ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
25 de novembre de 2019
De 19.00 a 21.00 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
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Nuria Muñoz Herrera, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
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 Benitez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 d'octubre de 2019
2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de
Govern Local
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en regidors i
regidores de la Corporació
5. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust de l'Ajuntament corresponent
a l'exercici 2018
6. Aprovació del cànon variable de 2019 del contracte de gestió indirecta mitjançant
concessió del servei públic del Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n'Arimon
7. Aprovació d'una proposta per declarar Mollet del Vallès ciutat Feminista
8. Aprovació d'una proposta per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de
fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viudetat
9. Mocions d'urgència
10. Precs i Preguntes
Precs:
- Sobre els problemes del barri de l’estació del Nord
- Sobre la col·locació a Mollet de les llambordes Stolpersteine
- Sobre el suport i reconeixement al comerç local i de proximitat

1. - Aprovació de l'acta de la sessió de 28 d'octubre de 2019
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior, de 28
d’octubre de 2019.

2. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de membres de la Junta
de Govern Local
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 13 de novembre de 2019 (núm.
201901003283) que diu:
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 201901002080, de data 15 de juny de 2019,
vaig nomenar els membres de la Junta de Govern Local d’entre els regidors i regidores
d’aquest Consistori.
Atès que, fruit dels canvis que s’han produït en el marc de govern d’aquesta ciutat i amb
la finalitat d’evitar una dispersió de resolucions, resulta aconsellable deixar sense
efectes l’anterior i dictar-ne una de nova que reculli la nova composició de la Junta de
Govern Local.
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Atès que la Junta de Govern Local, segons el que estableix l’article 7 del Reglament
orgànic municipal, és un òrgan de govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i és
d’existència obligatòria de conformitat amb la legislació de règim local.
Atès que l’article 15.1 del Reglament orgànic municipal estableix que la Junta de
Govern Local és integrada per l’Alcaldia i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d’aquests.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia número 201901002080, de 15 de juny de
2019.
2. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores
següents:
Mireia Dionisio Calé
Xavier Buzón Juan
Mercè Pérez Piedrafita
Raúl Broto Cervera
Ana María Díaz Aranda
Juan Ignacio Torrecilla Benítez
3. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

3. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 13 de novembre de 2019 (núm.
201901003282) que diu:
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 201901002076, de data 15 de juny de 2019,
vaig nomenar tinents d’alcalde diferents regidors i regidores.
Atès que fruit dels canvis que s’han produït en el marc de govern d’aquesta ciutat i amb
la finalitat d’evitar una dispersió de resolucions resulta aconsellable deixar sense efectes
l’anterior i dictar-ne una de nova que reculli aquesta nova realitat.
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Atès que, segons els que estableix l’article 17.1 del Reglament orgànic municipal, les
tinències d’alcaldia, òrgans unipersonals, són nomenades per l’Alcaldia, d’entre els
regidors membres de la Junta de Govern Local, mitjançant decret, del qual se n’ha de
donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia número 201901002076, de 15 de juny de
2019.
2. Nomenar tinents d’alcalde, per l’ordre que s’expressa, als següents regidors i
regidores membres de la Junta de Govern Local:
1a tinent d’alcalde: Mireia Dionisio Calé
2n tinent d’alcalde: Xavier Buzón Juan
3a tinent d’alcalde: Mercè Pérez Piedrafita
4t tinent d’alcalde: Raúl Broto Cervera
5a tinent d’alcalde: Ana María Díaz Aranda
6è tinent d’alcalde: Juan Ignacio Torrecilla Benítez
3. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

4. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de competències en
regidors i regidores de la Corporació
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 13 de novembre de 2019 (núm.
201901003281) que diu:
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 201901002078, de data 15 de juny de 2019,
vaig efectuar diverses delegacions de competències de l’Alcaldia en regidors i regidores
del Consistori.
Atès que per Decret de l’Alcaldia d’avui han estat nomenats els regidors i regidores que
han de formar part de la Junta de Govern Local fruit dels canvis que s’han produït en el
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marc de govern d’aquesta ciutat i amb la finalitat d’evitar una dispersió de resolucions
que continguin delegacions en regidories resulta aconsellable deixar sense efectes
l’anterior i dictar-ne una de nova que reculli tant les delegacions que es mantenen sense
modificació, com aquelles que són modificades o atorgades de nou.
Vist que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’Alcaldia pot delegar
l’exercici de les seves atribucions.
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), i l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, contemplen les atribucions de l’Alcaldia i les limitacions a la possibilitat de
delegar-les.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Atesos els articles 13.2.b), 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia número 201901002078, de 15 de juny de
2019.
2. Estructurar l’Administració Municipal d’aquest Ajuntament en cinc àrees les quals
comprenen alhora els següents àmbits d'actuació:
1. ÀREA DE GOVERNANÇA, ECONOMIA I SERVEIS TERRITORIALS
a) Àmbit d’Economia i Serveis Generals:
Economia
Recursos Humans
Tecnologia i Comunicacions i Administració Electrònica
Seguretat Ciutadana i Convivència
b) Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres:
Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística
Mobilitat
Projectes Urbans i Obra Pública
Inspecció de Serveis Territorials
c) Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà:
Serveis Urbans
Paisatge Urbà i Accessibilitat
Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica
2. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS I ACCIÓ CÍVICA
Cultura i Festes
Educació
Joventut
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Gent Gran
Solidaritat
Promoció Cívica
Barris
3. ÀREA DE DRETS SOCIALS
Serveis Socials
Habitatge
Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat
Infància
Salut Pública
Respecte Animal
4. ÀREA DE GOVERN OBERT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
INNOVACIÓ
Participació
Ocupació
Comerç i Mercats
Projectes Europeus i Cooperació
Promoció Empresarial
Turisme i Promoció de la Ciutat
5. ÀREA DE MODERNITZACIÓ I QUALITAT DE SERVEIS
Qualitat de Serveis
Administració Digital
Transparència
Atenció a la Ciutadania
Consum
3. Crear els projectes i programes següents amb caràcter transversal els quals
abastaran tota l’organització municipal i delegar-ne la coordinació política i
supervisió als següents regidors i regidores:
PROJECTE/PROGRAMA
Projectes Estratègics
Agenda 2030: Objectius de Desenvolupament Sostenible
Ciutat Verda
Ciutat Smart
Ciutat Educadora, Cívica i Saludable

REGIDOR/REGIDORA
Mireia Dionisio Calé
Xavier Buzón Juan
Mireia Dionisio Calé
Raúl Broto Cervera
Raúl Broto Cervera

4. Crear l’àmbit d’actuació de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa que
comprendrà els Serveis Jurídics, el servei de Contractació i la Secretaria Tècnica de
les Empreses Municipals i els Organismes Autònoms.
5. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen, una delegació general d’atribucions de resolució dels assumptes de les
seves respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea i
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amb els àmbits d’actuació que es recullen a l’apartat segon d’aquesta resolució, als
quals s’haurà d’ajustar posteriorment l’organigrama municipal actualment vigent.
REGIDOR/REGIDORA
Mireia Dionisio Calé
Mercè Pérez Piedrafita
Ana María Diaz Aranda
Raúl Broto Cervera
Xavier Buzón Juan

ÀREA
Governança, Economia i Serveis Territorials
Serveis Personals i Acció Cívica
Drets Socials
Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació
Modernització i Qualitat de Serveis

