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S’incorpora
Marina Escribano Maspons, regidora (punt 3)
Lectura del Manifest 25 de novembre 2021
Avui 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de
la violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant
d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de
violències és cada dia.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es resisteixen, com
són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. Hi
ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com així ha succeït
amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre que modifica i amplia la llei 5/2008 del 24
d’abril, de dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes.
Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són:
La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix
com aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una
informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot
afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i
reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs
pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu
a terme.
La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les
represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la
prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència
masclista.
La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i
els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més de
la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el context de la violència
masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un atemptat contra la maternitat i
la infància.
La violència digital que està conformada per tots els actes de violència masclista i
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb
l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials,
webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans
semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys
psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la
reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen
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pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat
d'expressió.
I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou àmbit, i
lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes gaudeix de gran
impunitat. Segons diferents estudis com el realitzat per la revista Píkara Magazine de
2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017 el 76% de les dones han
canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament. El 26% decideix ignorar
aquesta situació molt probablement perquè el sistema no està donant les respostes
efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen
aquestes violències digitals.
No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i
sororitat, esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de
violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè
esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el patriarcat.
També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les
dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, com
les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans
de comunicació o les xarxes socials.
Disposem ara d’un instrument legal més per treballar contra la violència en l’àmbit
institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el personal públic i
els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar,
obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que
reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb
els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable.
Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, que
ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i empatia
amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones
visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions
sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les
violències sexuals atempten al principi de llibertat individual. En aquest sentit la Llei
17/2020 recull per primer cop la definició de consentiment sexual, definint-lo com la
voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona
pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha
de fer des de la llibertat, ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha
consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que
directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat
de la dona.
Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda
un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de
reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels
homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, individuals i comunitàries,
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que són fonamentals en l’erradicació de les violències masclistes. Aquelles que
constitueixen font de suport i resiliència per a les supervivents, aquelles que demostren
compromís i implicació, aquelles que demostren coratge i ètica, que acompanyen des de
l’autodeterminació i fan sentir a les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i
després de qualsevol agressió masclista.
Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de
violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per la llei 17/2020, i
dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com ara el Nou protocol marc
d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que articularà els circuits des de la
comissió més local fins a la Comissió nacional.
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma
estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones
gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l’eix de
qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen.
En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat d’extingir
el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar
el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i col·lectiva
assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals.
Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es
retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la societat,
necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats responsables,
lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i una
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i
col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les
cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les
nostres vides.
Com diu bell hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per
acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar es realitza des de la llibertat, la igualtat i
el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'octubre de 2021.
2. Ratificació del decret de personació, designació de lletrats per a la defensa, i
representació de la corporació en el recurs administratiu 219/21.
3. Aprovació inicial de l'ordenança per a la promoció d'instal·lacions d'autoconsum amb
energia fotovoltaica.
4. Modificació del pressupost 12/2021.
5. Aprovació d'una proposta per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i
derogar la reforma laboral.
6. Aprovació d'una proposta en defensa d'una transició energètica de model distribuït,
amb cohesió territorial, democràtic i participat per la ciutadania.
7. Aprovació d'una proposta amb relació a les sentències del Tribunal Constitucional
sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i per una
nova llei de finançament local.
8. Mocions d'urgència.
9. Precs i Preguntes:
- Prec pel Dia internacional per a l'erradicació de la violència masclista.
- Prec amb relació a la revisió d'instal·lacions municipals.
- Prec amb relació al sistema financer.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'octubre de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 25
d’octubre de 2021.
2. Ratificació del decret de personació, designació de lletrats per a la defensa, i
representació de la corporació en el recurs administratiu 219/21.
Atès el Decret d’Alcaldia registrat en el llibre de resolucions amb el número
202101003321, en data 18 d’octubre de 2021, sobre personació en els recurs contenciós
administratiu número 219/21, interposat per Mollet en Comú i altres contra l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, de 19 de març de 2021, que va
aprovar la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit el Calderí
de Mollet del Vallès, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia registrat en el llibre de resolucions amb número
202101003321, en data 18 d’octubre de 2021, sobre personació en el recurs contenciós
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administratiu número 219/21, interposat per Mollet en Comú i altres contra l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, de 19 de març de 2021, que va
aprovar la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit el Calderí
de Mollet del Vallès, que es tramita davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; i, designació de lletrats
per a la defensa i representació de la corporació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido,
Guillén, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i
Vilaret. Total: 9
Resultat: Aprovat per majoria
3. Aprovació inicial de l'ordenança
d'autoconsum amb energia fotovoltaica.

