ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
24 de febrer de 2020
De 19.05 a 21.50 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
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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 Ortíz 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 Benítez, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Interventora
María Begoña Ballvé Jerez
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Modificació de l'error material de l'Ordenança núm. 3 de preu públic per a la
prestació del Servei de les escoles bressol
3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i
l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local d'Habitatge
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística
5. Aprovació de sol·licitud d'ajuts per a la Compra Pública d'Innovació
6. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès
amb el terme municipal de Parets del Vallès
7. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès
amb el terme municipal de Montcada i Reixac
8. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Circulació
9. Aprovació d'una proposta de suport als actes i reivindicacions del dia 8 de març
10. Sol·licitud a l'INCASOL de reserva dels terrenys on anaven els jutjats per a
equipaments públics
11. Sol·licitud d'actualització de l'índex de renda de suficiència en la Llei de
Pressupostos de la Generalitat
12. Aprovació d'una proposta de suport al sistema de dipòsit, reutilització i retorn
d'envasos
13. Aprovació d'una proposta per a la regulació i posada en funcionament de
l’assistència a distància dels regidors i regidores a les sessions del Ple i emissió de vot
14. Aprovació d'una proposta perquè es limiti la proliferació de salons de jocs i apostes,
la seva publicitat i es reforci la prevenció de les ludopaties com a problemàtica de salut
pública
15. Mocions d'urgència
16. Precs i Preguntes
Precs:
- Prec relatiu a la defensa de les persones grans que viuen soles
- Prec relatiu a la promoció censal dels animals de companyia
- Prec perquè els grups municipals, regidors i regidores tinguin sempre tota la
informació sobre sessions plenàries i comissions
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió extraordinària de 10 de
febrer i de l’ordinària de 27 de gener de 2020.
2. Modificació de l'error material de l'Ordenança núm. 3.4, de preu públic per a la
prestació del Servei de les escoles bressol
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics, prestacions patrimonials públiques
de caràcter no tributari i de preus privats per a l’exercici de 2020 van ser aprovades
inicialment pel Ple de la Corporació a data 28 d´octubre de 2019.
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Atès que segons informe de la Responsable tècnica de l´Institut Municipal d´Educació
s’ha detectat error material en la Ordenança de Preus Públics núm. 3.4. Preu públic per
la prestació del servei d’escoles Bressol que s’ha d’esmenar.
Atès l´article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, on s´estableix que “les Administracions
Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d´ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en el quals s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les Ordenances, així com les facultats de revisió d´ofici
dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar la Disposició Final de l’Ordenança de Preus Públics núm. 3.4.de Preu públic
per a la prestació del servei d’escoles Bressol, en els termes següents:
On diu:
“DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.”
Ha de dir:
“DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre de 2020 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.”
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local
d'Habitatge
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Atès que a l’any 2019 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2017, de 27
de maig.
Atès que el pacte onzè del Conveni estableix que aquest tindrà una vigència fins al dia
31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per mutu acord de les parts.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 29
de gener de 2020.
Atès l’informe d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria.
Atès l’article 114.3 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.
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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, relatiu a l´Oficina Local
d´Habitatge, per a l´any 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions
de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització
Lingüística
Atès que el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del Consorci per a
la Normalització Lingüística i els seus Estatuts en les sessions del 3 i de l'11 d'octubre
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de 1988. El 15 de desembre de 1988 va tenir lloc l'acte de constitució del Consorci.
L'Ordre del conseller de Cultura de 28 de febrer de 1989 va donar publicitat a la creació
del Consorci per a la Normalització Lingüística. Els Estatuts del Consorci van ser
modificats per l'Acord GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació
dels Estatuts de determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a
través del Departament de Cultura, que va adaptar-los a les darreres modificacions
legals sobre règim dels consorcis.
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els
consorcis en el seu capítol VI, i introdueix una sèrie de modificacions normatives
respecte del règim jurídic anterior.
Vista la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juliol de
2018 del text íntegre dels estatuts modificats del Consorci per a la Normalització
Lingüística que va aprovar el Ple del Consorci en data 6 de juliol de 2017.
Atès l’escrit adreçat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, en el qual
demanava a l’Ajuntament la ratificació de la modificació dels seus Estatuts.
Vist l’informe de la cap de Serveis Jurídics de data 17 de febrer de 2020.
Atès que l’òrgan competent per acordar la integració de l’Ajuntament en un consorci i
per aprovar els estatuts reguladors d’aquell així com per aprovar les posteriors
modificacions dels citats estatuts del consorci del qual forma part és el Ple de
l’Ajuntament, tal com es desprèn de l’article 22.b) i 123.1 f) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local i 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
que indiquen que “correspon en tot cas al Ple municipal en els Ajuntaments, els acords
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals(...)”.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix en relació a la modificació
d’estatuts d’un consorci que; “La modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord
previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
que per a l’aprovació” i que l’article 313 del mateix reglament fixa que per al
procediment de constitució del consorci es requereix l’aprovació mitjançant majoria
absoluta de l’òrgan competent, informació pública dels estatuts per un termini de 30
dies i tramesa dels estatuts a la Direcció General d’Administració Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística d’acord amb el text que consta publicat al BOE núm. 7662 de 12 de
juliol de 2018 (ACORD GOV/43/2018, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els
Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística).
2. Sotmetre aquest acord, juntament amb el text del projecte de modificació d’estatuts,
a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant un edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que, si es considera oportú,
es puguin presentar al·legacions.
En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
3. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, així com
trametre una certificació de l’acord de l’aprovació definitiva.

Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació de sol·licitud d'ajuts per a la Compra Pública d'Innovació
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de la sol·licitud dels Ajuts per a la Compra Pública
d’Innovació.(CPI). E0912020000012
Fets
1. El 4 de novembre de 2019 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ
TES/2791/2019, de 28 d'octubre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores
aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a ens locals de Catalunya
per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública
d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.
2. El novembre d’enguany finalitza la primera de les dues possibles pròrrogues del
servei de recollida de residus. S’obre doncs la possibilitat de licitar un nou contracte
que inclogui propostes relatives a innovació.
3. Per a 2020, tant la Unió Europea com la Generalitat de Catalunya han establert uns
objectius de recollida selectiva que són entre el 50 i el 60% del totals dels residus.
