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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Rectificació de l'acord sobre assignacions dels grups municipals
3. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2020
4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics, prestacions
patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per a 2020
5. Aprovació d'una modificació de crèdit 10/2019 del Pressupost de l'Ajuntament
6. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana a l'àmbit est de la clau 7a presentat
per Vallès Preu, SA
7. Mocions d'urgència
8. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària anterior, de 30
de setembre de 2019, i de les dues extraordinàries celebrades el passat 21 d’octubre de
2019.

2. - Rectificació de l'acord sobre assignacions dels grups municipals
Vist l’acord del ple municipal en sessió del dia 8 de juliol de 2019, mitjançant el qual
s’aprovà, entre d’altres, la dotació econòmica a favor dels diferents Grups Polítics
Municipals, que es troba subjecta a determinades limitacions.
Atès que una d’aquestes limitacions, d’acord amb l’apartat a) del punt 7 de l’esmentat
acord, establia que “no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus ni, per tant, als propis regidors integrants del grup”.
Atès que el Tribunal de Comptes, en data 9 de juliol de 2019, en resposta a la consulta
sobre la contractació de personal extern per part dels grups municipals, va indicar i
acceptar que si el grup polític havia acreditat documentalment que les despeses
corresponien a contractacions de personal extern i aliè a la Corporació local, dita
despesa no vulneraria el que disposa l’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local.
Atès el que determina l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel que fa a la possibilitat que
tenen les Administracions Públiques de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de part, els errors materials existents en els seus actes.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Rectificar l’apartat a) del punt 7 de l’acord del Ple Municipal del dia 8 de juliol de
2019, a on s’aprovà el règim de dedicació dels membres de la Corporació i de les
seves retribucions, de les assignacions econòmiques per al funcionament dels grups
municipals i de la determinació del personal eventual, i
ON DIU:
a. No podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus ni, per tant, als propis regidors integrants del grup.
HA DE DIR:
a. No podrà destinar-se al pagament de remuneracions dels propis regidors
integrants del grup o altre personal de la pròpia Corporació municipal.
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de Transparència de l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

3. - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2020
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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
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servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
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 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic va modificar,
entre altres, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i el Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals i la Llei 8/1989, de 13 d´abril, de Taxes i preus públics, creant la figura
de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari.
Atès que els requisits per exigir aquestes prestacions patrimonials públiques de caràcter
no tributari son 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.
En el cas d´aquest Ajuntament, son diversos els serveis o activitats que per reunir els
requisits esmentats, ara s´han de regular per la corresponent Ordenança de prestació
patrimonial pública de caràcter no tributari, al prestar-se el servei o activitat per
concessionàries o societats de capital públic. Això comportarà la derogació de les
Ordenances fiscals corresponents als serveis afectats i que son:
- Subministrament d´aigua
- Serveis funeraris i nou cementiri
- Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
- Serveis del mercat municipal
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.
Vista la Memòria de la Regidora d´Economia i l´informe d´Intervenció.
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Atès l´informe de la tresorera municipal.
Atès l´informe d´intervenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Derogar provisionalment les Ordenances Fiscals que es relacionen a continuació:
• Ordenança Fiscal núm. 2.2. Taxa per la utilització de l´escut municipal
• Ordenança Fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua
• Ordenança Fiscal 2.13.Taxa per a la prestació dels serveis del mercat municipal.
2. Aprovar provisionalment la Ordenança Fiscal núm. 2.2. Taxa per a 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.
3. 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
2020 i següents, així com el seu text refós.
4. 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. 1.2.2. Impost sobre Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana
• Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents administratius
• 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 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 i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
• Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per a la prestació de serveis urbanístics
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• 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. 2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d´empreses explotadores de serveis de subministrament d´interès general
• Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública
• Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en
cas d’habitatge buit
• Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per a la celebració de matrimonis i cerimònies
civils a l’Ajuntament
• Ordenança fiscal núm. 2.15.Taxa per a la prestació de serveis de la Fundació
Municipal Joan Abelló
• Ordenança fiscal núm. 2.16. Taxa pel servei municipal “La Casa dels Petits”
• Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat
dinàmica
• Ordenança fiscal núm. 2.18. Taxa per prestacions de serveis de la policia local i
circulacions especials
5. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
6. 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.
7. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
8. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2020.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz,
Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Moya, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 13.
Resultat: Aprovat per majoria.

4. - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics,
prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per a
2020
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2020, 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.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atès que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic va modificar,
entre altres, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i el Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals i la Llei 8/1989, de 13 d´abril, de Taxes i preus públics, creant la figura
de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari.
Atès que els requisits per exigir aquestes prestacions patrimonials públiques de caràcter
no tributari son 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.
En el cas d´aquest Ajuntament, son diversos els serveis o activitats que per reunir els
requisits esmentats, ara s´han de regular per la corresponent Ordenança de prestació
patrimonial pública de caràcter no tributari, al prestar-se el servei o activitat per
concessionàries o societats de capital públic. Serien els següents:
-

Subministrament d´aigua
Serveis funeraris i nou cementiri
Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
Serveis del mercat municipal
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Seguint les mateixes directrius, aquells serveis o activitats, en aquest cas no coactius,
que es presten per concessionàries o societat de capital públic, passarien a ser preus
privats en lloc de preus públics. Això implica l’aprovació de les ordenances de preus
privats juntament amb la derogació de les ordenances de preus públics respectives. En
el cas de l´Ajuntament de Mollet del Vallès estarien afectats els següents serveis:
-

Prestació de serveis esportius de Ca n´Arimon
Serveis de publicitat de Mollet Comunicació, SL
Serveis de l´Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i la Ocupació, SL
Serveis de restauració del bar-restaurant de l’equipament “El Lledoner”
Serveis d´activitats firals d´àmbit comercial de Mollet Impulsa

Atesa la memòria de la regidora d’Economia i hisenda.
Atès l´informe de la tresorera municipal.
Atès 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. Derogar inicialment les Ordenances de Preus Públics que es relacionen a
continuació:
•
•
•

Ordenança núm. 3.6, Preu públic pels serveis de publicitat de Mollet
Comunicació, SL
Ordenança núm. 3.9, Preu públic per a la prestació dels serveis de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
Ordenança núm. 3.12, Preu públic per a la prestació dels serveis de restauració
del bar-restaurant de l’equipament “El Lledoner”

2. Aprovar inicialment les modificacions, detallades a l’annex que figura a l’expedient,
de les ordenances de preus públics que es relacionen a continuació:
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança núm. 3.4. Preu públic Prestació del servei d´escoles bressol
Ordenança núm. 3.6. Preu públic Serveis del Casal Obert municipal per infants,
adolescents i les seves famílies
Ordenança núm. 3.7. Preu públic per a la prestació dels serveis de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats
Ordenança núm. 3.8. Preu públic per a la prestació dels Serveis dels Serveis de
l’Escola Municipal de Música
Ordenança núm. 3.9. Preu públic per la prestació del servei de transport adaptat
per als usuaris del Centre Ocupacional del Bosc
Ordenança núm. 3.10. Preu públic per a la prestació dels serveis d’activitats
firals d’àmbit comercial
Ordenança núm. 3.11. Preu públic per a la prestació dels serveis d´atenció
domiciliària
Ordenança núm. 3.12. Preu públic per la prestació del servei d’aparcament
subterrani Joan Miró
Ordenança núm. 3.13. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja de
grafitis
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

3. Aprovar inicialment 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. 5.3. Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals
Ordenança núm. 5.4. Prestació dels serveis del mercat municipal

4. Aprovar inicialment 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.6.3.Serveis de l´Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l´Ocupació, SL
Ordenança núm.6.4. Serveis de restauració del bar-restaurant de l´equipament
“El Lledoner”
Ordenança núm.6.5. Prestació dels serveis d´activitats firals d´àmbit comercial
de Mollet Impulsa

5. Aprovar inicialment el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
6. 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
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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.
7. 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 2020 així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
8. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2020.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Muñoz, N., Muñoz, M.J., Ortiz,
Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Moya, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 13.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Aprovació d'una modificació de crèdit 10/2019 del Pressupost de l'Ajuntament
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Atès el què es preveu a l’article 17 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2019 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 10/2019 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
- Transferències de crèdit negatives....................................
- Transferències de crèdit positives.....................................

427.688,00 euros
427.688,00 euros

Increment de l’estat de despeses..........................................