per a

la

promoció

d'instal·lacions

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança per a la promoció de les
instal·lacions d´autoconsum amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet del
Vallès. E2082021000005
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) provocats 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%
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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
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 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 que 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 constata 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.
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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 definitiu que
ara es proposa aprovar al Ple Municipal.
3. En data 25 d’octubre de 2021, el Ple Municipal va aprovar l’avantprojecte
d’Ordenança Municipal per a la promoció d’instal·lacions d’autoconsum d’energia
solar fotovoltaica al municipi de Mollet del Vallès.
4. Posteriorment, a través de la plataforma https://decidim-mollet.diba.cat/ es va obrir
un període d’audiència prèvia a la seva aprovació inicial per un termini de 20 dies
per 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.
5. En data 19 de novembre de 2021 el cap de secció de Transició Energètica i Qualitat
de l’Aire de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha informat favorablement proposar
al Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de l'Ordenança per a la promoció de les
instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet del
Vallès, el text de la qual ha estat debatut a la Comissió d’Estudi, i va ser aprovat
com a Avantprojecte pel Ple Municipal del 25 d’octubre de 2021.
6. Alhora, proposa no efectuar cap modificació al text inicial, en considerar que
l’aportació realitzada durant el procés de participació ciutadana ja es troba recollida
en altres normatives municipals en vigor.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar inicialment l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum
amb energia solar fotovoltaica al municipi de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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4. Modificació del pressupost 12/2021.
Atesa la sol·licitud de modificació del Director de serveis de benestar, drets socials i
ocupació de data 23 de novembre de 2021 en la modalitat de suplement de crèdit que
s’adjunta a l’expedient.
Vista la memòria i ordre de procedir de data 23 de novembre de 2021, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès el que es preveu a l’ article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2021 i als articles 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la modificació de crèdit número 12/2021 del Pressupost de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT DE DESPESES
Org.
G3

Pro.

Eco. Descripció
3274 22699 DESPESES GENERALS

Crèdits
Modificacions Crèdits totals Modificació de Crèdit
inicials
anteriors
consignats
crèdit
definitiu Tipus MC
9.270,00
0,00
9.270,00
23.000,00 32.270,00
SC

ESTAT D'INGRESSOS

Eco. Descripció
34200 PREU PUBLIC SERVEIS CULTURALS

Drets
Nous
Previsions
reconeguts
ingressos no Recaptació
inicials
totals
previstos
líquida
9.270,00
35.893,08
23.000,00
34.203,96

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, N.
Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
5. Aprovació d'una proposta per recuperar els drets dels treballadors i
treballadores i derogar la reforma laboral.
La lluita contra la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia de la
COVID-19 que portem patint des de fa més d'un any i mig, ha centrat la majoria de
l'atenció política. Amb la perspectiva de la superació de la crisi sanitària, s'obre un
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escenari diferent, en el qual cal reassumir projectes de canvi acordats en el Pacte de
Govern.
La nefasta gestió per part del govern conservador en l'anterior crisi econòmica d'origen
financer, que va estar presidida per les retallades econòmiques i de drets socials i
laborals a la ciutadania, va afeblir de manera substancial el sistema de serveis públics en
matèries tan sensibles com la sanitat, l'educació, la dependència... perjudicant amb
particular intensitat als sectors més febles i vulnerables, generant una insuportable
desigualtat social.
En matèria laboral, cal recordar que les reformes del Partit Popular van constituir un
important canvi de paradigma en la regulació, tant dels drets individuals com, sobretot,
en els col·lectius com ho és la negociació col·lectiva.
L'abaratiment i facilitació de l'acomiadament -inclòs l'acomiadament per baixes
justificades- en un context de crisi econòmica, va tenir com a conseqüència ben
coneguda l'increment sobtat de la desocupació fins a xifres mai abans conegudes (fins al
24 per 100 en general, el 55 per 100 en el cas dels joves). Paral·lelament, l'aposta pel
foment i flexibilització de la contractació temporal i el treball a temps parcial va suposar
l'increment exponencial de la precarietat en l'ocupació.
Però va ser en l'àmbit de la negociació col·lectiva, un dels mecanismes configurats per
equilibrar les relacions laborals i millorar el repartiment de la riquesa generada, en els
quals les reformes patrocinades i promogudes pel Partit Popular es van mostrar més
agressives. De tal manera que aquesta es va plasmar en múltiples àmbits. Eliminant
garanties bàsiques de l'efectivitat social i l'equilibri de la negociació col·lectiva:
eliminació de la ultraactivitat i, sobretot, establiment de la prioritat del conveni
d'empresa enfront del conveni col·lectiu sectorial -apostant per l'enfortiment del poder
empresarial i pel debilitament de la capacitat sindical-. Tot això amb la finalitat i objecte
final de provocar la devaluació, la reducció generalitzada de salaris, els efectes
immediats han estat l'increment de la desigualtat social i l'aparició i creixement d'un nou
fenomen: la pobresa laboral.
La pandèmia ha permès constatar el fracàs d'aquestes polítiques, però, sobretot, ha
permès constatar que sí es pot fer un altre tipus de política, que sí es pot abordar una
crisi sanitària, social i econòmica sense deixar ningú enrere. L'important conjunt de
mesures incloses en l'anomenat 'escut social' dissenyat i posat en marxa pel Govern així
ho ha demostrat.
En l'àmbit laboral, en particular, ha quedat clarament demostrat que, davant de
l'abaratiment, la facilitació en un acomiadament i la devaluació salarial hi ha altres
opcions, més justes socialment, però també econòmicament més eficients. L'opció pel
manteniment de l'ocupació (inclosa la prohibició d'acomiadar) mitjançant el mecanisme
dels ERTOs, l'establiment d'ajudes a les empreses i autònoms i les prestacions per
desocupació sense consumir els seus drets en cas d'extincions futures han permès
mantenir l'ocupació i recuperar l'activitat de les empreses i el teixit productiu en un
temps i amb unes xifres rècord.
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Les mesures normatives adoptades al darrer any i mig han aconseguit neutralitzar
alguns dels aspectes més regressius de la legislació del Partit Popular, però, amb la
sortida de la crisi sanitària, econòmica i social, es fa imprescindible reprendre els
compromisos per a la modernització del sistema de relacions laborals i la millora dels
drets laborals del nostre país.
Per tant cal impulsar una nova norma que derogui la reforma laboral del Partit Popular,
que incorpori nous paradigmes, que desterri la precarietat i que impulsi nous drets en el
marc d'un nou estatut del treball digne, que redundin en una sortida social de la crisi a
través de més i millor ocupació i l'aprofundiment en els instruments d'igualtat social.
Aquests objectius han d'ocupar un interès central en el conjunt de mesures i plans de
recuperació i resiliència, fent de l'ocupació -més i de més qualitat- i el benestar ciutadà
un dels seus principals objectius.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l'Estat a:
A) Continuar la consolidació del creixement i la creació de l'ocupació estable i de
qualitat, amb especial atenció a joves i dones, situant aquest objectiu en el centre
de les mesures dels Plans de recuperació, transformació i resiliència.
B) Culminar, en el marc del diàleg social, la modernització de la normativa laboral
compromesa amb Europa a partir d'una nova llei del mercat laboral que derogui
les reformes del Partit Popular, per recuperar els drets arrabassats per elles, i
recuperi l'equilibri en la negociació col·lectiva, mitjançant:
I. La recuperació de la ultraactivitat dels convenis.
II. La revisió de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els
sectorials.
III. La modificació del règim de subcontractació laboral, per evitar que sigui un
mecanisme de precarietat i discriminació.
IV. La limitació de les facultats de modificació unilateral de les condicions del
contracte per part de l'empresa, recuperant l'autorització a càrrec de
l'autoritat laboral en defecte d'acord.
V. La introducció de Mecanismes per Sostenibilitat de l'Ocupació, que
proporcionaran la flexibilitat interna a les empreses i estabilitat als
treballadors.
C) Abordar una regulació de les modalitats contractuals que acabi amb la
precarietat i el frau, en favor de l'ocupació estable i de qualitat:
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I.
II.
III.
IV.