L’any 2019 a Mollet del Vallès es va recollir selectivament un 40% dels residus.
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4. La Compra Pública d’Innovació (CPI) és un instrument que promou el
desenvolupament de nous mercats basats en la I+D+i, mitjançant la compra de
productes i serveis innovadors per part d’organismes públics.
D'acord amb el Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT, aquests
projectes han de produir un canvi de tendència en el servei de recollida selectiva, pel
que fa a l'assoliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció, a la millora de
la qualitat dels residus recollits i a l'optimització de la seva valorització material.
Els Fons disponibles totals són de 10 milions d’euros. Mollet del Vallès podria
participar en la línia de finançament tipus 3, municipis amb població igual o
superior a 50.000 habitants i inferior als 100.000, amb una subvenció màxima de 2
milions d’euros, i amb un projecte de com a mínim 500.000 euros. El període
d’execució del projecte és de 2 anys després de la data de resolució de l’ajut.
El tipus d’ajuda és una subvenció a fons perdut del 50% dels costos elegibles del
projecte presentat, amb concurrència competitiva, de manera que es puntuarà els
projectes presentats en funció de la consecució dels objectius establerts en la
subvenció, i incompatible amb altres ajudes amb els mateixos fons europeus.
El termini de presentació de peticions d’ajut és el 15 de març de 2020 i, està previst
que la resolució de l’ajut es faci a finals de l’any 2020. Cal que hi hagi una
aprovació de petició de l’ajuda per part d’algun òrgan de l’Ajuntament.
5. Descripció de la proposta del projecte per a Mollet del Vallès:
a) Extensió de la recollida porta a porta a comerços, actualment de paper i cartró, a
altres fraccions i establir un sistema de subvenció per aquells comerços que
utilitzin el servei correctament.
b) Realització de proves pilot amb sistemes d’identificació d’usuaris i de tancament
de contenidors. Establir també un sistema de subvencions per aquells usuaris que
participin en les proves pilot.
c) Implantació d’àrees emergents (àrees de “posar i treure”) en espais on els
sistema de contenització presenta majors dificultats. També amb sistemes
d’identificació d’usuaris i tancament de contenidors.
d) Foment de l’autocompostatge dels residus del mercat setmanal i la poda de
l’arbrat municipal.
e) Foment d’un equip de treball especialitzat amb el CPI, els sistemes d’indicadors
i el seguiment de les proves pilot.
f) Foment d’energies renovables dins l’àmbit de la recollida selectiva de residus.
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g) Campanyes de sensibilització i desenvolupament d’eines per a la transparència i
comunicació bidireccional entre administració i usuaris dels servei de recollida
de residus.
h) Implantació de projectes de reducció de residus, definits al Pla Local de
Prevenció (aprovat el 2018).
10. En data 13 de febrer de 2020 el tècnic de Qualitat Ambiental i Medi Ambient ha
informat favorablement la proposta d’aprovació la sol·licitud dels ajuts establerts
per a la Compra Pública d’Innovació (CPI), vist que hi ha diverses propostes per tal
de fer un projecte innovador pel que fa a la recollida de residus de Mollet del Vallès,
donades les oportunitats i necessitats descrites als punts 1, 2 i 3; i vist que part del
nou contracte de recollida pot ser subvencionat a fons perdut.
Fonaments de dret
Resolució TES/2791/2019, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores
aplicables a les convocatòries de subvencions destinades a ens locals de Catalunya per a
l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en
matèria de recollida selectiva de residus municipals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la sol·licitud dels ajuts per a la Compra Pública d’Innovació (CPI), establerts a
la Resolució TES/2791/2019, de 28 d'octubre, per a la Compra Pública d’Innovació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del
Vallès amb el terme municipal de Parets del Vallès
La Direcció General d’Administració Local va notificar resolució segons la qual
s’iniciava expedient de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del
Mapa municipal de Catalunya.
La Direcció General d’Administració Local, ha assenyalat l’inici de les operacions de
delimitació el proper dia 15 d’abril de 2020, a les 10:00 hores, a la seu de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.

Codi de verificació: e236aebe-4d78-419e-8ccd-d477a18b8655
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

De conformitat amb els articles 31 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Tramitar expedient de delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el
seu límit amb el terme municipal de Parets del Vallès.
2. Designar una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació
composada per:
Mireia Dionisio i Calé, com a regidora
Raúl Broto Cervera, com a regidor
Alícia Puig i Romagosa, com a secretària de l’Ajuntament
Vanesa Carmona i Pérez, Josep Quesada i Tornero i David Silvestre García i Caro,
com a tècnics.
3. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local, així com
als propietaris de les finques afectades per tal que puguin comparèixer, el proper dia
15 d’abril de 2020, a les 10:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
a les operacions de delimitació dels termes municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Nomenament de la Comissió de Delimitació del terme municipal de Mollet del
Vallès amb el terme municipal de Montcada i Reixac
La Direcció General d’Administració Local va notificar resolució segons la qual
s’iniciava expedient de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del
Mapa municipal de Catalunya.
La Direcció General d’Administració Local, ha assenyalat l’inici de les operacions de
delimitació el proper dia 6 de maig de 2020, a les 10:00 hores, a la seu de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
De conformitat amb els articles 31 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Tramitar expedient de delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el
seu límit amb el terme municipal de Montcada i Reixac.
2. Designar una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació
composada per:
Mireia Dionisio i Calé, com a regidora
Raúl Broto Cervera, com a regidor
Alícia Puig i Romagosa, com a secretària de l’Ajuntament
Vanesa Carmona i Pérez, Josep Quesada i Tornero i David Silvestre García i Caro,
com a tècnics.
3. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local, així com
als propietaris de les finques afectades per tal que puguin comparèixer, el proper dia
6 de maig de 2020, a les 10:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
a les operacions de delimitació dels termes municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Circulació
Atès el text de l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança Municipal de circulació de
vehicles i vianants, redactat i conformat per la Comissió d’Estudi designada per acord del
Ple de l’Ajuntament en data 30 de setembre de 2019 i reunida en data 23 de desembre de
2019, 6 de febrer de 2020 i 12 de febrer de 2020.