0,00 euros

2. Sotmetre-la 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.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz,
N., Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.

6. - Aprovació provisional el Pla de Millora Urbana a l'àmbit est de la clau 7a
presentat per Vallès Preu, SA
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2017 es va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana de l’àmbit est de la clau 7a (illa delimitada pels
carrers de Nicaragua, Francesc Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret i Gallecs) sol·licitant
informe a la Direcció General de Comerç i al Ministeri de Foment per raó de les seves
competències.
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Atès que el document ha estat sotmès a informació pública en el diari El Periódico, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
sense que s’hagi formulat cap al·legació al respecte.
Atès l’informe favorable de la Direcció General de Comerç de data 11 de novembre de
2017 (RE 21456).
Atès l’informe desfavorable emès per la Demarcació de Carreteres de l’Estat en
Catalunya del Ministeri de Fomento de data 16 de gener de 2018.
Atès el text refós del Pla de Millora Urbana aportat per Vallès Preu, SA en data 16
d’abril de 2018 (RE 2018007112).
Atès l’informe favorable del Cap d’Unitat Tècnica de data 27 d’abril de 2018.
Atès l’informe emès per la Cap del Servei de Territori de data 14 de maig de 2018.
Atès el decret d’Alcaldia de data 23 de maig de 2018 mitjançant el qual s’aprova el text
refós del Pla de Millora Urbana esmentat sense que s’hagi de sotmetre a un nou tràmit
d’informació pública atès que les modificacions introduïdes no tenen el caràcter de
substancials sinó que es limiten a la incorporació de les prescripcions recollides en el
informe de la Demarcació de carreteres de l’Estat en Catalunya del Ministeri de
Fomento.
Atès que en data 10 de juliol de 2018 (RE 15335) va tenir entrada en aquest ajuntament
l’informe favorable emès per la Demarcació de Carreteres de l’Estat en Catalunya del
Ministeri de Fomento.
Atesos els articles 80.c) i 85 del TRLU, procedeix l’aprovació provisional der
l’Ajuntament.
Atès l’article 52.2.c) del TRLMRL l’òrgan competent per acordar l’aprovació
provisional és el Ple de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment el Pla de Millora urbana de l’àmbit Est de la clau 7a
(illa delimitada pels carrers de Nicaragua, Francesc Ferrer i Guàrdia, Francesc
Layret i Gallecs).
2. Trametre el Pla de Millora Urbana esmentat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, Muñoz,
N., Muñoz, M.J., Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.

7. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.

8. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Daví:
Sobre l’establiment d’una auditoria periòdica dels senyals i elements de trànsit
Opina que seria convenient que es realitzés periòdicament una auditoria per a veure com
estan els senyals de trànsit de la ciutat, ja siguin les de peu o les que estan pintades.
Comenta que tot i haver rebut i celebrat un premi per no haver tingut víctimes mortals
de trànsit, de mitjana hi ha un accident de trànsit al dia, per lo que aquesta auditoria
podria servir per reduir encara més aquest número d’accidents.

Sra. Escribano:
1. Sobre l’impuls d’una formació específica a la Policia Municipal per
gestionar els animals al carrer
Es demana impulsar la formació específica a la Policia Municipal per gestionar
els animals al carrer així com dotar als agents de les eines necessàries per dur a
terme aquesta tasca, ja que es tracta d’un tema de convivència i que té un
objectiu comú. Considera que la Policia Municipal, juntament amb entitats,
tenen un paper fonamental per fer pedagogia, orientar o conduir aquestes
situacions però que, per fer-ho, en alguns casos cal una formació o eines
específiques ateses les diferents casuístiques concretes.
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2. Sobre la dificultat de presentar mocions o propostes al Ple de l’Ajuntament
en temps i forma
Afirma que és impossible fer-ho degut als canvis i a les limitacions que hi ha
hagut perquè tot i que amb temps i previsió si que és fàcil de fer, en forma costa
més pels propis canvis que pot haver de patir el text. Així doncs, parla d’un
tancament de mires que impedeix fer propostes amb normalitat, d’un zel de
protagonisme per part de l’equip de govern i d’una certa incoherència respecte
d’algunes coses que s’han dit respecte del que en realitat està passant, que
dificulten entre d’altres, la possibilitat de que la ciutat, a través d’entitats,
col·lectius, associacions o dels propis veïns, tinguin l’ús de la paraula al Ple de
l’Ajuntament.

