ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
25 de febrer de 2019
De 19.00 a 22.34 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Jose Amaya Aguilar, Regidor
Raúl Broto Cervera, Regidor
Francisco Javier Buzón Juan, Regidor
Susana Calvo Casadesús, Regidora
Antonio Cisnero Fernández, Regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, Regidora
Joan Daví Mayol, Regidor
Ana María Díaz Aranda, Regidora
Mireia Dionisio Calé, Regidora
Marina Escribano Maspons, Regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, Regidor
Josep Maria Garzón Llavina, Regidor
Oriol López Mayolas, Regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, Regidora
Núria Muñoz Herrera, Regidora
Francisco Muñoz Jiménez, Regidor
Alberto Murillo Solís, Regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, Regidora
José Francisco Sancho Conde, Regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, Regidor
Jordi Talarn Brich, Regidor
Martí Turégano Guillamon, Regidor
Marta Vilaret García, Regidora
Judith Vizcarra Puig, Regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Ha intervingut el senyor Antonio López, en nom de la Plataforma en defensa
de la Sanitat Pública del Baix Vallès, en el punt 8, relatiu a la creació d’un
Centre d’Urgències d’Atenció Primària a Mollet del Vallès.
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019 i de la sessió
extraordinària de 18 de febrer de 2019
2. Donar compte del pas a la condició de regidors no adscrits dels regidors Maria Elena i
Antonio Cisneros
3. Donar compte dels informes de morositat del 3r. i 4t. trimestre de 2018
4. Aprovació de la modificació de crèdit nº 1/2019 del Pressupost
5. Declaració d’especial interès municipal d’unes obres
6. Aprovació d’una proposta de suport a les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència
de Gènere
7. Aprovació d’una proposta per garantir el servei de pediatria als centres d’assistència
primària
8. Aprovació d’una proposta amb relació a un Centre d’Urgències d’Atenció Primària
9. Aprovació d’una proposta de rebuig al tancament d’aules de P-3 a Mollet del Vallès
10. Aprovació d’una proposta de millores en el servei del bus urbà
11. Aprovació d’una campanya per a l’estudi de millores en la mobilitat de la ciutat
12. Aprovació d’una proposta de revisió de la il·luminació dels parcs i espais públics de
Mollet del Vallès
13. Aprovació d’una proposta per realitzar una campanya per fomentar l’ús de l’energia
solar fotovoltaica a la ciutat
14. Aprovació d’una proposta per emprendre accions que ajudin a disminuir els espais
més insegurs per a les dones al municipi
15. Aprovació d’una proposta per a la redacció d’un nou Pla local d’habitatge i la creació
d’un Parc públic de lloguer
16. Aprovació d’una proposta per combatre l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el
dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social
17. Aprovació d’una proposta de creació d’un punt d’atenció pel benestar i respecte
animal
18. Aprovació d’una proposta de desplegament dels consells de participació ciutadana
19. Aprovació d’una proposta per declarar Mollet del Vallès zona lliure de paradisos
fiscals
20. Aprovació d’una proposta sobre el judici que es realitza al TS a membres de l’anterior
govern de Catalunya i a líders socials
21. Aprovació d’una proposta de rebuig a la impunitat i a la concessió d’indults
22. Mocions d'urgència
23. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019 i de la
sessió extraordinària de 18 de febrer de 2019
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019 i la
sessió extraordinària de 18 de febrer de 2019.
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2. - Donar compte del pas a la condició de regidors no adscrits dels regidors Maria
Elena i Antonio Cisneros
Atès que els regidors de la llista electoral i del grup municipal de Ciutadans, Antonio
Cisneros Fernández i Maria Elena Cisneros Fernández han comunicat que volen passar
a la situació de regidors no adscrits.
Atès allò que disposen els arts. 73.3 de la LBRL, 50.6 de la LMRLC i 28.5 del ROM.
Atès que aquesta nova situació altera també la composició del grup de procedència.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Donar-se per assabentat del pas dels regidors Antonio Cisneros Fernández i
Maria Elena Cisneros Fernández a la situació de regidors no adscrits.
2.- Donar-se per assabentat que com a conseqüència de l’abandonament dels
regidors abans esmentats, el grup municipal de CIUTADANS restarà integrat pel
regidor Francisco Muñoz Jiménez que representarà a aquest grup a totes les
comissions informatives i de seguiment.
3.- Els regidors Antonio Cisneros Fernández i Maria Elena Cisneros Fernández
s’integraran a les comissions informatives i de seguiment en tant que regidors no
adscrits.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.