6. Aquesta delegació general comportarà les facultats de direcció política de l’àrea
corresponent, i la signatura dels documents de tràmit o definitius, i les resolucions
necessàries per a l’execució de la delegació i, en particular, les que a continuació
s’indiquen:
a) La coordinació i supervisió dels programes o actuacions que afectin a més d'una
Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'àrea.
b) Els actes d’impuls i resolució corresponents als serveis inclosos a la seva àrea
que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències
indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la resta de legislació concordant, ni
estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o
regidores en aquesta resolució.
c) La resolució de recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell
mateix o pels regidors i les regidores de la seva àrea.
d) La incoació i resolució dels expedients sancionadors per infracció de les
ordenances municipals i de les normativa estatal i/o autonòmica en les matèries
del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar persona instructora i secretària,
que no estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres
regidors o regidores en aquesta resolució.
e) La contractació de qualsevol naturalesa, excepte els de caràcter patrimonial i
d’atorgament de concessions de tota classe, relacionats amb la seva àrea
d’actuació, incloent totes les atribucions previstes per a l’Alcaldia a la normativa
vigent i recollides a les Bases d’execució del Pressupost municipal, i que no
estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o
regidores en aquesta resolució.
f) La resolució de les justificacions presentades per les entitats en relació a
subvencions i convenis en les matèries corresponents a la seva àrea, inclosa la
facultat de reconèixer l'obligació i ordenar el pagament, que no estiguin
delegades a favor de la Junta de Govern Local o a d’altres regidors o regidores
en aquesta resolució.
g) L’aprovació i signatura de convenis o concerts amb organismes, institucions i
ens públics o privats necessaris per a la gestió de l'àrea.
h) En general, qualsevol altra activitat relacionada amb els àmbits compresos en
aquesta Àrea que sigui de la competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut
objecte de delegació general ni especial a favor de cap altre regidor o regidora en
aquesta resolució.
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7. Efectuar a favor de la regidora Mireia Dionisio Calé, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació de:
Economia
Tecnologia i Comunicacions i Administració Electrònica
Planificació, Gestió i Disciplina Urbanística
Projectes Urbans i Obra Pública
Inspecció de Serveis Territorials
Serveis Urbans
Projectes Estratègics
Comunicació
Programa Ciutat Verda
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
8. Efectuar a favor del regidor Xavier Buzón Juan, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació:
Qualitat de Serveis
Administració Digital
Promoció Cívica
Programa Agenda 2030: Objectius de desenvolupament sostenible
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
9. Efectuar a favor de la regidora Mercè Pérez Piedrafita, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació:
Cultura i Festes
Comerç i Mercats
Patrimoni Cultural i Documental
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Museu Abelló i Casa del Pintor Abelló
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
10. Efectuar a favor del regidor Raúl Broto Cervera, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació:
Educació
Participació
Transparència
Ocupació
Projectes Europeus i Cooperació
Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica
Centre d’Estudis Molletans
Projecte Ciutat Smart
Projecte Ciutat Educadora, Cívica i Saludable
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
11. Efectuar a favor de la regidora Ana María Díaz Aranda, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació
Serveis Socials
Gent Gran
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
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es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en els apartats següents.
12. Efectuar a favor del regidor Juan Ignacio Torrecilla Benítez, membre de la Junta de
Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en relació als àmbits d’actuació:
Recursos Humans
Joventut
Atenció a la Ciutadania
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits; els
actes d’impuls, de tràmit i definitius; la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per infracció de les ordenances municipals i de les normativa estatal
i/o autonòmica en les matèries del seu àmbit, incloses les facultats de nomenar
persona instructora i secretària; i, els actes administratius que afectin a tercers,
corresponents a aquests àmbits d’actuació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no
es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la LRBRL i la
resta de legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern
Local o a d’altres regidors o regidores en aquesta resolució.
13. Delegar especialment en la regidora Núria Muñoz Herrera, no membre de la Junta
de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als àmbits
d’actuació de:
Solidaritat
Habitatge
Infància
Respecte Animal
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
14. Delegar especialment en el regidor Juan José Baños González, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Seguretat Ciutadana i Convivència
Mobilitat
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
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15. Delegar especialment en el regidor Francisco Paradas Atroche, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Paisatge Urbà i Accessibilitat
Coordinació de Barris
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
16. Delegar especialment en la regidora María Josefa Muñoz Pareja, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Polítiques de Gènere, Feminisme i Diversitat
Salut Pública
Consum
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
17. Delegar especialment en la regidora Encarnación Ortiz Jurado, no membre de la
Junta de Govern Local, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als
àmbits d'actuació de:
Promoció Empresarial
Turisme i Promoció de la Ciutat
que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en aquests àmbits,
però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres
persones.
18. Delegar especialment en els regidors que s’indiquen a continuació la representació
de l’Ajuntament davant dels veïns i veïnes i les entitats ciutadanes respectives:
Mercè Pérez i Piedrafita, als barris de l’Estació de França i del Calderí
Raúl Broto Cervera, al barri de Can Borrell i a l’espai rural de Gallecs
Ana María Diaz Aranda, als barris de Lourdes i de Plana lledó
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, al barri de Riera Seca
Encarnación Ortiz Jurado, als barris del Centre i de Col·legis Nous
Juan José Baños González, als barris de Santa Rosa i de l’Estació del Nord
María Josefa Muñoz Pareja, als barris de Can Pantiquet i de la Casilla
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19. Ordenar que les competències delegades s’exerceixin d’acord amb el previst al
ROM i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de
ser delegades pels seus titulars en cap altre òrgan o membre de la Corporació.
En el text de les resolucions adoptades pels membres de la Corporació en virtut
d’aquesta delegació s’haurà de fer constar aquesta circumstància, per mitjà de la
inclusió, a la part dispositiva, del text:
“Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de ................... publicat al BOPB de
............... del mateix any.”
Les resolucions que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executives i
presumptament legítimes, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de
la competència originària, a qui s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació.
20. Disposar que aquestes delegacions tinguin efectes des del dia següent a la data
d’aquesta resolució i amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació
d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i les
regidores delegades, assumirà directament i automàtica les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercida la potestat d’avocació en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessats a l’expedient.
21. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
22. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i les regidores afectats i als
responsables dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes,
entenent-se acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dins del
termini dels tres dies següents a la seva notificació no es manifesta en contra o se’n
fa ús de la mateixa.
23. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
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5. - Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust de l'Ajuntament
corresponent a l'exercici 2018
Atès l’acord de Ple de 12 de juny de 2014 pel qual s’aprova, entre d’altres, la
modificació del Pla d’Ajust 2014-2023.
Atès el que estableix l’article 10.1 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès a l’article 10 del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel què es crea el Fons de
Finançament dels pagaments a proveïdors.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament per
l’exercici 2018 emès per la Intervenció Municipal.
Resultat: El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