V.

Simplificant les modalitats temporals de contractació laboral, garantint que el
contracte indefinit sigui la regla general.
Desenvolupant una adequada regulació del contracte formatiu que respongui
a les necessitats formatives d'empreses i treballadors.
Reforçar el contracte fix discontinu per a les activitats de naturalesa cíclica i
estacional.
Impulsant la lluita contra el frau laboral mitjançant el disseny d'un pla
estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, acompanyat d'una
dotació pressupostària suficient que li permeti disposar dels mitjans humans
i materials necessaris per fiscalitzar amb prou garanties el compliment de la
normativa laboral.
Establint un topall màxim de temporalitat justificada del 15% per causes de
producció o substitucions a les empreses.

2. Traslladar els presents acords al president del Govern de l'Estat, al Ministeri de
Treball i Economia Social, als sindicats CCOO i UGT, als grups polítics del
Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
López, Moya, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho, Sostres, Suárez
Torrecilla i Vilaret. Total: 21
Voten no: ningú.
S'abstenen: Daví, Garrido i Guillén. Total: 3
Resultat: Aprovat per majoria
6. Aprovació d'una proposta en defensa d'una transició energètica de model
distribuït, amb cohesió territorial, democràtic i participat per la ciutadania.
Davant el repte de la transició energètica i la necessària substitució de les fonts
d'energia basades en hidrocarburs i nuclears per energies renovables, assumint la
transformació que implica aquesta transició tant en les activitats econòmiques i els
models de negoci, com en les pautes de consum de la ciutadania, i tenint en compte
l'impacte en el territori i paisatgístic de la implantació de les instal·lacions per a la
producció d'energia eòlica i fotovoltaica.
Manifestem el nostre rebuig a la situació de desconfiança i inseguretat que va provocar
el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables, en tant que va alimentar una espiral
especulativa de projectes que s'impulsaven d'esquena als municipis i a la gent que viu al
i del territori, i que va posar en entredit el model de generació d'energia a partir de fonts
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renovables recollides al Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i a la
Llei del canvi climàtic, que ha de ser distribuït i democràtic, de proximitat i participat
per la ciutadania.
Manifestem que és imprescindible i necessari que s'impulsi realment un nou model
energètic que sigui distribuït en el territori, participat i democràtic:
- Que tingui en compte tots els agents i es basi en el consens amb el territori.
- Que preservi els espais naturals protegits i els valors de protecció de la
biodiversitat.
- Que preservi els espais agraris més productius i de més valor.
- Que prioritzi la utilització de les zones agrícoles no productives i dels terrenys
industrials de baixa possibilitat d'activitat econòmica per a parcs fotovoltaics.
- Que prioritzi els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d'autoproducció i ús
directe de l'energia generada a partir de fonts renovables i que integrin principis
d'eficiència energètica, facilitant la implantació de les comunitats d'energies
renovables, les comunitats ciutadanes d'energia i de les instal·lacions d'autoconsum.
- Que prevegi assessorament i suport tècnic i econòmic als municipis i a la ciutadania
per promoure la seva participació en projectes per accelerar la transició energètica a
renovables.
- Que recuperi la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques
quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la creació d'una
empresa pública participada per totes les administracions afectades, així com
demanar al Govern de l'Estat que procedeixi de forma similar en les centrals
hidroelèctriques competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
- Que impliqui una planificació que tingui en compte les realitats i especificitats de
cada comarca i demarcació, tant en potencialitat de producció com en necessitat de
consum.
- Que consensuï un pacte entre les zones deficitàries i les zones excedentàries
d'energia de manera que s'assoleixi una veritable equitat i cohesió territorial.
- Que doni agilitat als tràmits i garanties a les inversions, prioritzant els projectes
mitjans i els que compten amb el suport i la participació dels agents del territori.
- Que afavoreixi la transformació i adaptació de les petites i mitjanes empreses del
territori als nous models de negoci que suposarà la transició energètica, així com la
seva participació en els projectes de producció, autoconsum i comercialització
d'energies renovables.
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Per tot plegat, considerem que el Decret llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del
desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, aprovat pel govern
de la Generalitat, és un pas imprescindible per donar resposta a aquestes demandes i
necessitats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar als grups polítics del Parlament de Catalunya que donin suport a la
ratificació del Decret llei 24/2021, de manera que el seu contingut i la seva
implementació no es qüestionin a través d'una tramitació com a projecte de Llei que
posaria en entredit les garanties que recull per al territori i els promotors petits i
mitjans i generaria més inseguretat per a les inversions necessàries per fer realitat la
transició energètica urgent que el país necessita.
2. Que durant la propera tramitació de la Llei de transició energètica s'incorporin totes
les mesures i millores que siguin necessàries per seguir reforçant els consensos i les
confiances assolides i per fer realitat el 100% d'energia per renovables el 2050.
3. Que l'ajuntament es comprometi a executar actuacions d'estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d'autosuficiència energètica a
empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l'impuls d'una
comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota
la població.
4. Traslladar aquest acord al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovat per majoria
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7. Aprovació d'una proposta amb relació a les sentències del Tribunal
Constitucional sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana i per una nova llei de finançament local.
El Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017, va
declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que regulen l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU), però únicament en la mesura que sotmeten a tributació
situacions d'inexistència d'increments de valor.
Posteriorment, l'Alt Tribunal, a la Sentència núm. 126/2019, de data 31 d'octubre de
2019, ha declarat també inconstitucional l'article 107.4 del text refós esmentat, respecte
dels casos en els quals la quota a satisfer sigui superior a l'increment patrimonial
realment obtingut pel o la contribuent.
Finalment el Ple del Tribunal Constitucional ha resolt el passat 26 d'octubre de 2021, la
qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4433-2020, promoguda per la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla amb seu a