3. - Donar compte dels informes de morositat del 3r. i 4t. trimestre de 2018
3.1.- Donar compte al Ple dels informes de morositat del 3T trimestre del 2018
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula la obligació de que els responsables de la Tresoreria de
les administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
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Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, així com el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
què es modifica el Reial Decret 635/2014.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 3er trimestre de l’any 2018 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014 de 25 de juliol modificat pel RD 1040/2017, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius
al 3er trimestre de l’any 2018 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en
relació a l´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la
morositat en les operacions comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de
juliol modificat pel RD 1040/2017, de 22 de desembre.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.

3.2. - Donar compte al Ple dels informes de morositat del 4T trimestre del 2018
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula la obligació de que els responsables de la Tresoreria de
les administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
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les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, així com el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
què es modifica el Reial Decret 635/2014.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 4t trimestre de l’any 2018 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014 de 25 de juliol modificat pel RD 1040/2017, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius
al 4t trimestre de l’any 2018 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en
relació a l´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la
morositat en les operacions comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de
juliol modificat pel RD 1040/2017, de 22 de desembre.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.

4. - Aprovació de la modificació de crèdit nº 1/2019 del Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Atès el què es preveu a l’article 17 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2019 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 1/2019 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
- Transferències de crèdit negatives....................................
- Transferències de crèdit positives.....................................

866.786,48 euros
866.786,48 euros

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

0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez,
Turégano. Total: 9.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Calvo, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, F.,
Muñoz, N., Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 16.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Declaració d’especial interès municipal d’unes obres
A data 14 d´agost de 2017 es va presentar per part de la Directora del Departament
d´Ensenyament (Serveis territorials al Maresme – Vallès Oriental) de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitud de bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, així com l’exempció de les taxes generades, referent a les obres de reparació de
les patologies de l´Escola Federico Garcia Lorca, corresponent al registre d’entrada
16603.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 19 de febrer de 2019, informant
favorablement les obres de reparació de les patologies de l´Escola Federico Garcia
Lorca, com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials.
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Atès l’article 6.1 de la Ordenança Fiscal número 1.2.1, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es podrà bonificar fins el 95 per 100 la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació.
Atès l’article 3.2 de la Ordenança Fiscal número 2.6, reguladora de la Taxa per a la
tramitació d’expedients d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans
i projectes en matèria d’urbanisme, que determina que no es troben subjectes a aquesta
taxa les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball que justifiquin aquesta declaració.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació
d’acord amb l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres de reparació
de les patologies de l´Escola Federico Garcia Lorca.
2. Concedir a aquestes obres la bonificació del 95% de la quota tributària que es
preveu a les Ordenances Fiscals reguladores de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i la no subjecció a la Taxa per a la tramitació d’expedients
d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans i projectes en
matèria d’urbanisme.
3. Notificar l’acord corresponent als interessats i donar trasllat als Serveis Territorials
de l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