Sr. Garrido:
Sobre la promoció econòmica, cultural i esportiva de la indústria dels videojocs i
els e-esports
Comenta que la indústria dels vídeojocs actualment crea llocs de treball de qualitat tant
al país com a la ciutat i que hi ha molts joves al darrera de la mateixa. Afirma que
aquests joves han de poder escollir amb llibertat a què es volen dedicar i han de poder
trobar totes aquestes opcions a la seva ciutat. Per tant, creuen important que Mollet es
posicioni com a referent en aquesta matèria en un lloc com és, per exemple, el Mollet
Hub.

Sra. Guillén:
Sobre la necessitat de comptar amb un recinte per a la pràctica de la cal·listènia
Afirma que la pràctica d’aquest esport requereix únicament d’unes estructures de fàcil
instal·lació i baix cost econòmic per lo que opina que seria interessant estudiar la
possible col·locació d’aquestes estructures a llocs com, per exemple, el jardí de la
Farinera. Entén que amb aquesta instal·lació s’aconseguirien tres objectius per la ciutat:
comptar amb un plus més en una ciutat esportiva com Mollet i fomentar el renom
d’esportistes molletans en aquesta modalitat, també es fomentaria la salut i vida activa
dels veïns i s’ajudaria a la cohesió social atès que és un esport que es practica en grup.

Sra. Vilaret:
1. Demana a la presidència del Ple que no facin més sermons i prega un canvi del
to emprat. Menciona també que el canvi de criteri atribuït a una sentència del
Tribunal Suprem en realitat es tracta d’una relectura del ROM.
Codi de verificació: 76964be8-1d20-42ff-8907-9d4c98ef6505

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

2. Respecte del PAU 11 de Can Fàbregas Vell. Encara hi ha gent que viu al final
del carrer ja que els propietaris estan pendents de reallotjament. Comenta que els
veïns es senten indefensos perquè no coneixen els seus drets i se’ls han canviat
les condicions i s’incrementen els diners que han de pagar per al reallotjament
en aquesta part. Demana que rebin a aquests veïns per escoltar-los.

Sr. Daví:
1. Respecte de la recent remodelació de la plaça Sant Jordi. Comenta que la part
més propera al carrer Antònia Canet, hi ha unes costelles al paviment que si no
es tanquen, la gent seguirà passant per sobre i creant d’aquesta manera uns
esglaons que poden ser perillosos i fer que els veïns puguin caure, per lo que
demana que es tanquin d’alguna manera fins que creixi l’herba.

Preguntes
Sr. Garrido:
1. Sobre els dies europeus de la solidaritat local. Demana saber si s’ha previst a la
ciutat alguna activitat al respecte.
2. Sobre el tancament de dos locals d’oci de la ciutat. Volen saber en quin estat
queda l’oci a Mollet, tenint en compte que ha d’existir un equilibri entre el dret
al descans dels veïns i el dels joves de poder sortir a la seva ciutat.
3. Sobre l’aprovació de la sortida del municipi de Parets del Vallès del Consorci
Teledigital Mollet. Comenta que dels nou municipis inicials, ja són cinc els que
han sortit i per tant vol saber si l’equip de govern considera que s’ha de
replantejar el concepte de Vallès Visió. També demana saber com afecta aquesta
sortida als pressupostos de l’Ajuntament i als treballadors d’aquesta entitat.