Màlaga, declarant la nul·litat dels arts. 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
La sentència fonamenta la nul·litat en el fet que l'articulat estableix un mètode objectiu
de determinació de la base imposable de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor
dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit
aquest increment i de la quantia real d'aquest increment. La sentència declara que
aquesta decisió no afecta les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació
de la sentència. És a dir, el Tribunal Constitucional considera que el càlcul de la base
imposable (la quantia sobre la qual s'aplica el tribut) es fa amb uns paràmetres objectius
que no sempre respecten la plusvàlua realment obtinguda, i és per això que aquest tipus
de càlcul és el que esdevé nul per ser atemptatori del principi de capacitat econòmica
que reconeix l'art. 31 de la Constitució Espanyola.
Tot i que cal restar a l'espera de conèixer el contingut de la sentència i els vots
particulars per fer una valoració més exhaustiva de l'abast d'aquesta mesura i la seva
repercussió en els ingressos dels ajuntaments, advertim que l'Impost sobre l'Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l'anomenat impost de
plusvàlues queda totalment desmembrat i amb una gran incertesa jurídica pel que fa als
seus efectes recaptatoris.
Les anteriors sentències esmentades de 2017 i 2019, contenien un mandat al legislador
estatal perquè dugués a terme les modificacions o adaptacions del règim legal de
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Però el
Govern de l'Estat tot i l'obligació de realitzar les modificacions exigides pel Tribunal
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Constitucional, no ha completat encara la reforma. En aquest sentit els ens locals no han
d'assumir en cap cas les conseqüències d'una regulació estatal incorrecta i extemporània.
En aquest context, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va elaborar l'avantprojecte de
llei pel qual es modifica el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i que va
ser presentat a la FEMP el passat mes de juliol. A banda del retard i de la inseguretat
jurídica que això comporta per als ens locals, cal dir que l'articulat lluny de reformar
profundament l'impost, únicament pretenia donar resposta al mandat del Tribunal
Constitucional per adaptar el règim legal de l'impost a les sentències esmentades. Així,
per una banda, s'introduïa un nou supòsit de no-subjecció per als casos en què es
constatés, a instància de la persona interessada, que no hi havia obtingut un increment
de valor. I, de l'altra, s'introduïa una regla per evitar la tributació per una plusvàlua
superior a l'obtinguda.
Sens dubte, la modificació de la normativa tindrà un impacte notable sobre les finances
municipals, de manera que cal cercar els sistemes compensatoris de manera urgent
perquè els ens locals disposin de la capacitat econòmica i l'autonomia financera
necessària per continuar oferint els serveis que presten i desenvolupar les mesures de
reconstrucció social i econòmica a conseqüència de la pandèmia. Ara bé, les sentències
sobre l'impost de plusvàlues evidencien no només la necessitat d'ajustos superficials
davant de les exigències constitucionals, sinó també la urgència d'emprendre la reforma
del finançament local. És necessari. El municipalisme s’ho ha guanyat i ho mereix. I,
especialment, pel transcendental paper que ha jugat en la contenció socioeconòmica
dels efectes causats per la crisi sanitària de la COVID, amb un esforç inversor
important, assumint competències impròpies i fent enormes esforços per ampliar l'escut
social per protegir les famílies, bonificar en taxes l'hostaleria i el comerç local, o
garantir els serveis socials bàsics.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb aquesta nova
metodologia s'hauria ingressat al voltant d'un 30% menys del que s'ha ingressat per
plusvàlues en el que portem d'exercici 2021. I aquí és on cal destacar la referència que
feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia al legislador estatal efectuar la
reforma necessària de l'impost, garantint addicionalment el principi de suficiència
financera de les entitats locals, recollit a l'article 142 de la Constitució.
La nova Llei de Finançament Local no pot dilatar-se més en el temps i ha d'estar
aprovada abans d'acabar la legislatura. Les dificultats econòmiques que travessen els
ajuntaments fa més necessari que mai un marc normatiu que combini la presència d'un
espai fiscal propi que inclogui impostos (propis i compartits), taxes i preus públics que
permeti als governs locals exercir la seva autonomia i corresponsabilitat fiscal, amb un
conjunt de transferències incondicionades provinents d'una participació més gran dels
Ajuntaments en els ingressos de l'Estat (PIE) i dels Fons de Cooperació Local que
cobreixin la bretxa existent entre les necessitats de despesa i els serveis a prestar.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, la nova llei de finançament
dels ens locals, amb l'objectiu que esdevinguin uns governs amb capacitat de
transformació i puguin desenvolupar amb qualitat les seves competències i serveis.
2. Instar el Govern de l'Estat, mentre no s'aproven les lleis de finançament local, que
presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març que situï el marc jurídic d'aquest impost en els termes establerts a les
esmentades sentències del Tribunal Constitucional.
3. Instar el Govern de l'Estat a incloure en la Llei de pressupostos generals de l'Estat
per a 2022 la creació d’un fons extraordinari per compensar la pèrdua d’ingressos
que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant per aquelles
transmissions efectuades durant els quinze dies en que no s’ha pogut exigir l’impost
com, sobretot, per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar
i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als
contribuents en base als fonaments de la sentència del Tribunal Constitucional.
4. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament de Catalunya
una llei de finançament local en compliment de l'article 220.1 de l'Estatut de
Catalunya que encomana de forma clara que "El Parlament ha d'aprovar la seva
pròpia llei de finances locals (...)".
5. Instar el govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor dels
ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de determinació
de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
6. Comunicar aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups
parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Mocions d'urgència.
El Ple de l’Ajuntament acorda declarar d'urgència i tractar en aquesta sessió els
assumptes següents:
8.1 Aprovació d'una proposta de rebuig a la providència del Tribunal Suprem que
determina l'ús del castellà com a llengua vehicular al 25% de les hores lectives.
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Sotmesa a votació la declaració d’urgència és aprovada per unanimitat.
8.1 Aprovació d'una proposta de rebuig a la providència del Tribunal Suprem que