6. - Aprovació d’una proposta de suport a les mesures del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere
L'aprovació per part del ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar
un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones,
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pel fet de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada
en vigor.
De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de
Futur (Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin
posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que
qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans.
L'esmentada Llei integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb
els quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la
llibertat i la seguretat de les dones.
El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat,
una Proposició no de llei per la qual s'instava al Govern a promoure la subscripció d'un
Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats
Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'eradicació de la violència sobre les
dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de
setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per
a un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la
creació d'una ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els
aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a
aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va
aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies
contra la violència de gènere.
Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la
resposta que, des de les institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves
filles i fills menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment.
Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la
societat en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte
privat per a esdevenir una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades
esgarrifoses sobre la violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual
també es veuen afectats els seus fills i filles.
Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat
d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a
terme actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la
violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per
tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar
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part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en
l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre
el desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser
duta a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per a
desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
Segons l'última macroenquesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de
Sanitat i Igualtat:
 El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna
vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de
dones a Espanya.
 El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any.
 El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
 Però, només el 28,6% va presentar denúncia.
Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si soles la necessitat de
polítiques específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan
produint, entre elles:
 El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere.
 El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal.
No obstant això, malgrat la utilitat i el reconeixement internacional rebut per la llei
integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre
país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa
per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques
plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció de les
dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits
polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si
976 dones assassinades des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals
per maltractament no fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts
fan del masclisme la seva bandera política.
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una
política sostinguda per a eradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en
perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles.
Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en
aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les
forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les
formes de violència contra les dones.
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Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de
gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els
donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones
víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte
d'Estat en matèria de violència de gènere.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en el Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el
problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit
d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de la
superioritat de l'home sobre la dona.
2.- Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu
compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
3.- Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o
menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista,
així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.
4.- En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb
formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les
dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc
d'agreujar el problema.
5.- En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet a
impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere i la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació
amb tots els poders públics.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz, F., Muñoz, N., Murillo,
Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.

Codi de verificació: 14b384c0-5b9a-4117-9526-3ac292b2459b
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

7. - Aprovació d’una proposta per garantir el servei de pediatria als centres
d’assistència primària
L'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta
substancials beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients,
com és la millora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la
disminució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que
són innecessaris.
Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalunya
falten més de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions de pediatres
és superior al nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de
reposició està per sota de l’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 2010-2011 es van formar
63 pediatres a Catalunya i aquest últim any 64 han començat aquesta especialitat però,
amb l’agreujant que, durant aquests 8 anys, hi ha hagut un augment de 40.000 infants a
Catalunya. S'ha de sumar, també, que de les places MIR de 2017, només es van quedar
a Catalunya un 11% d'aquests pediatres.
Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori català
i són moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de l’especialitat als
CAP’s.
Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de
família els que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix temps que es
van concentrant en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van en
contra del criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca
informació i transparència.
El mateix Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat aquest grup de
metges de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20% dels
professionals que hi ha a l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots ells
tenen una formació específica en pediatria.
Aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient convocatòria de
places de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap estratègia per facilitar la
permanència dels especialistes a l’atenció primària, ni facilitant una formació
continuada ni amb condicions laborals adequades.
Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de
pediatria", però sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que
veuen com les i els especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus centres d’atenció
primària.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les
regions sanitàries sobre les necessitats de pediatres a l’atenció primària.
2. Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de pediatria als
CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas,
l’equitat territorial, convocant les places de metges interns residents necessàries.
3. Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a
l’atenció primària.
4. Traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació Catalana de Municipis.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