Atès que la proposta de modificació de l’Ordenança te per objecte per un costat donar
resposta als compromisos adquirits en el Pla d’Actuació de Mandat 2019-203 i a la
Declaració de l’Emergència Climàtica amb efectes 1 de gener de 2020, de promoure i
fomentar una mobilitat més sostenible, la definició de la zona de baixes emissions,
limitar la velocitat de circulació per Mollet del Vallès a 30 km/h per tal d’harmonitzar i
fer compatible la circulació de tots els vehicles per la calçada.
Per altre costat, fer la mobilitat a Mollet del Vallès, més segura ordenant de manera
clara els diferents modes de mobilitat, entre els quals es troben els (VMP) vehicles de
mobilitat personal, donant prioritat al vianant establint la vorera per a ús exclusiu seu.
Així mateix, la modificació de l’ordenança serveix per actualitzar la legislació de
referència i introduint els canvis en virtut de la mateixa, incorporar la possibilitat que
per a les dues primeres sancions, pels supòsits assenyalats en l’Ordenança la sanció
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voluntàriament pot ser substituïda per mesures alternatives i deixar més clars i
entenedors algun dels preceptes continguts en la mateixa.
Atès l’informe del responsable de Planificació Territorial i el tècnic de Mobilitat de data 14
de febrer de 2020.
Atesos els articles 62 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya.
Atesos els articles 52.2d) i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós d ela Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de
vehicles i vianants.

2.

Sotmetre aquest acord, juntament amb les modificacions a informació pública
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al Tauler d’anuncis de la corporació, pel
termini de 30 dies, als efectes de la formulació de reclamacions i al·legacions i
tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions al respecte.

3.

Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat, en el termini de 15 dies,
l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent d’aquest.

4.

Publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-lo al tauler
d’anuncis i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència
del Butlletí Oficial de la província en que hagi estat publicat.

Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta de suport als actes i reivindicacions del dia 8 de març
El proper 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. A Mollet, com cada any, es
preparen mobilitzacions i actes per commemorar-lo, per part de persones i col·lectius
compromesos amb la causa feminista.
L’any passat es va produir una vaga internacional global, per part de les dones, en
diferents àmbits: en el laboral, l’educatiu, el consum i en el treball de cures, amb la idea
que si les dones paren, es para el món. Es visibilitzava així, el paper protagonista que
tenen. Evidenciant la sobrecàrrega i invisibilitat de les feines exercides per dones.
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Enguany es torna a convocar vaga pel dia 8 de març. Malgrat no serà una convocatòria
estatal, el nostre territori més proper s’hi suma.
Tant el 2019 com enguany, hi ha un element força que destaca amb èmfasi, en la lluita
del 8 de març, així com el 25 de novembre: la lluita contra les violències i assassinats
masclistes, que són l’expressió més brutal de la situació de discriminació que viuen les
dones.
En el Ple del mes de novembre, vam aprovar declarar Mollet ciutat feminista. Aquest
compromís del consistori al complet, mostra una disposició a treballar des del municipi,
per a fer desaparèixer tots els sistemes d’opressió i discriminació que afecten les dones.
Un compromís a dur a terme accions i polítiques que garanteixin la igualtat real i
efectiva que hi ha d’haver entre homes i dones.
A Mollet existeixen entitats, moviments i col·lectius que dediquen esforços, temps i
energia a treballar en aquesta compartida causa feminista, i des de l’Ajuntament
considerem que cal sumar-s’hi i donar suport.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a les accions i reivindicacions a la nostra ciutat- i en concret a la
vaga feminista-, el proper dia 8 de març en motiu del Dia Internacional de la
Dona, encaminades cap a la conscienciació i difusió de la lluita feminista en pro
de la igualtat entre homes i dones.
2. Fer una crida a la ciutadania a participar activament a les mobilitzacions
convocades pel proper 8 de març, i afavorir-ne el seu coneixement tot fent-ne
difusió per canals de comunicació municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Sol·licitud a l'INCASOL de reserva dels terrenys on anaven els jutjats per a
equipaments públics
Atès que els terrenys pròxims a l'Hospital de Mollet es van destinar inicialment per a
construir els nous jutjats de Mollet, arribant a fer-se el projecte i la primera fase de
construcció, i que passat el temps aquesta obra va ser desestimada per part de la
Generalitat de Catalunya, per a situar-los en un altre lloc llogant uns locals privats.

Codi de verificació: e236aebe-4d78-419e-8ccd-d477a18b8655
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

Atès que l’Institut Català del sòl es propietari d’aquesta finca, inscrita al Registre de la
propietat de Mollet del Vallès, pel títol de subrogació legal de data 2 de juliol de 1981.
Atès que l’esmentada finca, d’acord amb les Normes de Planejament Urbanístic vigents
a Mollet del Vallès, està classificada com a sòl urbà amb la qualificació específica de
Sistema d’Equipaments Comunitaris.
Atès que d’acord amb la Definició de l’article 60 de les Normes de Planejament
Urbanístic, el Sistema d’Equipaments Comunitaris està constituït pels sòls que es
destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social
necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la població.
Atès que la ciutat de Mollet necessita equipaments públics per a donar servei a diferents
col·lectius de la vellesa com són una residència pública i un centre d'urgències d'atenció
primària (CUAP).
Atès que diferents col·lectius de la nostra ciutat s'han manifestat a favor que aquests
terrenys es dediquin a equipaments públics, com és el cas de la Plataforma en defensa
de la sanitat pública del Baix Vallès/Marea Blanca de Catalunya, forces polítiques, així
com molts ciutadans i ciutadanes a títol individual de la nostra ciutat.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Mollet ha aprovat mocions en data 8 d’abril de 2019
i en data 27 de gener 2020, on es demanaven més places de residència pública per a la
gent gran, i mesos anteriors també es va aprovar la petició d'un CUAP a la nostra ciutat
per a pal·liar els dèficits sanitaris en atenció urgent que patim.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. 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.
2. 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).
3. Enviar aquests acords a l’INCASOL, als departaments de Territori, de Salut, i
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, així com als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en defensa de la
Sanitat Pública del Baix Vallès/Marea Blanca i a la Comissió de jubilats i
pensionistes de Mollet.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
11. Sol·licitud d'actualització de l'índex de renda de suficiència en la Llei de
Pressupostos de la Generalitat
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir
l’indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret o
accés a les prestacions i es situa actualment en 569,12€. S’entén per situació de
vulnerabilitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida
d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment
propi o per al manteniment de les persones que integren a la unitat familiar de
convivència a la qual pertany.