determina l'ús del castellà com a llengua vehicular al 25% de les hores lectives.
El grups municipals Mollet en Comú i AM-ERC-MES han presentat la moció
d’urgència següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no ha admès el recurs de cassació del
Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que imposava
la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu.
Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s’aplica en
l’educació obligatòria.
La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític, social i
pedagògic i ha demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas
ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de molts i moltes professionals
de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa
que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres
educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. Atacar la immersió
lingüística és atacar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Aquesta decisió judicial és una pèssima notícia i una nova agressió al model d’escola
catalana que ens situa en la inseguretat jurídica. És sospitós que en el moment de
l'aprovació del pressupost i l'acord sobre la llei de l’audiovisual la justícia torni a atacar
el català. La dreta judicial està intentant fer oposició al govern de coalició a través dels
jutjats.
Un cop més el poder judicial fa de poder legislatiu. El 19 de gener de 2021 va entrar en
vigor l’actual Ley Orgánica de Modificación de la LOE, derogant d’aquesta manera la
LOMCE, anterior llei educativa. La LOMLOE defensa que han de ser les
administracions educatives les que decideixin el règim lingüístic als centres educatius.
A Catalunya, l’administració educativa és el Departament d’Educació de la Generalitat,
a través de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). La sentència del Suprem respon al
marc legislatiu de la LOMCE, una llei derogada.
Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest
model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha
mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un
context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Reconeixem i agraïm públicament
la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
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Durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre del procés
educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies
sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta
manera la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua
estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
Les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que
en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat amb el
Departament d‘Educació per garantir un sistema educatiu de qualitat.
Per tots aquest motius i en un moment en què l’ús de la llengua catalana centra molts
debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent que ara és el moment de
defensar el model d’immersió lingüística i considerant que la llengua catalana és
Patrimoni de la Humanitat, com totes les llengües, calen mesures davant del predomini
de les llengües majoritàries sobre les minoritzades.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar la providència del Tribunal Suprem que avala la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya la qual respon a criteris basats en una llei
derogada com era la LOMCE.
2. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant
en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els
documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per
incidir en els processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels
nostres infants i joves.
3. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre
les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació
lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta al marge
d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat.
4. Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana,
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de
l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya, un nou atac al nervi del
sistema educatiu, un atac a la llengua fet des del desconeixement absolut de la
realitat educativa catalana, que imposa percentatges d’hores lectives de llengües
quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació educativa i de competències
transversals. Un discurs anacrònic, que només busca perpetuar la situació de
minorització del català per evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les
noves generacions de catalans i catalanes, persones d’orígens diversos, amb
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bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur
d’aquest país.
5. Fer una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model
educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i millorarlo.
6. Contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el
Pacte Nacional per la Llengua, i demanar al govern espanyol que respecti els grans
acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i
d’educació de Catalunya.
7. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i
des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per
l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.
8. Donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la comunitat
educativa ha tingut en la defensa del model exitós, compromès amb la cohesió
social que garanteix la igualtat d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes
dues llengües per part de l’alumnat.
9. Instar el Govern de la Generalitat a garantir els recursos econòmics i de plantilla
necessaris per mantenir el model d’immersió lingüística a tots els centres educatius
públics.
10. Donar trasllat d’aquesta proposta d’acord a la Secretaria de Política Lingüística del
Departament de Cultura i al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri d’Educació del Govern de l’Estat, als grups polítics del
Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Consorci per a la
Normalització Lingüística de Catalunya, a les Associacions Federades de Famílies
d’Alumnes de Catalunya (AFFaC), a la Federació de Pares i Mares d’Alumnes
(FAPAES) i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz,
Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i Vilaret . Total: 13
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla.
Total: 9
Resultat: Aprovat per majoria
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9. Precs i Preguntes:
Precs
Sra. Escribano:
Amb relació al Dia internacional per a l'erradicació de la violència masclista.
Exposa que no ens podem permetre parlar d’igualtat en una societat que manté una
estructura que perpetua i reprodueix la violència. Hem de treballar per desarticular el
model patriarcal, exigir l’equitat de gènere i que totes les polítiques públiques
municipals, inclosos els pressupostos, l’urbanisme o l’economia, tinguin perspectiva de
gènere i feminista. És precís revisar tot el funcionament de l’administració municipal
per evitar generar victimització i suprimir qualsevol tipus de violència institucional, és a
dir, la violència exercida per l’administració pública per acció o omissió.
En aquest sentit fa tres precs:


