ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
20 de desembre de 2021
De 18.02 a 20.14 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Sergio Suárez Martínez, regidor
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari
Valentín Gómez Sánchez
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de novembre de 2021.
2. Concessió de la distinció cívica "Per Mollet" a Alexia Putellas.
3. Aprovació del cànon variable de 2021 del contracte de gestió indirecta, mitjançant
concessió, del servei públic del Centre Municipal d'Esport i Salut Ca n'Arimon.
4. Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.
5. Mocions d'urgència.
6. Precs i Preguntes.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de novembre de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 29 de
novembre de 2021.
2. Concessió de la distinció cívica "Per Mollet" a Alexia Putellas.
El reglament d’Honors, Símbols i Distincions de l’Ajuntament de Mollet regula la
concessió d’honors i distincions a aquelles persones, físiques o jurídiques que, per la
seva trajectòria, actuació o mèrits, honorin la ciutat, tal com preveu l’article 189 del
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’acord amb l’article 3 de l’esmentat reglament, aquesta distinció pot fer-se mitjançant
l’atorgament de la Medalla de la Ciutat, de la distinció cívica “Per Mollet” o per la
condecoració al mèrit en seguretat ciutadana.
Pel que fa a la distinció cívica “Per Mollet”, s’atorga a persones i/o entitats que tenen
una trajectòria rellevant en diversos camps, la qual cosa ha significat, d’alguna manera o
altra, un benefici col·lectiu. Així, el capítol IV del reglament estableix que aquesta
distinció es concedeix “com a reconeixement i agraïment de la ciutat envers persones
físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball envers
l’associacionisme ciutadà i les seves manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials”.
Vistos els èxits aconseguits per la molletana Alexia Putellas Segura durant la seva
trajectòria esportiva, encara en actiu, així com la seva contribució a la visibilització de
l’esport professional femení i, en especial, per haver-se convertit en un referent en el
món del futbol.
Atès que la Junta de Portaveus, reunida el dia 14 de desembre de 2021, ha acordat per
unanimitat l’atorgament d’aquesta distinció cívica.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Concedir la distinció “Per Mollet” a l’esportista molletana Alexia Putellas Segura.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació del cànon variable de 2021 del contracte de gestió indirecta,
mitjançant concessió, del servei públic del Centre Municipal d'Esport i Salut Ca
n'Arimon.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació del contracte de
gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal del Centre Municipal
d’esport i salut Ca n’Arimon (Esport 54/1998-COGS/98021-); (X2020003521).
Atès que en data 13 d’abril de 2021, es va adreçar la comunicació del cànon fix de 2020
i l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
Atès l’informe del cap de secció d’Esports de data 26 de novembre de 2021, en el qual
fa constar que cal procedir a fer la liquidació corresponent al cànon variable de
l’exercici de 2021 (exercici 2020).
Vist l’informe del cap de serveis de Programació Econòmica i de Ciutat Intel·ligent de
data 23 de novembre de 2021, pel que fa a l’import que correspon aprovar del cànon
variable derivat dels comptes auditats presentats per l’empresa per a l’exercici de 2020.
Atesa la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Atès l’article 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del Centre
Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon per a l’any 2021 (exercici 2020) per un
import de 33.418,60 €.
2. Girar la liquidació, per import de 33.418,60 € en concepte liquidació del cànon
corresponent als comptes auditats de l’exercici 2020.
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3. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè en el termini
d’un mes a partir de la notificació d’aquest acord ingressi en la tresoreria municipal
la quantitat esmentada.
4. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè un cop
l’empresa auditora presenti l’estat de comptes definitiu, presenti a l’Ajuntament la
liquidació corresponent per tal de compensar la part que correspongui si s’escau.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
4. Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.
L’alcalde ha format el Pressupost General per a l’exercici de 2022 i les seves Bases
d’Execució i el tramet al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article
168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient ha estat informat per la interventora.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per
a l’exercici de 2022, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de
cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:
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Ajuntament i organismes autònoms
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Ajuntament

IMSD

IME

FMJA

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

19.860.594,86 €
876.368,67 €
11.145.338,02 €
24.327.706,96 €
3.975.516,76 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
540.455,36 €
625.622,06 €
6.742.236,24 € 1.909.280,02 €
30,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
15.590,00 €
455.929,00 €
10,00 €