Aquest indicador és un element de referència per la majoria de prestacions i lleis de
caràcter social i per tant suposa una eina bàsica pel càlcul de prestacions econòmiques i
per la diagnosi de situacions de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial. En
tenim dos exemples concrets i recents en la Llei 24/2015 de Mesures Urgents Contra
l'Exclusió Residencial i la Pobresa Energètica o en la Llei 14/2017 de la Renda
Garantida de Ciutadania, ambdues iniciatives amb un ampli suport social, fruit
d'iniciatives legislatives populars i ratificades més endavant al Parlament amb un ampli
consens polític.
La pròpia llei 13/2006 en la seva disposició transitòria primera estableix que el govern
ha d'avaluar anualment l'actualització d'aquest indicador. Malgrat això, l'IRSC no
s'actualitza des de l'any 2010 el que suposa una greu injustícia social i comporta la
pèrdua de poder adquisitiu per les persones i famílies més vulnerables així com la
dificultat per accedir a diferents prestacions socials o d'accés a l'habitatge.
Precisament per calcular l’augment del cost de la vida i poder fer els ajustos necessaris
existeix l’IPC. L'índex de preus de consum (IPC) és una mesura estadística de l'evolució
dels preus dels béns i serveis que consumeix la població resident en habitatges familiars
a Espanya. El conjunt de béns i serveis, que conformen la cistella de la compra, s'obté
bàsicament del consum de les famílies i la importància de cada un d'ells en el càlcul de
l'IPC està determinada per aquest consum.
L'IPC acumulat entre gener de 2010 i desembre de 2019 és del 16,4%, això vol dir que
el cost de la vida des que es va fixar l’IRSC ha augmentat en un 16,4%. És per això que
com a mínim aquest hauria de ser el percentatge d’actualització de l’indicador de renda
per la suficiència a la pròxima llei de pressupostos.
S’ha de repercutir l’augment de l’IPC a totes aquelles persones i famílies que pateixen
situacions econòmica i socialment desfavorables. L'actualització dels indicadors i les
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prestacions socials, junt amb l'actualització dels pressupostos, són imprescindibles per
garantir la cohesió i la justícia social.
L'aprovació d'uns pressupostos amb l'augment de partides destinades a mesures socials,
és una bona notícia, però és imprescindible que vagin acompanyades d'una actualització
dels indicadors de renda per al càlcul de les prestacions socials.
De fet, durant les darreres setmanes hem vist gestos importants per part del Govern de
l’Estat que van en aquesta direcció i en tenim exemples concrets en l’actualització de
les pensions a l’IPC, l’apujada del salari mínim a 950 euros o l’anunci d’actualització de
l’IPREM que porta pràcticament congelat des de 2010, amb una petita pujada l’any
2017.
L’IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) és l’indicador estatal per al
càlcul de subvencions i prestacions i es troba actualment en 537,84.
També en aquest cas diferents personalitats del món de l’economia, així com
moviments socials i sindicats, coincideixen en que l’IPREM s’hauria d’actualitzar
anualment, com a mínim , en base a l’IPC.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incloure l’actualització de
l’IRSC, tal com preveu la llei 13/2006, en la pròxima Llei de Pressupostos
prevista per votació parlamentària el pròxim 18 de març
2. Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els Grups Parlamentaris representats
al Parlament de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i al Departament Municipal de Serveis Socials
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, N. Muñoz, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria
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12. Aprovació d'una proposta de suport al sistema de dipòsit, reutilització i retorn
d'envasos
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris d'evitar el dany ambiental en origen. Està
establert que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en residu
s'ha de responsabilitzar d'ell sobre la base de la Responsabilitat Ampliada del Productor.
Tant des de les Nacions Unides, com des del Consell i el Parlament Europeu s'està
donant suport, impulsant i demanant als estats membres que posin en marxa noves
polítiques amb instruments que aconsegueixin canviar la situació actual, renovant la
nostra forma de viure i passant a una economia no només de reciclatge, si no circular.
En tots els fòrums, els sistemes de dipòsit apareixen explícitament com a mesura de
prevenció.
S’exposa que:
Atès que les mesures europees, estatals i autonòmiques que s'han vingut posant en
funcionament per a la gestió dels residus i recursos han mostrat no assolir els seus
objectius de reciclatge i reducció, és moment de posar en marxa nous sistemes que ens
allunyin de l'economia lineal .
Actualment, un gran percentatge dels recursos queden enterrats o cremats sense ser
aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous recursos. Està demostrat que
els sistemes de dipòsit, que habiliten el consumidor a tornar els seus envasos buits a la
botiga, són una de les millors eines per prevenir el malbaratament de matèries i la
contaminació mediambiental. En particular, aplicat als envasos de begudes, que és el
que més es consumeix fora de la llar, soluciona l'abandonament massiu de llaunes i
ampolles en el nostre entorn.
La gestió actual dels residus d'envasos és millorable: la implantació d'un sistema de
dipòsit que la complementi, ens portarà a ser exemple des del punt de vista
mediambiental i d'economia circular.
En 40 regions del món en què aquesta pràctica és ja és una realitat, es recuperen més del
90% dels envasos d'un sol ús. Una cosa que dista molt del que passa aquí.
Els sistemes de retorn d'envasos tenen cost zero per a les administracions, permeten
importants estalvis en serveis de neteja per als ajuntaments i creen llocs de treball verds,
que són pagats per les grans quantitats i per la qualitat dels materials que es recuperen.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Donar suport a l'Agència de Residus de Catalunya, que el 2017 va publicar un
estudi favorable sobre la viabilitat de la implantació d'un Sistema de Dipòsit,
Devolució i Retorn (SDDR) per als envasos de beguda d'un sol ús.
2. Promoure els envasos reutilitzables i aquelles mesures encaminades a reduir els
residus.
3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del
desenvolupament de sistema de retorn d'envasos com a sistema general de gestió
de certs envasos.
4. Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món local:
amb associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals
(mancomunitats, consells comarcals, diputacions etc.) i les entitats socials que el
promouen.