Ampliar
diferents
detecció,
l’impacte



Empadronar totes les dones migrades que viuen a Mollet per tal que no quedin
excloses dels sistemes d’ajuts, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció
social.



Elaborar un pla de xoc contra la feminització de la pobresa i per establir recursos per
a la inserció laboral de les dones. En concret i com a mínim, plans d’ocupació per a
dones en situació de violència masclista, alta vulnerabilitat, en situació
administrativa irregular i altres. Un pla d’ocupació femení que actuï sobre les causes
de la feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la precarietat
dels sectors més altament feminitzats amb l’impuls de mesures de conciliació i
programes d’adaptació al teletreball. El disseny d’aquestes polítiques públiques ha
de permetre mesurar i monitoritzar la presència de dones migrades i racialitzades,
més desfavorides, i prendre les mesures correctives més oportunes per tal de garantir
que estiguin representades en totes les àrees i serveis de l’administració local i en
totes les categories laborals amb l’objectiu final que el percentatge de treballadores
sigui proporcional a la distribució poblacional del municipi.

el pressupost municipal per incidir qualitativament i quantitativa en els
àmbits d’intervenció en violències masclistes, sensibilització i prevenció,
atenció, recuperació i reparació, amb un pla d’abordatge i avaluació de
d’aquesta ampliació, i un compromís de seguiment.