Sra. Guillén:
1. Sobre l’estat de neteja i les males olors d’alguns carrers de la ciutat. Demana
saber:
a. Quin és l’estat actual de la xarxa de residuals i en concret, si existeix una
xarxa separativa o unitària pluvial o residual, o si hi ha instal·lats
imbornals sifònics o no.
b. En referència als contenidors d’escombraries del municipi, demana saber
el número de contenidors, de camions i de personal destinat, els horaris i
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freqüència de recollida, així com també sol·licita còpia del contracte amb
la companyia concessionària del servei.
c. Respecte dels dies de mercat setmanal, demana que s’informi sobre si hi
ha destinats més mitjans de neteja i personal per a la recollida de residus
aquests dies i, en cas de que així sigui, que s’informi sobre quins carrers
són els que s’intensifica aquestes tasques de neteja.
2. Sobre la passarel·la peatonal que uneix Mollet i Sant Fost/Martorelles. Comenta
l’existència de certa preocupació per la falta d’il·luminació de la mateixa, la qual
es fa més evident encara en els mesos de tardor/hivern, atenent a que es fa de nit
més aviat. Demana que se’ls informi de les actuacions pendents o programades
per a dotar de més il·luminació i vigilància aquest tram.
3. En relació amb el PAU de Can Fàbregas Vell. Demana saber quina previsió hi
ha sobre les construccions que es van projectar l’any 2005.
4. Sobre el PMU de Can Prat aprovat al juny de 2019, demana saber en quin estat
es troba actualment l’expedient ja que va haver unes al·legacions i afirma que no
consta si ha hagut aprovació definitiva o no.

Sr. Espinosa:
1. Demana saber com es troben els treballs al voltant de la proposta de planificació
escolar de la que es va parlar fa uns mesos, arrel de la retallada anunciada d’un
grup de P-3 a la ciutat. En concret, sol·licita saber si s’ha realitzat alguna
actuació al respecte i en quin estat es troba actualment.

Sra. Escribano:
1. Atesa la preocupació d’alguns veïns sobre la recent desaparició d’unes parades
de fruita i verdura ecològica del Mercat Setmanal, vol saber si hi ha possibilitat
de que hi puguin seguir tenint parades o que s’informi de quina és la situació de
les mateixes actualment.
2. Sobre el PAU de Can Fàbregas Vell. Demana saber si l’equip de govern s’ha
plantejat la possibilitat de que l’Ajuntament faci de mediador en aquest projecte.

Sr. Sancho:
1. Sobre les reunions de la comissió d’estudi de la remunicipalització de l’aigua.
Demana saber si es pot reactivar aquesta comissió ja que es va comentar que
properament hi hauria una reunió que, per ara, no s’ha produït.
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2. Respecte del funcionament del Ple de l’Ajuntament. Comenta que per primer
cop en un ple ordinari s’han comentat només els punts que estrictament són
d’obligat compliment i demana saber si l’equip de govern creu que això és una
retallada dels drets democràtics i de participació així com de la llibertat
d’expressió.

Sra. Moya:
1. Sobre la subvenció rebuda per l’Ajuntament en concepte de pacte d’estat contra
la violència de gènere per a l’exercici de 2019. Demana saber en què es
destinarà aquesta subvenció.

Sra. Vilaret:
1. Sobre la disconformitat d’un grup de veïns respecte de la pressió de l’aigua.
Comenta que fa temps que aquests demanen una reunió i demana que se’ls
atengui en aquest sentit.
2. Respecte de la preocupació per l’estat i poca vigilància dels dipòsits municipals.
Demana saber si hi ha previsió d’algun tipus de vigilància per a poder evitar el
fàcil accés que actualment hi ha als mateixos.
3. Sobre la il·luminació als passos de vianants, demana saber si es poden fer
algunes medicions per a poder aplicar un pla de millora de la il·luminació dels
mateixos i millorar així la seguretat dels veïns, sobretot a la nit.

Sra. Planellas:
1. Sobre el benestar i respecte animal respecte de les colònies de gats de la ciutat.
Degut al difícil control de les mateixes, demana saber si hi ha alguna nova via de
gestió de les mateixes.
2. Sobre educació i justícia ambiental. Comenta que a l’escola Sant Jordi es va
destruir material escolar i demana saber per quin motiu aquest no s’ha pogut
lliurar a entitats de lleure infantil o que incloguin infants en el seu grup.

Sr. Daví:
1. Sobre la plaça Sant Jordi. Demana saber si s’ha recepcionat i controlat l’obra ja
que quan plou s’embassa gran part de la mateixa, tot i haver-hi instal·lats
imbornals.
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2. Sobre l’afirmació de l’Alcalde en les darreres eleccions municipals d’un acord
per a un nou ús per als antics cinemes de Mollet. Demana saber què ha passat
amb aquest acord o si s’ha arribat a fer.
3. Sobre la lona que cobreix l’antic edifici de correus, on hi havia la policia.
Demana saber quant va costar.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201910281805050000_FH.videoacta

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
20/11/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
20/11/2019

.
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