8. - Aprovació d’una proposta amb relació a un Centre d’Urgències d’Atenció
Primària
Atès que el sistema sanitari públic estableix diferents recursos per a donar resposta a la
demanda d'atenció urgent de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en diferents
situacions que requereixen una resposta assistencial diferent (des de les situacions amb
risc vital per a la persona afectada fins a problemes de salut lleus).
Atès que recentment es va celebrar a l'Hospital de Mollet i al de Granollers unes
jornades de planificació sanitària per al Vallès Oriental, organitzada pel Catsalut de
zona, on participem diferents persones i col·lectius de diferents àmbits sanitaris:
professionals, càrrecs públics i moviments ciutadans.
Atès que va ser en aquestes jornades on es van debatre les necessitats i les propostes de
millora de la sanitat pública, i en la que vàrem poder expressar la nostra preocupació per
la deficient assistència en urgències del Baix Vallès, com es el cas de les desesperants a
l'Hospital de Mollet, la reducció horària en els CAPs i els insuficients serveis d’atenció
primària. Entre altres iniciatives, els representants de la Plataforma del Baix Vallès
vàrem proposar crear centres d'atenció primària púbics d'atenció urgent, d’aquí que el
diari Som Mollet avancés la notícia que el Catsalut està estudiant aquesta possibilitat.
Atès que l'atenció d'urgència es duu a terme majoritàriament als servei d'urgència
hospitalaris a tot Catalunya, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Des del nostre
punt de vista, això es insuficient, i inadequat perquè molts problemes poden ser resolts
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en l’àmbit de l’atenció primària i no requereixen cap equipament hospitalari, amb la
conseqüent saturació del servei d’urgències de l’hospital i costos més elevats. Per tant,
esdevé necessari disposar d’uns centres per atendre les necessitats urgents d’atenció
primària, com som els CUAPs.
Atès que els centres d'urgències d'atenció primària (CUAPs) són centres coordinats amb
els equips d'atenció primària (metge i infermera de capçalera), estan oberts les 24 hores
i ofereixen serveis com poden ser cirurgia menor, radiologia, anàlisis clíniques,
reanimació cardíaca, per traumatisme lleu, i et poden derivar cap als serveis hospitalaris
de referència si la persona ho necessita (en coordinació amb el SEM).
Atès que estem lluitant perquè els centres d'atenció primària estiguin ben dotats amb
professionals i equipaments i assumeixin l’atenció a la major part de les necessitats de
salut de la població.
Atès que els professionals dels centres d'atenció primària ens ajuden a resoldre la
majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Cal recordar que alguns
d'aquests centres tenen atenció continuada fora d'aquest horari habitual, així com els
caps de setmana.
Atès que al Baix Vallès només tenim servei 24h a la Llagosta i la resta d'urgències es
fan a l'Hospital de Mollet, al qual pots estar 5 o 6 hores a la sala d'espera, amb uns
boxes totalment insuficients per al volum de pacients per atendre.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Cedir uns terrenys públics idonis per tal que esdevinguin un CUAP, ja siguin de
titularitat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o de la Generalitat de Catalunya, i en
aquest sentit instar a ambdues administracions a buscar l’alternativa més adient i
ràpida, a través de l’edificació directa, cessió, permuta o qualsevol fórmula que es
consideri adient en benefici de la ciutadania.
2. Demanar al Departament de Salut i al Catsalut que construeixi aquest equipament a
la ciutat de Mollet del Vallès. I sigui contractat amb l’ICS que ja té al seu càrrec els
CAPs de la població.
3. Fer partícips als agents socials, ajuntaments, plataformes i altres, en el procés de la
redacció del projecte i construcció d’aquest equipament de gestió i titularitat pública
d’ICS.
4. Enviar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al
Catsalut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Marea Blanca de
Catalunya, a la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i als
centres de salut públics del Baix Vallès.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.

