026, que s'acompanya com a annex, i
que permet obtenir el romanent de tresoreria ajustat per a despeses generals positiu.
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2. Comunicar el Pla financer que s'acompanya com a annex, a l'òrgan de tutela
financera competent.
3. Delegar en l’Alcaldia de manera puntual la competència per concertar i formalitzar
les operacions de crèdit previstes en el Pla financer que s’ha aprovat en aquest acte.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suàrez i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Escribano, Espinosa i Sancho. Total: 3
Resultat: Aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
6. Aprovació de l'avantprojecte de l’Ordenança d’energia solar i obertura del
termini de consulta pública.
ANTECEDENTS
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa
amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un
rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les
emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocades per l’ús de combustibles
fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del
canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar
encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable,
desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle,
que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a
l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre d’altres
objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils
tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les
energies renovables en el sistema elèctric català per poder arribar al 100% de renovables
el 2050.
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i,
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu
que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. El municipi de
Mollet del Vallès està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en
l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes
actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una
transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per
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part de la ciutadania. En aquest sentit, l'Ajuntament es va adherir al Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses l'1 de novembre de 2008, i es va desenvolupar un Pla d'Acció per a
l'Energia Sostenible (PAES) durant l’any 2009. Des de llavors, Mollet del Vallès ha
estat una ciutat reconeguda en diverses ocasions per les seves bones pràctiques
mediambientals, a nivell estatal en àmbits com l’eficiència energètica, el reciclatge o la
biodiversitat, arribant a ser una ciutat pionera i referent en l’àmbit europeu, amb
l’obtenció del guardó European Green Leaf 2015 i el Premio Ciudad Sostenible l’any
2017, en la categoria d’Energia. Tal com estableix el Manifest per a la Declaració
d’Emergència Climàtica a Mollet del Vallès a partir de l’1 de gener de 2020: “Un dels
reptes més importants que tenim com a ciutat és la reducció de les emissions de CO2. A
nivell municipal continuarem aprofundint en les ordenances fiscals verdes i que
fomentin l’autoconsum energètic, complementant-ho amb mesures d’estalvi i eficiència
energètica, fent especial èmfasi en l’educació mediambiental, per a què els ciutadans i
ciutadanes del futur coneguin, valorin i prenguin consciència de la protecció del medi
ambient. Seguirem treballant la renaturalització de la ciutat i el foment de la
biodiversitat, com a element cabdal en la lluita contra el canvi climàtic” L’energia solar
fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà
significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar
l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema
elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de
Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.
D’acord amb els punts anteriors, es constatà la necessitat d’establir una regulació
municipal que incentivi la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permeti el desenvolupament de la generació
elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic
relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint
claredat en els requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal
efecte i, simultàniament, simplificant i millorant bonificacions en l’àmbit impositiu
municipal.
FETS
1. En data 27 de gener de 2020, el Ple Municipal va aprovar la constitució de la
“Comissió d'estudi i elaboració de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet del Vallès” (en
endavant, “Comissió d’Estudi”).
2. Durant els mesos de setembre i octubre de 2021, s’han realitzat reunions de treball de
la Comissió d’Estudi, on s’ha debatut la proposta presentada i s’han recollit diverses
aportacions dels membres de la Comissió, fins a arribar al text que ara es proposa
aprovar al Ple Municipal.
3. Un cop format l’avantprojecte del text de l’ordenança s’ha d’obrir un període
d’audiència prèvia a la seva aprovació inicial per un termini de 20 dies i recaptar
directament l'opinió de la ciutadania i les organitzacions o associacions reconegudes per
llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims
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es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el
seu objecte
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
— L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— Els articles 58 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
— Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
— L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha de seguir la tramitació establerta
en la Legislació aplicable.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’avantprojecte de l'Ordenança municipal per a la promoció de les
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet
del Vallès.
2. Obrir un període d’audiència prèvia a la seva aprovació inicial per un termini de 20
dies i recaptar directament l'opinió de la ciutadania i les organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets
de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de
la qual guardin relació directa amb el seu objecte.