6. - Aprovació del cànon variable de 2019 del contracte de gestió indirecta
mitjançant concessió del servei públic del Centre Municipal d’Esport i Salut Ca
n'Arimon
Atès que en data 13 de març de 2019, es va adreçar la comunicació del cànon fix de
2018 i, l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
Atès l’informe del cap del servei d’Accio Cïvica i Serveis a la Comunitat, en el que fa
constar que cal procedir a fer la liquidació corresponent a l’exercici de 2019 (exercici
2018).
Atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic;
Atès l’article 53.1.u del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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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 2019 (exercici 2018) en un
import de 62.917,08 €.
2. Girar la liquidació, per import de 62.917,08 € en concepte liquidació del cànon
corresponent al compte anual de l’exercici 2018.
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, Muñoz,
M.J., Muñoz, N., 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. - Aprovació d'una proposta per declarar Mollet del Vallès ciutat Feminista
No hi ha dubte que la gran majoria de la ciutadania molletana està compromesa amb la
lluita per assolir la igualtat entre homes i dones. També el consistori hi està compromès.
Avui, dia 25 de novembre, en què es commemora el Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones, cal reivindicar i seguir posant esforços per eliminar
aquesta insuportable violència, però no només la física, sinó també la psicològica,
laboral, salarial, assistencial, i de tot tipus. Avui mateix, l’Ajuntament de Mollet ens
hem adherit i fet lectura pública del Manifest 25N, subscrit per les quatre diputacions, la
Generalitat i diferents entitats municipalistes. Es tracta d’enfortir les polítiques per crear
un marc i una societat igualitària. Cal una implicació de totes les administracions,
cadascuna en la seva dimensió. I és clar que els ajuntaments han de tenir un paper
protagonista.
A Mollet portem anys treballant des de diferents àmbits, en l’educatiu, el salarial, en la
igualtat d’oportunitats, en els serveis d’atenció, en el divulgatiu i l’associatiu, entre
d’altres.
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Cal continuar treballant des de la ciutat, en la defensa dels drets de les dones i la lluita
per la igualtat efectiva entre les dones i els homes, l'eliminació de les discriminacions
per raó de sexe i l’eradicació de la violència masclista.
I per això considerem important, com a acció institucional, comprometre’ns a continuar
fent passos, en una declaració unànime de tot el consistori.
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local es defineix
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a
utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una major igualtat”.
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals,
2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
recull en la seva exposició de motius, entre d’altres, que:
-

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, (...)

-

La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus
membres.