Total operacions corrents

60.185.525,26 €

7.282.721,60 € 2.534.902,08 €

471.529,00 €

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

650.000,00 €
1.353.324,72 €

0,00 €
15.000,00 €

0,00 €
37.516,00 €

0,00 €
5.001,00 €

Total operacions de capital

2.003.324,72 €

15.000,00 €

37.516,00 €

5.001,00 €

7.297.721,60 € 2.572.418,08 €

476.530,00 €

Total operacions no financeres

62.188.849,98 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.667.283,61 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

4.667.283,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.297.721,60 € 2.572.418,08 €

476.530,00 €

Total General Pressupost
ESTAT DE DESPESES

66.856.133,59 €

Capítol pressupostari

Ajuntament

IMSD

IME

FMJA

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

19.440.217,92 €
22.938.315,91 €
426.500,00 €
12.011.343,43 €
2.550.415,61 €

6.349.057,47 € 2.109.493,22 €
829.400,00 € 372.103,98 €
3.003,00 €
2.304,88 €
101.261,13 €
51.000,00 €
0,00 €

210.504,00 €
199.415,00 €
200,00 €
61.410,00 €

Total operacions corrents

57.366.792,87 €

7.282.721,60 € 2.534.902,08 €

471.529,00 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

4.445.807,72 €
57.517,00 €

15.000,00 €
0,00 €

37.516,00 €
0,00 €

5.001,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

4.503.324,72 €

15.000,00 €

37.516,00 €

5.001,00 €

7.297.721,60 € 2.572.418,08 €

476.530,00 €

Total operacions no financeres

61.870.117,59 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.986.016,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

4.986.016,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.297.721,60 € 2.572.418,08 €

476.530,00 €

Total General Pressupost

66.856.133,59 €
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Empreses municipals
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Mollet Impulsa

EMFO

Mercamollet SL

Mollet Comunicació,
SL

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

0,00 €
0,00 €
1.316.408,25 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.482.978,08 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
367.859,69 €
663.384,77 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
5.850,00 €
442.305,95 €
0,00 €

Total operacions corrents

1.316.408,25 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

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

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.316.408,25 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.316.408,25 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

Total operacions no financeres

Total General Pressupost
ESTAT DE DESPESES
Capítol pressupostari

Mollet Impulsa

EMFO

Mercamollet SL

Mollet Comunicació,
SL

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

148.663,57 €
313.313,52 €
60.791,54 €

2.123.486,78
350.991,30 €
8.500,00 €

398.937,30 €
632.307,16 €

373.427,39 €
74.728,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total operacions corrents

522.768,63 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

522.768,63 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

522.768,63 €

2.482.978,08 €

1.031.244,46 €

448.155,95 €

Total operacions no financeres

Total General Pressupost
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Consorci Teledigital Mollet
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Consorci Teledigital
Mollet

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

0,00 €
0,00 €
205.878,64 €
568.796,18 €
99,99 €

Total operacions corrents

774.774,81 €

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

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

Total operacions no financeres

774.774,81 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

Total General Pressupost
ESTAT DE DESPESES

774.774,81 €

Capítol pressupostari

Consorci Teledigital
Mollet

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

126.540,34 €
640.734,47 €
500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €

Total operacions corrents

774.774,81 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

0,00 €
0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

Total operacions no financeres

774.774,81 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
0,00 €

Total operacions financeres

0,00 €

Total General Pressupost

774.774,81 €
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Pressupost general consolidat
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol pressupostari

Total sense
consolidar

Ajustos de
consolidació

Total Consolidat

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

19.860.594,86 €
876.368,67 €
14.223.002,02 €
37.592.617,20 €
3.975.656,75 €

19.860.594,86 €
876.368,67 €
14.223.002,02 €
9.513.516,66 € 28.079.100,54 €
3.975.656,75 €

Total operacions corrents

76.528.239,49 €

9.513.516,66 € 67.014.722,83 €

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

650.000,00 €
1.410.841,72 €

57.517,00 €

650.000,00 €
1.353.324,72 €

Total operacions de capital

2.060.841,72 €

57.517,00 €

2.003.324,72 €

Total operacions no financeres

78.589.081,21 €

9.571.033,66 € 69.018.047,55 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.667.283,61 €