9. - Aprovació d’una proposta de rebuig al tancament d’aules de P-3 a Mollet del
Vallès
Atès la moció aprovada per el Ple de l’Ajuntament de Mollet en febrer de 2016 i davant
de noves circumstàncies que afecten de manera important a la comunitat educativa de la
nostra ciutat, creiem important tornar a incidir en tot lo recollit en la moció citada així
com actualitzar el seu contingut donades les noves circumstàncies vers les darreres
decisions del Departament d’Ensenyament respecte al proper curs escolar 2019-2020.
Atès que com ha passat en la majoria de municipis de Catalunya, Mollet del Vallès ha
sofert un alentiment en el seu creixement demogràfic. El curs vinent no serà una
excepció, ja que segons les dades de què disposem hi haurà 450 infants que començaran
P3, 79 menys que el curs actual.
Atès que a Mollet segons les informacions del Departament d’Educació està afectada
per tancament una línia de P3 a una de les nostres escoles, però tenint en compte les
dades d’alumnes i ràtios actuals podrien ser més en un futur.
Atès que a Mollet ja hem patit els últims anys el tancament de cinc línies a l’escola
pública suposant en un dels casos el tancament definitiu d’una de les escoles de la
nostra ciutat.
Atès que no s’ha tancat cap línia a l’escola concertada, constituint aquest fet una clara
discriminació respecte de l’ensenyament públic al ser tractat amb diferents criteris i ser
manifestament injust.
Atès que el descens de la natalitat, sumat a la marxa de famílies immigrants que tornen
als seus països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de la unitat familiar,
farà que en un futur proper el problema sigui més greu i pugui afectar més escoles, fins i
tot eliminant alguna línia sencera, o en el pitjor dels casos, tancant escoles. El problema
no només afecta i pot afectar a Mollet del Vallès, sinó també a altres municipis i
comarques.
Atès que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant grups és una postura
que perd el sentit més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el
desenvolupament integral de la persona per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques
formades i compromeses amb el futur.
Creiem que cal fer una lectura diferent a la conjuntura i solució adoptada, aprofitant el
descens de la natalitat per a reduir les ràtios a les aules, millorar la qualitat educativa i
l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa de gestionar amb una ràtio de 25
alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com una oportunitat de millora del
nostre sistema educatiu i per l’èxit escolar.
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En aquest context considerem del tot necessari comptar amb una planificació escolar,
com a mínim a quatre anys vista, d’acord amb els següents paràmetres:
-

Visió integral del territori i de continuïtat entre etapes, però tenint en compte les
especificitats dels centres i l’equilibri de l’oferta secundària.

-

Establiment de criteris objectius per a la presa de decisions.

-

Estabilitat en el temps, malgrat les modificacions que hi hagi fruit de les
diferents circumstàncies que s’esdevinguin cada curs.

-

Consultar, compartir i adoptar les decisions amb la comunitat educativa.

Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat
d’oportunitats, reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre
futur. Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i
ciutats i denunciar aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els
acords assolits en els darrers anys a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials d’Educació
del Vallès Oriental-Maresme segons les quals es proposa la desaparició d’un grup de
P3 a l’Escola Cal Music per al curs 2019-2020 tot demanant als Serveis Territorials
del Vallès Oriental-Maresme, que per escrit, descartin aquesta iniciativa.
2. Convocar de manera urgent el Consell Escolar Municipal de Mollet per tal que
adopti les decisions adients davant la decisió del Departament d’Educació de tancar
una línia de P3 i elevar aquestes mateixes reclamacions al Departament d’Educació.
3. Sol·licitar al Departament d’Educació l’elaboració d’una planificació escolar a nivell
de la ciutat, com a mínim a quatre anys vista. Demanar que aquesta planificació
compti amb un espai de diàleg amb la comunitat educativa local per tal d’analitzar
les dades i adoptar les mesures que afavoreixein l’educació, la seva qualitat i
l’impuls a l’èxit escolar, tot reforçant els centres públics.
4. Sol·licitar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Mollet que, per escrit i en
els propers dies, elabori una planificació escolar pròpia, que també reculli les
demandes del Consell Escolar Municipal i afronti la davallada de matriculacions.
Aquesta planificació es podrà llavors contrastar amb la planificació del Departament
d’Educació.
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5. Que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès enviï per escrit la
seva proposta de baixada de ràtios generalitzada a tots els centres educatius públics i
concertats de la ciutat.
6. Demanar al Departament d’Educació que revisi la decisió presa per al curs 20192020, i que mantingui l’actual oferta de 23 grups de P3 a la ciutat.
7. Reclamar al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya que tingui en
compte aquests acords en l’elaboració dels Pressupostos.
8. Traslladar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC,
als Consells Escolars Municipals a les AMPAS del municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