-

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i
dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. L’Estatut de Catalunya recull al
Títol I, article 19.1. que: “totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de
llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia,
lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.” La Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en el seu
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un
valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat
democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.”
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels
poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels
drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny,
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques.”

El feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit. Els feminismes es
conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de
discriminació, també com ingredient necessari per a la democratització real de la
societat i per al benestar de tota la població, no només de les dones.
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L’auge de l’extrema dreta, a Europa i també malauradament a l’estat espanyol, així com
les retallades que s’han produït sobre els drets de les persones posen en perill les fites
conquerides i poden impedir plantejar-ne de noves.
La ciutadania de Mollet ha expressat en múltiples ocasions, a través de les seves
associacions de dones i a través de dones i homes compromesos, la indignació per la
violència contra les dones, la preocupació per l’ascens de la ultradreta que pretén
retrocedir en el temps, i l’absoluta convicció de continuar amb la lluita feminista. En
són exemple les diferents mobilitzacions, la vaga general feminista i diverses
manifestacions.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una
major igualtat, i de fet, a Mollet ja fa anys que s’ha començat a treballar en aquest
sentit, però encara queda recorregut. El feminisme és una oportunitat perquè totes i tots,
dones i homes, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència
que en elles s’hi produeix, exercint la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de
la vida.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Declarar Mollet del Vallès ciutat feminista.
2.- Adherir-se a la “Carta europea per a la igualtat de dones i homes a la vida local”
3.- Continuar treballant en la implementació de mesures a Mollet, i amb la dotació de
recursos necessaris per fer efectives polítiques feministes i d’equitat.
4.- Traslladar aquests acords a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de
Catalunya, a l’Oficina de les Dones de la Diputació de Barcelona, al departament
de Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones (ICD), i a les
entitats de dones de la ciutat.

Resultat: Aprovat per unanimitat.

8. - Aprovació d'una proposta per a la defensa de la igualtat de tracte entre les
parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viudetat
Actualment es dóna a Espanya una situació de greu desequilibri entre ciutadans que
decideixen contraure matrimoni i aquells altres que opten per registrar-se oficialment
com parelles de fet. Aquesta situació és generada per les deficiències que l’actual
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legislació en matèria de parelles de fet comporta respecte als requisits d’accés a la
pensió de viudetat.
La decisió de constituir parella de fet encara comporta importants diferències en
cobertures i protecció. El Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei General de la Seguretat Social, que regula el dret de les parelles de fet a tenir
accés a la mencionada pensió, en el seu article 221, inclou les condicions que les
parelles de fet han de complir per a poder accedir a la pensió de viudetat.
Entre les mateixes s’imposa la necessitat de que aquestes parelles estiguin constituïdes
per un període mínim de cinc anys. D’igual manera, s’estableix que els ingressos
econòmics del membre de la parella de fet supervivent no arribés durant l’any natural
anterior a la mort al 50% de la suma dels propis i dels del causant en el mateix període,
o el 25% en cas d’existència de fills.
Al valorar els ingressos, la llei no té en compte si la situació del que sobreviu al moment
de la mort és permanent o de caràcter merament circumstancial, amb lo que únicament
es tenen en compte els ingressos de la del membre que sobreviu en un període
determinat (l’any anterior a la mort), convertint la situació en completament injusta per
aquells que optin per aquest tipus d’unió de parelles.
En el cas concret de que no es compleixin aquests dos últims requisits, només es
reconeixerà el dret a pensió de viudetat quan els ingressos del que sobreviu resultin
inferiors a 1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional. Si bé aquesta última
clàusula s’estableix en un intent de salvaguardar la pensió en els supòsits de necessitat
econòmica, la intencionalitat final de la norma no és tractar de garantir un mínim vital si
no la d’evitar la desprotecció de la família, al produir-se una reducció dels seus
ingressos a causa de la mort del cònjuge.
Els requisits assenyalats suposen una clara vulneració de l’article 14 de la Constitució,
per mig del qual es proclama el principi d’igualtat. La pensió de viudetat té una
naturalesa contributiva, de la que la persona es beneficia per lo que va cotitzar el
cònjuge mort en vida. És per aquest motiu, a l’igual que succeeix en el cas dels
matrimonis, que una persona que ostenti el dret a la pensió pot compatibilitzar-la amb
les rendes del treball, no tenint sentit que estableixin condicions més costoses a les
unions de fet.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes del Reial
Decret Legislatiu 8/2018 i de totes aquelles normes relacionades amb ell, per a
equiparar els drets en l’accés a la pensió de viudetat de les parelles de fet amb el
dels matrimonis civils.
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2.- Instar al Govern d’Espanya a que en el termini màxim d’un any, aprovi un Projecte
de Llei de Parelles de Fet pel qual s’incorpori en el Codi Civil una regulació del
règim de la parella de fet aplicable en tot el territori nacional, així com que
incorpori les modificacions oportunes en altres normes per a evitar qualsevol tipus
de discriminació jurídica de les parelles de fet enfront als matrimonis per raó del
seu estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan
concorrin la resta de requisits que s’estableixin en cada cas.
3.- Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics del Congrès dels Diputats.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

9. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.

10. - Precs i Preguntes
Precs
Sra. Padilla:
Sobre els problemes del barri de l’estació del Nord
Fa referència a la manca d’inversions al barri de l’estació del Nord i comenta que
l’associació de veïns de la mateixa reclama un Pla de millora integral del barri. D’altra
banda, respecte de la recent remodelació de la Plaça de l’Estatut, afirma que té certes
mancances, entre elles la perillositat de gabions amb pedres que ja han provocat ferides
a algunes persones. Proposen al Ple l’adopció d’alguns acords com ara iniciar
conjuntament amb l’associació de veïns l’estudi i redacció d’un pla integral del barri
que reculli les demandes veïnals, que es faci una actuació al parc de la plaça de l’Estatut
i que es substitueixin els gabions amb pedres per altres materials que facin desaparèixer
la seva perillositat.
Sr. López:
Sobre la col·locació a Mollet de les llambordes Stolpersteine
Comenta que la iniciativa Stolpersteine es va iniciar a Alemania i posteriorment s’ha
estès per tota Europa. Comenta que a Catalunya ho està treballant el Memorial
Democràtic i a més, diu que l’associació Projecte Homenatge hi vehicula també
aquestes peticions per a alcaldes i regidors assassinats pel franquisme. Atès que a
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Mollet hi ha cinc persones documentades assassinades als camps de concentració nazis i
també un alcalde republicà assassinat pel franquisme espanyol, opina que és una bona
manera de recordar sempre a aquestes persones. Demana que es treballa conjuntament
amb Memorial Democràtic i amb l’associació Projecte Homenatge per tal de que
aquestes llambordes esdevinguin una realitat.
Sra. Guillén:
Sobre el suport i reconeixement al comerç local i de proximitat
Comenta que el petit comerç i les Pymes són la base de l’economia de Mollet del Vallès
i que ara que les formes i hàbits de consum estan canviant i s’estan consolidant a favor
del comerç electrònic i les grans superfícies, afirma que és més necessari que mai
establir polítiques i una estratègia clara per a potenciar el comerç i els negocis de
proximitat ja que opina que el constant tancament i modificacions en petits comerços
que no perduren en el temps, genera una visió negativa de la ciutat i de la configuració
urbanística de la mateixa. Proposa en aquest sentit impulsar un estudi tècnic per a la
modificació del Pla d’usos per a la instauració de nous comerços a la ciutat, crear una
mesa de comerç local que inclogui més membres que l’actual, l’adopció de les mesures
necessàries per a l’eliminació de les traves burocràtiques per a la successió empresarial
o la facilitació de tràmits per als nous emprenedors, instaurar un reconeixement als
comerços històrics, estudiar mesures que puguin comportar una bonificació fiscal a
aquestes comerços i finalment, impulsar la creació d’un eix comercial fixe a cada barri.
Sr. Daví:
Sobre l’incivisme a l’espai on hi havia els antics cinemes. Comenta que freqüentment es
trenquen els vidres que fan de barana i que ja es va realitzar anteriorment alguna
proposta per a canviar el sistema emprat a llocs on podia haver hagut vidres com a
separació i que consisteix en un tipus de malla més senzilla, d’acer inoxidable, i que fan
l’efecte de parar la caiguda. Demana que es prengui en consideració aquesta proposta ja
que creu que la instal·lació és més senzilla i estètica que la solució emprada fins ara.
Sra. Vilaret:
Demana respecte en les intervencions i l’argumentació emprada pels regidors al Ple de
l’Ajuntament.
Sr. Garrido:
Demana a la Sra. Moya explicacions sobre quin problema hi ha amb l’ús del llenguatge
utilitzat pel propi regidor i, d’altra banda, l’agilització en el tractament dels assumptes a
les sessions del Ple de l’Ajuntament.
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Sra. Escribano:
Sobre l’estació de Mollet Sant Fost, on s’ha fet una proposta per part de diferents
col·lectius per fer un pla de transició d’accessibilitat mentre durin les obres. Volen
plantejar si l’equip de govern ho contempla o si ho podrien treballar amb RENFE o
ADIF perquè mentre les obres no acabin, pugui haver certa mobilitat.