Sr. Amaya:
Amb relació a la revisió d'instal·lacions municipals.
Exposa que el passat 23 de novembre de 2021, a través de les xarxes socials diferents
veïns els van comunicar unes quantes incidències en diferents equipaments de la ciutat
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derivades de les intenses pluges d’aquell mateix dia. Per aquest motiu, tant la biblioteca
de Can Gomà com el pavelló de Riera Seca presentaven grans goteres i una acumulació
d’aigua que feia impossible el seu ús habitual.
Des del grup d’Ara Mollet ERC-MES, demana al govern de la ciutat que en tingui
constància, que revisi les instal·lacions i efectuï els canvis necessaris per poder
desenvolupar les activitats pròpies d’aquests equipaments, així com que comprovi altres
possibles instal·lacions que també hagin pogut patir conseqüències derivades del mateix
aiguat.
Sra. Guillén:
Amb relació al sistema financer.
Exposa que la digitalització del sistema financer és una realitat que té conseqüències
negatives per a les persones vulnerables que no disposen de mitjans o que no tenen
coneixements per accedir-hi i fer gestions bancàries telemàtiques o mitjançant els
caixers automàtics. Això provoca una bretxa digital a la qual hem de posar remei. La
digitalització de la banca està provocant no només que les operacions siguin on-line
sinó també una limitació en les operacions per finestreta, el cobrament de gestions que
abans eren gratuïtes i el tancament de sucursals, la qual cosa discrimina sobretot les
persones grans.
Afegeix que pel que fa a Mollet, de moment, no ens afecta però el tancament de
sucursals en poblacions petites i envellides fa que els ciutadans hagin de recórrer
kilòmetres per poder treure les seves pensions i no vol que en el futur, a Mollet, s’hagin
d’utilitzar serveis com ara l’ofibus com ja s’està fent en altres poblacions. Hi ha
determinats serveis bancaris, com ara l’accés a diners en efectiu, que haurien d’estar
garantits i ser universals. Tota la població ha de tenir els serveis bancaris essencials i la
infraestructura necessària. També, diu, hem d’ajudar aquelles persones que no saben fer
ús de les noves tecnologies bancàries perquè puguin fer-ne ús.
Per tot això, insta el govern a que, en col·laboració amb altres organismes com ara la
Diputació de Barcelona, iniciï una via de diàleg amb les entitats financeres per buscar
solucions a tots aquests problemes.
Sr. Daví:
Amb relació a la seguretat viaria.
Exposa que a la plaça de l’Església cantonada amb carrer de Pere Ramon hi ha un
senyal de prohibit passar en direcció plaça de l’Església que els conductors no veuen i
que s’hi pot produir algun accident.
Proposa traslladar el senyal a l’escocell de l’arbre de la mateixa cantonada.
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Amb relació a algunes mesures de seguretat als passos de vianants.
Exposa que tot i el premi rebut per la ciutat per no haver tingut cap accident mortal
durant els anys 2019 i 2020, les estadístiques mostren que de mitjana hi ha un accident
al dia a la nostra ciutat.
Proposa que al nou pressupost es tinguin en compte les despeses necessàries per tal de
col·locar caps de far reflectants als passos de vianants i pintar als passos de vianants,
començant pels més transitats i on hi hagi més accidents, entre la primera i la segona
franja del pas de cantó i cantó de carrer un rètol que digui “para, mira i passa”.
Amb relació a l’obra feta al carrer de Sant Jordi.
Exposa que davant els números 30 i 32 del carrer de Sant Jordi des de fa molts anys s’hi
fa un sot que tot i les obres finalitzades recentment encara existeix. Quan plou molt es
forma una bassa que els cotxes en passar esquitxen i l’aigua arriba, per sota de les
portes, dins els habitatges, i si en aquell moment passa un vianant per la vorera queda
totalment xop.
Demana que es revisi l’obra per corregir el pendent davant aquests dos números per tal
de fer desaparèixer aquest sot.
Amb relació a l’espai arbrat dels carrers de Granollers, Bosc i avinguda del Tir Olímpic.
Exposa que a l’espai arbrat dels carrers de Granollers, Bosc i avinguda del Tir Olímpic
un ciutadà o ciutadana ha penjat en l’espai per a gossos d’aquest indret una nota que diu
“ Poner una triste fuente y una farola, por favor”.
Sr. Garrido:
Amb relació a una vorera en mal estat.
Comenta que han rebut queixes sobre el mal estat de la vorera del carrer de Lluís Millet,
al costat del CAP de Can Pantiquet que pot suposar un perill per a les persones.
Demana que es tingui en compte.
Preguntes
Sr. Sancho:
Amb relació a la retransmissió d’aquest ple.
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Comenta que la retransmissió del ple d’avui s’està fent pel portal de plens de
l’Ajuntament i no per Youtube, com es feia els darrers mesos.
Vol saber quina és la raó.
Sra. Escribano:
Amb relació a una reunió demanada per usuaris de Ca n’Arimon.