3. Establir que aquesta consulta pública es realitzi a través de la plataforma
https://decidim- mollet.diba.cat/
Resultat: Aprovat per unanimitat
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7. Aprovació de la segona addenda del conveni de coordinació intermunicipal per a
la prestació del servei de taxi.
En data 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de L’Ametlla del Vallès, La Garriga,
La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans,
Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles,
Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat van signar el Conveni de coordinació
intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el
Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial
d'aquests municipis.
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de data 9 de juliol de 2018, va
adoptar l’acord d’aprovar la 1ª Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal
entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental
per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, en
virtut de la qual s’incorporen els ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del
Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines.
En data 28 de juny de 2021 es va dur a terme la Comissió de seguiment del conveni, en
la que es va acordar a la vista de les sol·licituds efectuades, la incorporació dels
Ajuntaments de Cardedeu, Figaró – Montmany, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall
i la pròrroga del conveni per a quatre anys més.
A la Comissió de Seguiment es va determinar que la incorporació plena de
l’Ajuntament de Figaró-Montmany, es produirà quan tingui aprovades les mateixes
tarifes que la resta dels ajuntaments signants del Conveni i respecte a l’Ajuntament de
Cardedeu quan disposi de l’autorització de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió al
Conveni.
Atès que la clàusula onzena del conveni estableix la possibilitat que altres municipis de
l’entorn puguin d’adherir-se al present conveni. Per a la seva efectivitat, caldrà que el
municipi que es vulgui adherir tingui aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris
que els que estan en vigor en els municipis objecte de prestació conjunta. Així mateix,
caldrà que la seva ordenança municipal estigui adaptada a les prescripcions en quan a
imatge i règim sancionador.
En data 27 de juliol de 2021, el Tècnic de Mobilitat ha emès informe favorable a la
signatura i aprovació de la 2ª Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre
diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a
la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis i la seva
pròrroga per 4 anys més.
El coordinador de l’àmbit de Territori, Planificació Urbanística
favorable a l’aprovació i signatura de la 2a Addenda del
intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques
Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de
d'aquests municipis amb la incorporació dels ajuntaments

i Obres ha emès informe
Conveni de coordinació
del Vallès Oriental i el
taxi en l'àmbit territorial
de Cardedeu, Figaró-
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Montmany, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall i la pròrroga del conveni per a
quatre anys més, en els termes establerts a la Comissió de Seguiment respecte als
Ajuntaments de Figaró-Montmany i Cardedeu.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Aprovar la 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre
diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès
Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial
d'aquests municipis amb la incorporació dels ajuntaments de Cardedeu, Figaró –
Montmany, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall i la pròrroga del conveni
per a quatre anys més.
La incorporació plena de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, es produirà quan
tingui aprovades les mateixes tarifes que la resta dels ajuntaments signants del
Conveni i respecte a l’Ajuntament de Cardedeu quan disposi de l’autorització de
la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió al Conveni.

2.

Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de la 2ª Addenda del Conveni.

3.

Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants de l’Addenda, a Transradio SCCL, i a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament
de Vicepresidència i de Polítiques digitals i Territori Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Aprovació d'una proposta per reclamar la laboralitat i la millora de condicions
laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.
La gran majoria d’empreses de plataforma està cercant la manera de continuar
perpetrant la precarietat laboral i el frau, contractant en frau de llei a uns pocs
treballadors i treballadores a través d’empreses d’ETT, empreses multiserveis o
promovent la creació de cooperatives. Avui dia, la major part dels repartidors i
repartidores continuen treballant com a falsos i falses autònomes, sense saber si seran o
no contractats. A més, són molts i moltes les persones treballadores que han vist com
l’empresa de plataforma els ha desconnectat de l’app o han vist reduïts els seus
ingressos, que ja eren escassos.