5. Crear les condicions òptimes per a formular la demanda al Govern i al Congrés.
6. Sol·licitar que en la revisió de la Llei d'envasos i residus d'envasos (LERE)
s'incloguin propostes que contribueixin a reduir els residus d'envàs i la
reutilització, que s'estableixi el sistema de retorn com a obligatori per als
envasos de les begudes més consumides i que s'apliqui el criteri de
Responsabilitat ampliada del productor.
7. Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i
econòmics d'aquest sistema i dels continguts d'aquesta moció sol·licitant el seu
suport.
8. Donar publicitat aquesta moció i els seus acords als mitjans de comunicació.
9. Traslladar aquesta moció a l'Agència de Residus de Catalunya, al Ministeri de
Transició Ecològica del Govern d'Espanya. Així mateix, comunicar aquesta
adhesió a Retorna, tramitant còpia signada per correu electrònic a:
info@retorna.org.
Resultat: Aprovat per unanimitat
13. Aprovació d'una proposta per a la regulació i posada en funcionament de
l'assitència a distància dels regidors i regidores a les sessions del Ple i emissió de
vot
Tot i haver avançat força en la igualtat d’oportunitats, encara hi ha situacions que
suposen una clara discriminació de gènere que s’acaba traduint en una evident dificultat
per les dones en el moment de fer un pas endavant en la política. Hi ha llargues
permanències masculines en la política front als fugaços mandats per part de les dones
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representants. La causa d’aquesta deficiència democràtica és la desigual distribució en
el treball de cures, la dificultat de conciliar el càrrec polític amb vida familiar. O el que
és el mateix, les barreres socials, polítiques, econòmiques i culturals que posa el
patriarcat a la coresponsabilitat.
Per aquest motiu, pensem que la inclusió del vot telemàtic permet donar resposta a la
realitat social i personal que els/les càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat.
La seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia
de llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat.
L’actual normativa per la que es regeixen les administracions locals, recull l'obligació
dels regidors d'assistir físicament a les sessions del ple. Així mateix, l'article 99.5 del
ROF, disposa que "el vot dels regidors és personal i indelegable".
Entenem que la normativa, tant la Llei Municipal com la Llei de Bases han de ser
modificades per tal de recollir i garantir la possibilitat del vot telemàtic, però mentre
aquests procediments legislatius no es formulin hem de fer ús de la capacitat
autoorganitzativa que ostenten les corporacions, locals mitjançant els seus Reglaments
Orgànics Municipals, per tal d'incloure aquesta eina.
La legislació bàsica local col·lideix amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes, que va suposar una fita en la consecució de la
igualtat entre totes les persones que composem la societat, amb independència del
gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta però també preveient accions
concretes que havia de desenvolupar el Govern en posterioritat. Aquest és el cas, de la
Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el Govern promogués un
procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar els permisos de
maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol -Congrés dels Diputats- o el català
-Parlament de Catalunya-, s’han realitzat les corresponents modificacions normatives
per permetre el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat
o paternitat; a nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha
permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el
deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o
diputada.
En el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu Reglament,
s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, paternitat o
malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció parlamentària
i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà autoritzar l’emissió
del vot per procediment telemàtic.
Ajuntaments com Altafulla, Barcelona o més recentment la Diputació de Barcelona ja
han inclòs als seus reglaments la possibilitat d'exercir el vot de forma telemàtica.
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Fer ús d'eines que poden acreditar que el/la càrrec electe segueix el ple a temps real,
com és una teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o
qualsevol que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de
participar de forma activa en tots els aspectes d'aquests, i per tant s'haurà de considerar
que hi ha assistit a efectes de quòrum i de drets inherents a l'assistència
A data d’avui no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els
casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un
altre membre de la corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar
aquest dret dins de l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el
mecanisme per a la delegació del vot o l’exercici del vot telemàtic. Mentre això no es
produeixi, a l’ajuntament es poden habilitar sistemes de votació telemàtica.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar la Comissió per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament, que incorpori en els seus treballs, perquè s’inclogui l’exercici del vot
telemàtic a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu, per part dels
membres electes d’aquest ajuntament, en determinades circumstàncies específiques
com la situació de baixa per malaltia prolongada, permís o situació assimilada a
maternitat o paternitat
2. Acordar treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació
familiar i política del les i els càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els
horaris i establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.
3. Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les
modificacions legislatives en l’àmbit local, per tal de fer efectiu la delegació a favor
d’altres membres del Consistori del dret de vot dels càrrecs electes que gaudeixin de
permisos de maternitat i paternitat, així com aquells que pateixin malaltia greu que
clarament impedeixi la seva assistència personal a la sessió.
4. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència
del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a tots els grups parlamentaris del Congrés,
Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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14. Aprovació d'una proposta perquè es limiti la proliferació de salons de jocs i
apostes, la seva publicitat i es reforci la prevenció de les ludopaties com a
problemàtica de salut pública
Les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc i el joc patològic tenen un
impacte molt negatiu i greus conseqüències socials en la població, especialment en les
persones més joves. Aquestes addicions s’han de tractar des de la perspectiva de la salut
pública, i per tant, posant èmfasi en la prevenció i la sensibilització al voltant d’aquesta
problemàtica.
A continuació, exposarem algunes dades per emmarcar el contingut i els objectius
d’aquesta proposta.
Segons un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Addicciones (OEDA)
publicat l’any 2017, un 0,4% de la població espanyola de 15 a 64 anys realitzaria un
possible joc problemàtic i un 0,3% presentaria un possible trastorn del joc l’any 2017,
on les conseqüències en salut i socials, tenen un impacte tant a nivell individual com
col·lectiu.
El joc patològic és un trastorn multifactorial, amb factors de risc individuals com el
gènere i l’edat, i factors de risc ambientals com residir en un barri de nivell
socioeconòmic desafavorit, així com un major i fàcil accés al joc.
Segons un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Addicciones (OEDA),
publicat en l’any 2019, el joc amb diners està àmpliament estès en la nostra societat: un
60,2% de la població espanyola d’entre 15 i 64 anys va jugar a jocs amb diners durant
l’any 2017, ja fos presencial (59,5%), online (3,5%) o ambdós.