10. - Aprovació d’una proposta de millores en el servei del bus urbà
A l'inici d'aquesta legislatura es va abordar el problema de la freqüència de pas del bus
urbà pel barri de Lourdes, el problema que es posava damunt de la taula era el greuge
comparatiu entre els veïns del barri de Lourdes i la resta dels veïns de la ciutat respecte
al servei del Bus urbà al seu pas pel barri de Lourdes.
Aquest greuge és de molt fàcil constatació, si al barri de Lourdes es paguen els mateixos
impostos que a la resta de la ciutat, els seus residents han de tenir el mateix servei de
bus, i això no és altra cosa que una freqüència de pas igual o molt similar a la de la resta
de parades a la ciutat.
Aquest greuge ja va ser abordat en aquest Ple municipal mitjançant una moció al 2015
però a dia d'avui per desgràcia no ha canviat gaire, de manera que aquesta moció torna a
denunciar aquesta situació discriminatòria respecte al barri de Lourdes i a exigir que
sense més dilació sigui corregida.
El servei de bus urbà de Mollet és competència de l'Ajuntament de Mollet per la qual
cosa no hi ha motius que impedeixin adoptar les mesures correctores perquè el servei de
bus urbà municipal tingui la mateixa freqüència de pas per la parada del barri de
Lourdes.
Actualment, depenent de la franja horària, la freqüència de pas del bus pel barri de
Lourdes pot ser de 20 minuts en el millor dels casos, i fins a més de 50 minuts en el
pitjor, sent ambdós casos inacceptables.
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Aquesta situació s'ha agreujat davant els incompliments de l'empresa prestatària del
servei en haver-se constatat que en determinades hores el bus amb destinació al barri de
Lourdes no efectua el recorregut correcte saltant-se aquesta parada i donant lloc a
situacions molt indignants com; l'espera a la parada d'usuaris que veuen com no arriba el
bus en l'horari establert o els usuaris al bus que han de reclamar a crits al conductor
donant-se situacions d'autèntic perill ja sigui per distracció del conductor, per les
interpel·lacions dels usuaris o pel precipitat intent de corregir el trajecte. Aquests fets
poden ser fàcilment verificats amb les dades que proporcionen els GPS dels que estan
dotats els busos.
A més, amb l'objectiu de millorar el servei, a proposta dels usuaris del servei de bus urbà
de la nostra ciutat i del grup d'interès Mollet Opina, es posa de manifest que en els
actuals vehicles no hi ha un sistema d'avís auditiu per a invidents.
Aquest sistema ja es fa servir per part de la mateixa empresa prestatària del servei en
altres municipis de la nostra comarca pel que no hi ha impediment tècnic que justifiqui la
no implantació d'aquest en el servei d'avís acústic de pròxima parada al bus urbà de
Mollet.
D'altra banda creiem necessari la realització d'un estudi sobre la possibilitat d'implantar
una línia que circuli en sentit invers a l'existent que serveixi per donar servei a zones de
la ciutat que actualment es veuen distants de la parada més propera o millorar la
disponibilitat de bus a l'alternar freqüències de pas. Aquest estudi ha de tenir la finalitat
de la millora del servei i el plantejament de diferents possibilitats així com la seva
viabilitat econòmica.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Que l'Ajuntament de Mollet comuniqui a l'empresa prestatària del servei de bus urbà
de Mollet la necessitat d'adequar la freqüència de pas pel barri de Lourdes a temps
similars als de la resta de la ciutat, per la qual cosa haurà d'adoptar les mesures
necessàries en el servei per a la correcció de la freqüència de pas per les parades de la
L1 a fi d'aconseguir temps d'espera similars en el conjunt de la línia.
2. Que se sol·liciti a l'empresa prestatària del servei de bus urbà a Mollet del Vallès la
implantació d'un sistema d'avís de parades auditiu a fi de facilitar, als usuaris amb
problemes de visió o d'un altre tipus, la informació del recorregut de manera fàcil i
accessible.
3. Que es realitzi un estudi sobre la possibilitat d'implantar una segona línia de bus urbà
en sentit contrari a l'existent on es contemplin les diferents possibilitats de recorregut
i viabilitat econòmica per tal de millorar el servei de bus de manera global.
4. Donar trasllat dels presents acords a l'empresa prestatària del servei de bus a Mollet.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.