Cal tenir en compte que el risc d’accidents en aquest sector laboral és força elevat i
alguns d’ells fins i tot han estat accidents mortals. La resposta de les empreses de
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plataforma sol ser la desvinculació total, argumentant que no existeix una relació
laboral, la qual cosa contrasta amb la sentència del Tribunal Suprem (STS 2924/2020)
que declara com a laboral la relació entre un repartidor i l’empresa de plataforma Glovo.
A més d'això, i tal com hem denunciat repetidament des de CCOO, les situacions
d’assetjament sexual són habituals en aquest sector laboral, i tenen una important
incidència entre les dones repartidores.
L'organització de la feina, el funcionament de la plataforma i la manca de protocols de
prevenció contra l’assetjament sexual provoquen que les dones estiguin exposades a
situacions de risc, com per exemple, que la persona que fa la comanda sàpiga que qui li
porta és una dona i no un home perquè ha pogut veure la seva fotografia a través de la
plataforma. En aquest sentit, són vàries les repartidores que denuncien haver rebut
propostes sexuals i coaccions amb les puntuacions per part dels clients.
D’altra banda, un nombre important de repartidors i repartidores vam convocar vaga de
9 dies amb el suport del sindicat per reclamar contractes laborals directament amb
l’empresa de plataforma i per denunciar, coses tan bàsiques, com la manca d’accés a
lavabos, la inexistència de llocs de descans en els quals poder menjar, la necessitat que
l’empresa els proporcioni aigua per beure, espais on guardar els seus objectes personals
i endolls on carregar les bateries de les bicicletes. Aquestes empreses fins i tot els
deneguen l'accés als lavabos de les seves oficines i locals, i la possibilitat d'agafar aigua.
La manca d'accés a banys està generant una situació d'enorme preocupació i patiment
entre el col·lectiu, ja que no disposen de llocs on realitzar les seves necessitats. Cal tenir
en compte que aquesta problemàtica afecta de manera especialment greu a les dones
treballadores, que no poden accedir a espais d'higiene durant el període menstrual. Així
mateix, la manca de lavabos i espais d'espera de les comandes està generant que els
repartidors i repartidores hagin d'esperar l’arribada de comandes en bancs, voreres,
parades d'autobús, etc. Aquesta situació està generant creixents problemes de
convivència amb alguns veïns i veïnes, que els increpen sense saber que no són
constantment al carrer per voluntat pròpia sinó per indicació de l'empresa.
A més a més, denunciem que la gran majoria d’empreses de plataforma digital no
compleixen tampoc amb les mesures d’higiene que requereix l’actual situació de
pandèmia, de forma que no posen al servei de la plantilla cap lloc on rentar-se les mans
ni faciliten gel hidroalcohòlic, ni cap altra mesura. D’altra banda, des del començament
de l’últim toc de queda, diverses persones treballadores han estat multades per la policia
local de la localitat en la qual treballen, ja que la majoria d’empreses de repartiment
continuen funcionant després de l’horari d’inici del toc de queda i no es fan
responsables de les sancions interposades als seus treballadors i treballadores.
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Per acabar, els repartidors i repartidores de plataforma digital es queixen també de la
total manca de resposta per part de les empreses de plataforma davant les seves
reiterades peticions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que les empreses de plataforma digital contractin directament els repartidors i les
repartidores i que cessin les contractacions en frau de llei a través d’empreses de
treball temporal (ETT) i/o de logística.
2. Que es reconegui als repartidors i repartidores l’antiguitat en les contractacions que ja
tenien treballant a l’empresa en situació de falsos autònoms.
3. Que les empreses cessin immediatament la pràctica per la qual molts treballadors i
treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats durant el període de
prova, tot i fer diversos anys que reparteixen per a l’empresa.
4. Que es reconeguin els descansos que estableix la llei a les persones repartidores i que
les empreses de plataforma abonin la part econòmica pel desgast del vehicle, la
benzina, el telèfon, la connexió a la xarxa o la roba de treball.
5. Que les empreses de plataforma habilitin immediatament lavabos, fonts d’aigua i
armariets per a les seves repartidores i repartidors.