Segons l’Informe del segon trimestre de 2019 del Mercat del Joc Online, publicat per la
Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ), a Espanya hi ha 861.237 comptes actius
de jugadors, quan si mirem les dades del segon trimestre de 2017, hi havia 646.062. En
els dos primers trimestres de 2019, els operadors han gastat gairebé 89 milions d’euros
només en concepte de publicitat, sense comptar patrocinis i altres formes de
màrqueting.
El volum de quantitat de diners jugats és de 4627 milions d’euros en el segon trimestre
de 2019, quan en el segon trimestre de 2015 era de 2057 milions d’euros segons dades
de la DGOJ, en un mercat on existeixen al voltant d’una vuitantena d’operadors amb
llicència pel negoci del joc online i presencial.
Des de fa uns anys han proliferat els espots en televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes
socials, entre altres, de cases d'apostes esportives en línia, així com salons de joc físics,
especialment en barris populars de viles i ciutats.
Aquests operadors d’apostes insereixen la seva publicitat en esdeveniments esportius,
especialment en les retransmissions esportives i fins i tot arriben a utilitzar estrelles del
futbol per animar els espectadors i espectadores a que apostin. Un sistema de joc molt
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més addictiu, sense pauses, amb bons «gratis» d'entrada, i sobretot amb una immensa
inversió en publicitat.
La publicitat s’orienta especialment a les classes treballadores i populars, que tenen
dificultats per accedir a una feina estable a causa de l'enorme atur crònic, perquè
arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és estrany que als barris i
localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals més efectes negatius
causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la joventut, on la
manca d'expectatives i d'un futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides
d'adrenalina on aconseguir diners sense esforç.
Per totes aquestes raons, entre altres, plantegem en aquesta moció un seguit de mesures,
a nivell municipal, autonòmic, i estatal, per abordar d’arrel aquesta problemàtica que
afecta a la salut pública de la nostra ciutadania.
Per una banda entenem que cal prohibir la publicitat d'aquests operadors de joc, i frenar
la seva expansió a través de la seva normativa sectorial, les ordenances municipals, o les
normes urbanístiques.
D’altra banda, entenem important impulsar mesures de prevenció davant la ludopatia, i
reforçar la inspecció, sanció, i vigilància d’aquestes activitats.
I finalment, plantegem propostes a nivell fiscal per gravar més l'activitat de les cases
d'apostes i del joc en línia, havent un major retorn via impostos dels seus beneficis que
es podrien invertir en polítiques de prevenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Congrés del Diputats a reformar la Llei 7/2010, General de la
Comunicació Audiovisual, i la Llei 34/1998, General de Publicitat, així com
instar el Govern de l’Estat a desplegar reglamentàriament la Llei 13/2011, de
Regulació del Joc, en l’àmbit de la publicitat i comunicacions comercials
relacionades amb el joc i les apostes, per tal que es pugui regular la publicitat del
joc i les apostes, en format físic i online, i es prohibeixi que aquests operadors
puguin fer publicitat, fent més efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, i
la població adulta en risc d’addicció a les ludopaties.
2. Instar el Parlament de Catalunya a modificar la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, prohibint la publicitat del joc i les
apostes en els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya, equiparant-la
expressament al tractament legal que rep la publicitat del tabac o l’alcohol.
3. Instar el Parlament de Catalunya a revisar i actualitzar la Llei 15/1984, de 20 de
Març, del Joc, per adequar-la a les noves realitats d’aquest sector (com el joc i
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les apostes online), i reforçar la prevenció respecte dels efectes perjudicials per
la salut i les condicions de vida de la població que se’n deriven.
4. Instar el Govern de la Generalitat que limiti l'obertura dels salons de joc i
d'apostes físiques modificant el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del
catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació, i el Decret 37/2010, de 16 de Març, d'aprovació del Reglament de
salons recreatius i de joc, revisant a la baixa el nombre màxim d’establiments
d’aquest tipus, incrementant el nombre mínim de metres de separació entre
locals o la limitació dels mateixos per nuclis de població, o reforçant les zones
on quedi prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments especialment
protegits, entre altres mesures, per frenar així la seva expansió.
5. Instar el Govern Local a estudiar introduir, en l’elaboració del POUM,
limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes als voltants
d'espais freqüentats per la infància, l'adolescència i la joventut, com els centres
educatius, culturals, esportius o juvenils.
6. Instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret 27/2014, de 4 de març,
pel qual s'aprova el Reglament d'apostes, prohibint les terminals d'apostes
esportives en salons de joc, bingos i casinos, així com limitant-ne la publicitat
sobre aquesta activitat.
7. Instar el Govern Local a elaborar una campanya de sensibilització específica que
doti d’eines a la població per a la prevenció de l’addicció al joc i que ampliï
pràctiques exemplificadores, així com restringir la publicitat i/o patrocini
d’aquest tipus de publicitat a la xarxa de Transport, la via pública i altres
activitats que es puguin produir a la ciutat.
8. Instar el Govern Local a la promoció d’activitats informatives als centres
escolars per aprofundir en l'ús que fan els i les joves dels jocs en línia i d'apostes
i en els possibles problemes derivats d'aquest ús i que posi en marxa models
d'oci i espais de socialització gestionats directament per la joventut on puguin
desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement, l'esport i les arts.
9. Instar el Govern Local a introduir als contractes i les convocatòries de
subvencions anuals clàusules específiques perquè les entitats i les empreses que
hi participin disposin de plans o mesures per combatre les addicions que poden
comportar riscos per a la salut i pèrdua de professionalització dels treballadors i
treballadores.
10. Instar el govern local a implementar les mesures necessàries per limitar l’accés i
la connexió a les pàgines de joc on-line des de totes les dependències
municipals.
11. Instar el Govern de la Generalitat que reforci la tasca d’inspecció i sanció en
matèria d’apostes, salons de joc, casinos, i bingos, en base al que disposa la Llei
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1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, i
sobre el compliment efectiu del que disposa el Decret 24/2005, de 22 de febrer,
pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el
Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos, i sales de
bingo.
12. Instar el Govern Local a reforçar la formació de la Policia Local en aquesta
matèria, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals
relacionades amb les apostes i el joc, particularment en l'accés de menors d'edat,
persones incapacitades legalment i persones amb l'accés al joc legalment
restringit, segons la legislació i el desplegament reglamentari ja citat.