0,00 €
4.667.283,61 €

Total operacions financeres

4.667.283,61 €

Total General Pressupost
ESTAT DE DESPESES

83.256.364,82 €

Capítol pressupostari

Total sense
consolidar

0,00 €

4.667.283,61 €

9.571.033,66 € 73.685.331,16 €
Ajustos de
consolidació

Total Consolidat

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

31.280.327,98 €
26.351.309,90 €
501.799,42 €
12.227.014,56 €
2.555.415,61 €

31.280.327,98 €
26.351.309,90 €
501.799,42 €
9.513.516,66 € 2.713.497,90 €
2.555.415,61 €

Total operacions corrents

72.915.867,47 €

9.513.516,66 € 63.402.350,81 €

6. Inversions reals
7. Transferències de capital

4.503.324,72 €
57.517,00 €

57.517,00 €

4.503.324,72 €
0,00 €

Total operacions de capital

4.560.841,72 €

57.517,00 €

4.503.324,72 €

Total operacions no financeres

77.476.709,19 €

9.571.033,66 € 67.905.675,53 €

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 €
4.986.016,00 €

0,00 €
4.986.016,00 €

Total operacions financeres

4.986.016,00 €

Total General Pressupost

82.462.725,19 €

0,00 €

4.986.016,00 €

9.571.033,66 € 72.891.691,53 €
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2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de 2022 que figuren a

l’expedient i que inclouen l’actualització per a l’any 2022 del Pla estratègic de
subvencions 2020-2023, a què es refereix l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, les bases específiques que regularan el seu
procediment de concessió, a què es refereix l’article 17.2 de la mateixa llei i
estableix el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de
l’article 13 del RD 424/2017, de 28 d’abril.
3. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels
organismes autònoms municipals per a l’exercici de 2022.
4. Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província.
5. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases d’Execució
en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública i
publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l’exercici corresponent una
vegada publicat.
6. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2022.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria
5. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
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6. Precs i Preguntes.
Precs
Sr. Daví:
Amb relació a la concessió de la Medalla de la Ciutat a Alexia Putellas.
Vol que des de l’equip de govern es valori, si no hi ha cap tipus d’incompatibilitat, la
possibilitat d’atorgar a Alexia Putellas la Medalla de la Ciutat. Si se li atorga, diu, seria
la primera dona i la persona més jove a rebre-la.
Afegeix que no cal esperar que sigui més gran i que en el futur se li podrà posar el seu
nom a un nou equipament de la ciutat.
Preguntes
Sr. López:
Amb relació als contenidors del carrer d’Antònia Canet.
Comenta que aquesta pregunta ja es va fer fa uns quants plens.
Explica que han analitzat, amb uns veïns que la utilitzen, la instal·lació de contenidors a
l’encreuament del carrer d’Antònia Canet amb Rambla Nova que en un principi havia
de ser una prova pilot. Afegeix que s’instal·len durant una dotzena d’hores al dia,
sobretot en hores de foscor.
Creu que aquesta instal·lació no funciona ja que genera molta brutícia durant el dia
perquè, encara que hi ha uns cartells que informen que no es pot llençar brossa, s’hi
llença. A més, diu, els veïns no hi estan contents, és una instal·lació incòmode i a l’estiu
genera molta pudor.
Pregunta si després de mesos de prova el govern encara creu que ha de continuar o si
s’ha de fer d’una altra forma.
Sr. Suárez:
Amb relació a l’encreuament dels carrers d’Arcadi Viñas amb Salvador Espriu.
Comenta que vol tornar a fer una pregunta que va fer al ple d’octubre passat.
Explica que el terra de l’encreuament dels carrers d’Arcadi Viñas amb Salvador Espriu,
l’entrada de l’IES Gallecs, es trobava en un estat lamentable a l’octubre i que ara encara
està pitjor. Afegeix que l’equip de govern els va respondre a l’octubre que s’hi estava
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buscant una solució i que les obres començarien però que no han començat i que s’hi
han produït algunes caigudes més.
Vol saber si aquestes obres estan previstes.
Acaba dient que espera que aquestes reformes es puguin incloure als pressupostos del
2022.

Diligència:
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202112201801000000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
23/12/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
23/12/2021

.
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