6. Que es proporcioni informació sobre normativa i seguretat viària i sobre prevenció de
riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i treballadores.
7. Que les empreses disposin de protocols de prevenció contra l’assetjament sexual per
a les treballadores de repartiment.
8. Que el govern de la Generalitat faci complir la llei a les empreses de plataforma.
9. Traslladar aquest acord a CCOO, al govern de la Generalitat de Catalunya i les
entitats municipalistes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho,
Sostres, Suàrez, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú.
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Resultat: Aprovat per majoria
9. Aprovació d'una proposta per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de
Catalunya.
La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d'octubre, va provocar el caos
a les estacions de tren catalanes i va generar una sensació d'indignació a les persones
usuàries de la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja distància.
Però aquesta no és malauradament una situació nova per als més de 400.000 usuaris que
utilitzen diàriament aquest servei i pateixen recurrentment les seves clares deficiències i
les mancances històriques.
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del
país; en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant
desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els
durs efectes de la vaga, convocada justament per exigir millores i per garantir els drets
laborals dels treballadors i treballadores de Renfe, van ser només la punta de l'iceberg
que fa anys pateixen els usuaris d'aquest servei per la desinversió crònica de l'Estat
Espanyol en la xarxa i la seva mala gestió.
L'any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que
havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l'article 169 de
l'estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la
gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La
titularitat, gestió i explotació de la infraestructura d'estacions, vies i andanes, però, va
seguir en mans d'ADIF, l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment. De fet,
l'operadora del servei ha quedat condicionada a un senzill conveni amb la pròpia Renfeoperadora i qualsevol opció de millora horària ha sofert constantment les limitacions
d'una infraestructura àmpliament afectada per una desinversió i manca de manteniment
per part del Ministeri de Foment (ADIF).
Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals previstos a
la comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la Generalitat sobre
l'operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que obligui a complir el
Pla de Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part d'ADIF, inferior al
15% del previst, el traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i continua sent una ficció
absoluta. Un despropòsit, doncs, que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus
conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que té com a resultat la desconfiança dels
usuaris en el transport ferroviari pels seus retards constants i la sobreocupació en hora
punta. També l'increment de l'ús del vehicle privat i, per tant, les emissions.
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19 el servei es va prestar
sense control d'aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any algunes línies,
com la R3 (L'Hospitalet - Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències amb alguns
trens eliminats de forma fixa de l'horari diari. Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions
previstos en el Pla Rodalies 2008-2015 només se'n va executar un 13%. D'aquesta
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quantitat, el 60% es va gastar en el nou accés a l'aeroport del Prat. El 2014 es va batre
un mínim històric, amb 34 milions. El març de 2017 el Gobierno del Estado va prometre
4.000 milions per millorar el servei, però des d'aquell any només se n'han invertit 264.
El 48% de les inversions en trens de proximitat ha recaigut a la Comunitat de Madrid, i
només un 16% a Catalunya.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un
valor del 99%, Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara
sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres
problemes endèmics a afegir com són les poques millores en la pròpia flota de trens i en
les estacions de Rodalies, encara amb nombrosos passos a nivell, i amb múltiples punts
negres en matèria d'accessibilitat, que dificulten el transport a les persones amb
mobilitat condicionada, els cotxets d'infants i la intermodalitat en bicicleta.
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i
integral del servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels
trens, la informació, l'estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució
de qualsevol conflicte laboral. És l'única solució perquè les necessitats de les usuàries
siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura
adequada.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural
pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat,
complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per
incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana,
renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general,
totes les eines d’atenció a l’usuari.
2. Instar el Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la
transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.
3. Instar totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi
climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle
privat.
4. Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats
d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules
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de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis
urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.
5. Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest
servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones
usuàries.
6. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la
T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb
criteris d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic.