13. Instar el Govern de l'Estat a augmentar els tipus aplicables de l'Impost sobre
Activitats del Joc pels operadors d'apostes i de joc online, així com instar la
Generalitat de Catalunya a elevar aquests tipus fins un màxim del 20% més per
als operadors amb residència fiscal a Catalunya, com li permet l’article 48 de la
Llei 13/2011, de 27 de Maig, de Regulació del Joc.
14. Instar el Govern Local a que estudiï la implantació d’una taxa específica per
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, que hagi
de ser abonada pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de
dispositius per desenvolupar la seva activitat empresarial amb front directe a la
via pública o en línia de façana.
15. Comunicar aquest acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, així com a les
entitats municipalistes FMC i ACM.
Resultat: Aprovat per unanimitat
15. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
16. Precs i Preguntes
Precs
Sra. Guillén:
Amb relació a la defensa de les persones grans que viuen soles
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Comenta que l’Organització Internacional de la Salut està gestionant una xarxa de
“Ciutats Amigues amb les Persones Grans” amb el propòsit de fer que les ciutats i
municipis es comprometin a mantenir una relació més harmònica amb les persones
grans i a fomentar un envelliment actiu. L’objectiu d’aquest projecte de la OMS és
ajudar les ciutats i municipis a gestionar dues tendències demogràfiques mundials:
l’augment de la proporció de gent gran i la disminució de la taxa de natalitat, amb el
propòsit d’evitar que la gent gran se senti sola, aïllada i vulnerable i ajudar-les a sentirse més acompanyades. Comenta que tot i que saben que a Mollet hi ha un ampli ventall
de serveis socials i activitats dirigits a les persones grans, insten el govern municipal a
crear un cens municipal amb les dades concretes de les persones grans que viuen soles a
Mollet, tot respectant la llei de protecció de dades, a crear un departament dins l’oficina
d’atenció a la gent gran especialitzat en el tractament de la gent gran que viu sola i a
desenvolupar, com ja s’està fent, activitats que ajudin a pal·liar la soledat d’aquestes
persones.
Sr. Garrido:
Amb relació a la promoció censal dels animals de companyia
Comenta que la inscripció censal dels animals de companyia s’ha d’incentivar per
contribuir a millorar la gestió de l’espai públic en relació amb els animals. Sol·licita que
es sigui constant en l’elaboració d’aquest cens per tal de tenir una foto real de la situació
de la nostra ciutat i que, encara que saben que ja s’ha fet, es lliuri un kit a tots els
propietaris en el moment que facin la inscripció al cens dels seus animals.
Sr. López:
Amb relació a que els grups municipals i regidors i regidores tinguin sempre tota la
informació sobre sessions plenàries i comissions
Comenta que el seu grup ha presentat aquest punt com a moció no pas com a prec.
Comença explicant que el primer punt que demanen, que tots els regidors i regidores de
l’Ajuntament de Mollet tinguin tota la informació sempre a disposició sobre les sessions
plenàries i les comissions anteriors a la present, ja està resolt, que fa uns dies que poden
accedir a aquesta informació. En segon lloc demana que els regidors i regidores tinguin
accés a la totalitat dels textos dels decrets d’alcaldia que s’aprovin, per així treballar
millor, també com a oposició, i per aconseguir més transparència. També exposa que
tenen el compromís del regidor Buzón que abans del ple de març tindran accés a aquests
decrets per mitjans electrònics. Per últim llegeix el que el Síndic de Greuges diu al
respecte: “La tecnologia informàtica, com a sistema de tractament de la informació
documental, significa un avenç important que facilita l’accés a les dades i simplifica i
redueix els suports materials d’emmagatzematge, per la qual cosa, cal fomentar-ne l’ús
per contribuir a una administració més transparent, propera i democràtica”.
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Sra. Moya:
Amb relació als preus de les màquines de vending de l’Hospital de Mollet
Comenta que diverses persones els han fet arribar que els preus de les màquines de
vending i del bar de l'Hospital de Mollet no són adequats, que són molt cars. Fan un
prec perquè l'Ajuntament, que té representació a la Fundació de l'Hospital, insti a la
revisió dels preus perquè siguin més assequibles per a la ciutadania.
Sr. Espinosa:
Amb relació a la senyalització de la sortida de l’estació de Santa Rosa i sobre els
estacionaments incívics als voltants
Comenta que alguns veïns i veïnes els han informat que a l'estació de tren de Mollet
Santa Rosa, de nit, la sortida no està prou ben indicada, i que sortir-ne pot suposar un
problema atès que es tanquen algunes de les sortides habituals que estan obertes de dia.
Demana que s’insti Renfe a senyalitzar millor la sortida.
També demana que s’insti Renfe, i si s'escau, la Policia Local, a fer un millor control a
la zona d’estacionament de l'estació, ja que diàriament molts vehicles estacionen a llocs
prohibits impedint el pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Sr. Daví:
Amb relació a la tanca situada al carrer de Berenguer III que separa el carrer de l’antiga
fàbrica de Can Fàbregas
Comenta que quan es gira des de l’estació de Sant Fost, l’entorn de la qual ha estat
millorat recentment, cap al carrer Berenguer III, eix principal de la nostra ciutat, a uns
20 metres hi ha una tanca d’obra que separa la meitat de la vorera nord de l’antiga
fàbrica de Can Fàbregas, actualment a mig enderrocar. Demana que des de
l’Ajuntament s’insti els propietaris a treure aquesta tanca perquè està molt deteriorada i
dona mala imatge al carrer, a enderrocar el que encara resta per enderrocar, a protegir
els elements arquitectònics que calgui, i a construir-hi una nova tanca. Afegeix que si
passat el termini pertinent els propietaris no ho fan, que l’Ajuntament es faci càrrec de
totes aquestes actuacions i que giri als propietaris la factura i que si no la paguen, que
per via de constrenyiment, l’Ajuntament procedeixi a embargar la finca.
Preguntes
Sr. Garrido:
Amb relació al paviment aixecat a causa de les arrels d’un arbre a avinguda de la
Llibertat, 53
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Comenta que li consta que algun veí ha caigut a causa d’aquest paviment aixecat i
demana saber si està prevista la seva reparació.