Vol saber perquè no s’ha donat encara cita amb l’Alcalde als representants dels usuaris
de Ca n’Arimon que la van demanar fa temps.
Amb relació als terrenys propietat de l’Incasòl on havien de construir-se els jutjats.
Vol que se’ls expliqui, contextualitzi o detalli la notícia publicada fa uns dies en relació
als terrenys adjacents a l’Hospital on es diu que s’hi ha de construir una escola
d’infermeria. També vol saber com casa aquesta notícia amb la moció adoptada al ple
per unanimitat, fa aproximadament un any i mig, i amb la proposta de resolució al
Parlament que deia:
 “Sol·licitar a l’INCASOL, propietari dels terrenys on estaven projectats els
jutjats de Mollet, que procedeixi a cedir-los a altres departaments de la
Generalitat de Catalunya, o altres administracions públiques, per tal que hi situïn
equipaments públics de caràcter social i sanitari”
 “Mantenir el compromís de l'Ajuntament de Mollet, en el procés de redacció del
nou POUM, de defensar aquests terrenys per a la implantació d’equipaments
públics, comunitaris. Que el nou POUM estableixi, en el transcurs del seu
procés, la qualificació concreta d’equipament públic sanitari (ús sanitari,
hospitalari i assistencial)”.
A més d’una explicació del projecte de l’escola d’infermeria i encara que els terrenys,
com ja s’ha dit, són propietat de l’Incasòl, també vol saber el que el govern en conegui,
com ha estat el procés i si s’ha fet allò a què es va comprometre el Ple, és a dir, si s’ha
sol·licitat a l’Incasòl allò que es va acordar.
Per últim, vol saber com és que fa un mes, quan ella mateixa va preguntar sobre aquests
terrenys, no se’ls va respondre res, quan és evident que llavors s’havia de saber alguna
cosa al respecte.
Sr. López:
Amb relació a la biblioteca de Can Mulà.
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Exposa que el passat 23 de novembre va ploure bastant i la biblioteca de Can Mulà va
quedar inutilitzada perquè hi havia goteres. Això pot ser perillós no només per a les
persones sinó pel material i els documents que s’hi guarden.
Vol saber si el govern coneix aquest fet.
Amb relació a la biblioteca que s’havia d’instal·lar al costat de Can Gomà.
Exposa que fa anys es va explicar moltes vegades que s’instal·laria una nova biblioteca
al costat de Can Gomà.
Vol saber com està aquest tema.
Sr. Sostres:
Amb relació al deteriorament de les voreres.
Exposa que tot i reconèixer que a Mollet hi ha un alt grau d’incivisme, l’estat deteriorat
de moltes de les voreres de la nostra ciutat no és atribuïble a aquest fet sinó a un
manteniment deficient, insuficient o nul.
Vol saber si el govern comparteix aquesta percepció i si és així, si sap què ha de fer per
resoldre aquest problema.
Amb relació al retorn del mercat setmanal a la seva ubicació.
Exposa que el mercat setmanal ha retornat a la seva ubicació, al centre de la ciutat, tal
com reclamava el sector i diferents agents socials.
Vol saber si aquest retorn ha estat positiu, és a dir, si el nombre d’usuaris ha tornat a ser
el mateix d’abans del canvi d’ubicació forçat per les mesures contra la pandèmia.
Amb relació a l’excés de velocitat d’alguns conductors d’autobusos Sagalés.
Comenta que fa uns mesos hi va haver un conflicte amb conductors professionals de
l’empresa Sagalés a causa d’un sobtat augment del nombre de sancions per excés de
velocitat a les zones de radar. Afegeix que això suposa un perill per a la seguretat i el
medi ambient.
Vol saber si aquestes situacions de risc encara es donen.
Amb relació al xofer de l’Ajuntament.
Exposa que al darrer ple va fer una pregunta que segurament no va plantejar
correctament ja que se li va respondre que a la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament hi ha un xofer professional des de fa molts anys i no està previst
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amortitzar aquesta plaça. Afegeix que, evidentment, ningú vol amortitzar ni aquest ni
cap altre lloc de treball necessari que depengui de l’Ajuntament. Aclareix que la seva
pregunta era en referència a la necessitat i els arguments i dades que la justifiquin, per
exemple, quants desplaçaments locals, comarcals i nacionals al mes i de mitjana fa
aquest servei? Quins són els àmbits de govern que més l’utilitzen?
Finalitza dient que cal que la ciutadania sàpiga la utilitat real d’assignar uns diners
públics al servei de xofer i així evitar les critiques que sorgeixin, com és el cas.
Sr. Daví:
Amb relació a la prevenció de la mutilació genital femenina.
En ocasió de la presentació del Protocol Local per a l’Abordatge i la Prevenció de la
Mutilació Genital Femenina vol saber quants casos de mutilació hi ha hagut a Mollet el
darrer any i els darrers deu anys.

Diligència:
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202111291757000000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]
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