7. Traslladar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al
Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, N. Muñoz, Planellas,
Sancho, Sostres, Suàrez, i Vilaret. Total: 12
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Diaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i
Torrecilla. Total:10
Resultat: Aprovat per majoria
10. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
11. Precs i Preguntes.
Precs
Sr. Garrido:
Amb relació al Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon.
Comenta que hi ha queixes de socis respecte al manteniment de les instal·lacions de Ca
n’Arimon.
Demana que el govern hi actuï per millorar la situació i que parli amb l’empresa
concessionària.
Amb relació a la zona dels Pinetons.
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Comenta que ha estat publicada a la premsa una notícia segons la qual està previst
construir locals comercials i habitatges sota la Ronda de Pinetons, entre la rotonda dels
bombers i la primera rotonda, més petita, del barri de Santa Rosa. Afegeix que alguns
veïns estan molt preocupats pels possibles problemes de convivència que hi pugui haver
en el futur.
Demana al govern que ho tingui present per tal de no tenir els mateixos problemes de
convivència que hi ha hagut a d’altres indrets de la nostra ciutat.
Sr. Daví:
Amb relació a la brutícia de certs indrets de la ciutat.
Comenta que hi ha certs indrets de la ciutat on creu que no es fa un bon manteniment de
jardineria ni de neteja. Posa per exemple l’espai a la cantonada entre el carrer del
Ferrocarril i el carrer de Santiago Tiffon. En aquest lloc, diu, s’hi passegen gossos i fins
ara que portàvem mascareta no hi havia problema però ara que no la hem de dur quan
s’hi passa la pudor i la brutícia són molt evidents.
Demana que es millori el manteniment d’aquests indrets.
Preguntes
Sr. Sancho:
Amb relació als antics pisos dels mestres del Longaron.
Comenta que fa uns mesos es va reactivar aquest tema amb l’inici de la reforma per ferhi habitatge social.
Vol saber com està aquest tema actualment.
Sra. Escribano:
Amb relació als terrenys de l’INCASÒL situats davant l’Hospital.
Comenta que en el Ple de febrer de 2020 es va acordar demanar a l’INCASÒL que es
fes una reserva dels terrenys situats davant de l’Hospital, on havien d’anar els jutjats,
per equipaments públics. Afegeix que el seu grup va aportar una proposta de resolució
al Parlament i que es va prendre un acord on es deia: “estudiar coordinadament amb
l’Ajuntament de Mollet del Vallès les opcions de viabilitat i de cessió o posada a
disposició dels terrenys, de titularitat de l’INCASÒL, a favor de l’Ajuntament per
construir-hi els equipaments públics que la ciutat necessiti”.
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Vol saber si s’han mantingut converses amb l’INCASÒL o si s’ha fet algun tipus de
treball conjunt al respecte i en quin sentit.
Sr. Espinosa:
Amb relació a un abocament de quitrà a la zona on s’instal·larà el bingo.
Comenta que allà on s’hi ha d’instal·lar el bingo s’ha produït un abocament de quitrà.
Vol saber si el govern en té coneixement i si s’hi ha obert expedient.
Amb relació a la circulació de camions de gran tonatge per carrers de la ciutat.
Comenta que hi ha queixes de veïns per la perillositat que comporta la circulació de
camions de gran tonatge des de la sortida de l’autopista cap al carrer del Bosc i
avinguda de Pompeu Fabra, sobretot perquè hi ha l’escola molt a prop i també per les
molèsties que generen aquests grans vehicles.
Vol saber si el govern ha considerat col·locar algun senyal per evitar la circulació de
camions per aquests carrers.
Sr. López:
Amb relació a una pila de raïls i travesses.
Comenta que aquesta pregunta ja va ser formulada al ple anterior.
Explica que a l’espai que hi ha al costat de l’antiga casa de l’estació de Santa Rosa s’hi
va fer, fa mesos, una pila de raïls i travesses del tren que, a parer del seu grup, suposa un
perill per als vianants.
Diu que s’hi hauria de fer alguna actuació.
Amb relació a la recollida selectiva i sobre el sistema que s’ha d’usar.