Preguntes
Sr. Daví:
1. En relació al prec anterior, demana saber quants diners s’han gastat en motiu
dels fets incívics de la plaça dels antics cinemes pel trencament de vidres que
fan de barana.
2. En relació a un projecte anunciat durant la campanya electoral municipal que
feia referència a la mateixa plaça dels antics cinemes, relacionat amb la joventut
i que en principi seria “únic” a la comarca o país.
Sr. Sostres:
1. Demana saber quin criteri s’empra per determinar quines activitats han
d’aparèixer a les publicacions de “què pots fer aquest cap de setmana”.
Sra. Vilaret:
1. Respecte d’unes obres que s’han fet recentment a la plaça de Lluís Companys de
substitució d’una part del paviment. Demana saber qui ha fet o executat les
obres i si estava previst que s’encarregués de reparar-ho també dins del mateix
contracte.
2. Respecte de les diferents obres realitzades últimament a la ciutat, voldria saber
com és que passa sovint el fet de que s’hagin de repetir algunes que s’han fet de
forma recent i qui s’encarrega de la direcció de les mateixes.
Sr. Espinosa:
1. Fa dos plens es preguntava per les subvencions d’entitats de 2018 i comenta que
no s’havien cobrat per part d’algunes entitats i demana saber si ja s’han cobrat.
Sra. Escribano:
1. Respecte de la petició que es va realitzar recentment sobre el buidatge de la
piscina de Ca n’Arimon, comenta que es van contestar a algunes de les
preguntes presentades però no a totes i demana a l’equip de govern si els hi
podrien facilitar la resposta.
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2. Sobre el POUM, demana saber si hi ha un cronograma aproximat del mateix.
a. Vol saber a més si hi ha permanentment, si només ha estat a l’etapa de
participació ciutadana o si està previst que hi hagi una oficina del Pla.
Sr. Sancho:
1. Sobre la comissió d’estudi de la gestió de l’aigua municipal. Demana saber si
aquesta comissió està “viva” i si té previst reunir-se.
2. Sobre els pisos dels mestres del Nicolás Longarón i el projecte de rehabilitació
dels mateixos. Demana saber en quin estat es troba aquest assumpte.
Sra. Moya:
1. Sobre els problemes a l’aparcament de la illa els dimarts i també sobre les
filtracions d’aigua, demana saber si es té prevista alguna solució o què tenen
pensar fer.
2. Sobre l’assumpte d’Expertus i l’abonament de la mensualitat realitzada per part
de l’Ajuntament, demana saber en quin estat es troba el tema.
3. Respecte de la informació dels talls de llum, comenta que hi ha punts que s’han
donat amb més persistència i demana saber si s’ha resolt o quina explicació hi
ha.
Sra. Guillén:
1. En relació amb l’esvoranc sorgit a l’asfalt de la calçada de la Rambla de Pompeu
Fabra, s’ha fet públic que suposadament es deu a un trencament d’un tub del
clavegueram i demana saber:
a. Si aquests tubs que passen per sota reben algun tipus de manteniment
b. En el seu cas, si hi ha previst algun canvi o mesura correctora en aquests
tubs per evitar altres possibles esvorancs en aquestes vies.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201911251800340000_FH.videoacta
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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
10/12/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
11/12/2019

.

Codi de verificació: 84f72934-c9cc-4cec-8959-8cbd84d232a6
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