Amb relació al servei de la neteja del nostre Ajuntament
Demana saber com va el procés de licitació de l’empresa que ha de substituir Expertus.
Sra. Moya:
Amb relació a l’estacionament de l’Hospital de Mollet
Comenta que hi ha goteres i que el manteniment no és adequat.
Demana saber si hi ha algun problema estructural i si hi ha prevista alguna actuació.
Amb relació a la dotació d’un local a les colles dinamitzadores de la Festa Major
Demana saber si està previst dotar-les d’algun espai, si hi ha alguna proposta i quan
estaria llest.
Amb relació al procés de licitació dels serveis de neteja
Comenta que aquest procés no està al portal de contractació on tothom el podria
consultar i que encara que no saben en quina fase es troba, els consta que l’empresa
Ramcon ha guanyat la licitació.
Demana saber com ha estat aquest procés.
Sr. Sancho:
Amb relació a la moció impulsada per Adimo i la Plataforma de la Sanitat Pública on es
demanen millores en l’accessibilitat i seguretat a l’estació de Mollet-Sant Fost
Comenta que fa uns mesos que el Ple va aprovar aquesta moció i que els consta que s’ha
produït alguna reunió o contacte entre l’Ajuntament i Renfe però que, tot i el
compromís d’informar Adimo i la Plataforma de la Sanitat Pública, aquestes entitats no
han rebut cap informació. Demana saber per què i quan se les informarà.
Sra. Escribano:
Amb relació a les sol·licituds d’informació i documentació que fan els regidors i
regidores
Comenta que aquesta informació és necessària per a dur a terme la seva tasca de
regidores i regidors i que els acaba d’arribar una pseudoresposta on se’ls obre la
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possibilitat de concretar dia i hora per consultar la documentació sol·licitada fa un mes i
deu dies. Demana saber quin és el termini concret de resposta d’aquestes instàncies ja
que només se’ls ha informat que el termini per denegar accés a la informació es de 4 o 5
dies.
Amb relació a la parada verda del mercat setmanal
Comenta que els dimarts s’instal·la al mercat setmanal una parada informativa de
l’Ajuntament on s’ubiquen els agents cívics i on hi ha alguns materials de la parada
verda. Se’ls ha informat que les persones responsables d’aquesta parada verda només hi
són un cop al mes i que no sempre fan el mateix horari. Afegeix que la informació que
hi ha no és adequada i que no s’hi ha fet prou divulgació per a que els ciutadans puguin
recollir-hi bosses, contenidors de brossa orgànica i rebin informació de com reciclar
millor. Demana saber el calendari, horari, requisits i tràmits i alhora fer-ne més
publicitat.
Amb relació a la reserva d’espais municipals per part d’entitats molletanes
Comenta que una entitat molletana els ha traslladat la seva preocupació perquè malgrat
voler reservar un equipament municipal, el Mercat Vell, amb un any d’antelació per una
activitat que fan anualment des de fa 11 anys en les dates en què ho acostumen a fer, no
han estat capaços de tancar una data amb els responsables fins passats 4 mesos
d’intercanvis de correus electrònics. Afegeix que un any abans gairebé totes les dates ja
no eren disponibles. Finalment, han hagut d’acceptar una data poc apropiada.
Demana saber quins són els criteris per assignar dates i espais a les entitats, quan
s’obren les agendes dels equipaments per fer reserves i pregunta si aquest fet no fa
pensar que l’Agenda Compartida seria una bona eina?
Amb relació al Portal de Transparència
Comenta que han comprovat que al Portal no apareixen els contractes menors, els quals
segons la Llei han de ser publicats de forma trimestral. Afegeix que tampoc hi ha
publicats els documents d’altres assumptes.
Demana saber per quin motiu i quan apareixerà aquesta informació.
Sr. Espinosa:
Amb relació a la Nit de l’Esport
Comenta que durant aquesta última edició ha quedat palesa la necessitat de reubicar la
Nit de l’Esport perquè l’espai de Can Gomà ha quedat petit i afegeix que saben que
s’està pensant en una nova ubicació.
Demana saber si hi ha decidit algun espai.
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Amb relació al bus urbà
Comenta que els usuaris constaten que en les franges horàries de 8 a 9 del matí i de 17 a
18 de la tarda s’acumulen retards importants deguts al comportament incívic de
persones que porten i recullen els nens i nenes de l’escola. També constaten que a la
rotonda de Pompeu Fabra i a l’estació de França els estacionaments indeguts fan que tot
sovint el bus acumuli retards. D’altra banda, afegeix que els panells indicadors de
l’estació de França tot sovint no funcionen o que els horaris no es corresponen amb la
realitat.
Demana saber si des de l’Ajuntament es poden resoldre aquestes incidències o donar
trasllat a qui correspongui.
Sr. Sostres:
Amb relació a les obres del carrer de Gaietà Vínzia
Comenta que darrerament reben queixes dels comerciants del carrer de Gaietà Vínzia
perquè les obres a aquest carrer no acaben.
Demana saber si hi ha data de finalització, si s’hi està informant als veïns i comerciants
de com van les obres, quan està previst que acabin, si hi ha hagut sobrecostos i si és així
qui els cobreix.
Sr. López:
Amb relació a la plaça ensotada dels antics cinemes
Comenta que la barana d’accés és en part de vidre i en part de reixa i que actualment hi
ha algunes tanques.
Demana saber com a d’evolucionar aquesta plaça, si la barana serà de vidre o de reixa.
Amb relació a les llambordes Stolpersteine
Demana saber si hi ha hagut avenços o contactes per aconseguir les llambordes per a
l’alcalde molletà Josep Fortuny i la resta de les víctimes dels camps d’extermini nazis.
Amb relació a actes incívics a la via pública
Comenta que de vegades aquests actes són denunciats en xarxes socials i que en
ocasions aquestes denúncies reben resposta per part de l’Ajuntament.
Demana saber quins criteris se segueixen a l’hora de respondre i què es fa per evitar
aquests actes incívics.
Amb relació a les escombradores amb bufadors
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Comenta que aquestes escombradores generen contaminació i un cert perill per a la
salut pública.
Demana saber si està previst algun sistema alternatiu.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202002241805500000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
27/04/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
27/04/2020

.
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