Comenta que fa un parell o tres d’anys els grups municipals es van reunir amb el govern
per parlar sobre la recollida selectiva i el sistema per fer-la. Llavors, es va parlar d’un
39% de recollida selectiva. Afegeix que en l’actualitat aquest percentatge pot ser menor
i que d’aquí uns anys l’Ajuntament estarà obligat a arribar a un 70%.
Vol saber com ha evolucionat aquest afer des de llavors.
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Sr. Sostres:
Amb relació al conductor de l’Ajuntament.
Vol saber si és necessari que l’Alcalde de Mollet del Vallès tingui xofer i cotxe oficial.
Si la resposta és afirmativa, vol que s’argumenti.
Amb relació al bus urbà.
Vol saber si s’ha reduït el nombre d’autobusos locals. Si la resposta és afirmativa, vol
que s’argumenti.
Sr. Suàrez:
Amb relació al Pla Local de Joventut.
Comenta que segons el Pla Local de Joventut l’Ajuntament ha de dotar un espai juvenil
de referència amb serveis i recursos per als joves. La creació d’aquest espai depèn de la
Regidoria de Joventut i té un període d’implantació del 2021-2022.
Vol saber si s’està planificant aquest espai.
Amb relació al barri de Can Borrell.
Comenta que on s’uneixen el carrer d’Arcadi Viñas i el carrer de Salvador Espriu, a la
sortida de l’IES Gallecs, hi ha molta brutícia i les arrels dels arbres s’han aixecat.
Afegeix que per aquesta raó algunes persones han caigut al terra.
Demana que es solucionin aquests problemes.
Sra. Planellas:
Amb relació a l’espai familiar del Centre Cívic l’Era.
Comenta que ja va fer aquesta pregunta al darrer ple.
Explica que l’Espai Familiar és un servei per a infants fins a 12 anys que s’ofereix al
Centre Cívic l’Era principalment dirigit als infants de Plana Lledó. Continua dient que
al darrer ple va preguntar què passava amb aquest servei i se li va respondre que
s’estava pendent de començar el curs. Afegeix que ha passat un mes i que encara no els
consta que l’Espai Familiar hagi començat la seva activitat.
Vol saber si s’ha perdut aquest servei o si hi ha algun problema que desconeixen i què
hi ha previst fer.
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Sr. Amaya:
Amb relació a Ca n’Arimon.
Comenta que sobre aquest tema ja s’ha fet un prec però que tot i així vol fer aquesta
pregunta.
Explica que la setmana passada van reunir-se amb el representant d’un grup de socis de
Ca n’Arimon i que durant aquella reunió els van informar d’una sèrie de problemes a les
instal·lacions. Entre aquests problemes destaquen: manca de neteja i de manteniment,
goteres i la no renovació de les màquines. Aquest grup de socis ha recollit unes 300
signatures i també, diu, s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per fer una reunió.
Vol saber si el govern és conscient d’aquests problemes i si ja hi ha data per a la reunió.
Sr. Daví:
Amb relació a unes obres al carrer de Can Magarola.
Explica que al carrer de Can Magarola, a la zona verda on hi ha les plaques solars, s’hi
estan fent obres.
Vol saber de quina classe d’obres es tracta.
Amb relació al benestar animal.
Comenta que ha llegit una notícia segons la qual 45 persones s’estan formant per tenir
cura de les colònies de gats.
Vol saber quantes colònies de gats hi ha a la ciutat i qui paga el menjar que els
voluntaris donen a aquests gats.
També comenta que segons la mateixa notícia la xerrada formativa en format telemàtic
va ser impartida per una fundació andalusa.
Vol saber qui s’ha hagut de pagar aquesta xerrada i la quantitat pagada o si s’ha fet de
manera altruista.
També vol saber cada quant es netegen els correcans, quan es posen bosses i cada quant
es desinfecten.

Codi de verificació: 12c6a178-38e5-4fbf-b75c-882d511c6029
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202110251758000000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
08/11/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
09/11/2021

.
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