11. - Aprovació d’una campanya per a l’estudi de millores en la mobilitat de la
ciutat
La mobilitat és un dels temes que preocupen la ciutadania, i que són a l’agenda política
de molts ajuntaments, i com no del nostre.
En concret, la mobilitat mitjançant el transport públic considerem que és una prioritat, a
l’hora d’abordar i aconseguir una ciutat més accessible, connectada i neta.
A Mollet hi ha una bona comunicació mitjançant dues línies de tren, diverses línies de
bus interurbà i una línia de bus urbà.
Fa temps que hi ha un seguit de reivindicacions respecte la millora del servei del bus,
pel que fa en concret al barri de Lourdes, i sobre la possibilitat de fer una altra línia en
el sentit invers.
Donades les característiques del barri de Lourdes i que existeixen experiències a d’altres
poblacions que estan funcionant en nuclis de població amb similituds, proposem
estudiar i provar algunes pràctiques del conegut “bus a demanda”, on mitjançant algun
tipus de sistema com pot ser el telèfon (trucada o missatge) o una aplicació, inclús un
polsador a la parada, es sol·licita el pas del bus per aquell indret.
D’altra banda, davant la possibilitat que fer una línia en sentit invers podria incentivar
una major utilització del bus, plantegem poder-ne estudiar el seu recorregut, freqüència
i costos.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Estudiar la implementació del “bus a demanda” en el barri de Lourdes, tot plantejant
un període de prova per veure’n el funcionament.
2. Estudiar la possibilitat d’una línia de bus urbà en el sentit invers a l’actual, i en aquest
sentit fer un rigorós anàlisi dels costos, recorregut, freqüència, entre d’altres
elements.
3. Convocar la Taula de Mobilitat en una darrera sessió abans que finalitzi el mandat,
per tal que es puguin tractar aquestes dues propostes i la concreció del seu estudi i
anàlisi, així com tractar altres temes que estiguin en curs.

Codi de verificació: 14b384c0-5b9a-4117-9526-3ac292b2459b
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

4. Comunicar aquest acord a les associacions de veïns de Mollet i a les entitats o grups
d’interès que treballin o hagin mostrat interès en matèria de mobilitat urbana.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

12. - Aprovació d’una proposta de revisió de la il·luminació dels parcs i espais
públics de Mollet del Vallès
Mollet del Vallès és una ciutat que té en el seu nucli urbà una gran quantitat de parcs i
places. L'ús per part de la ciutadania d'aquests espais és intens donant lloc a diferents
problemàtiques derivades d'això.
El manteniment dels espais verds, el tipus d'instal·lacions infantils, la neteja o
l'incivisme, que una minoria practica, han estat objecte de mocions, debat i discussió
diverses vegades en el Ple Municipal.
En el marc d'aquests debats i motivada per diferents queixes veïnals arribades a aquest
grup municipal a través d'entrevistes o per grups d'interès de la nostra ciutat com
Mollet Opina, plantegem una nova qüestió que creiem que ha de ser analitzada i
solucionada.
Molts dels parcs, places o espais comunitaris de la nostra ciutat tenen una correcta
il·luminació que fan d'ells espais segurs pel que fa a visibilitat es refereix, però els
usuaris ens transmeten i així ho hem pogut comprovar, que en altres en concret no és
així.
Les queixes veïnals pel que fa a la il·luminació d'alguns parcs de la nostra ciutat es
concreten en dos aspectes:
1. Hi ha algunes zones on la il·luminació és deficient i per tant l'ús de les mateixes no
és segur al poder donar-se caigudes i altres accidents per culpa d'aquesta "deficient
il·luminació".
2. L'existència de zones fosques en un parc que s'ha de transitar provoca
inseguretat davant la falta de visibilitat.
Centrant-nos dels parcs més grans, Can Mulà, Parc dels Colors, Plana Lledó i Les
Pruneres es constata que són els que tenen major ús públic, sent aquest ús quotidià,
permanent i objecte de celebració d'actes festius el que més repercussió té per als seus
usuaris i per al propi parc.
Per tant, són els prioritaris a l'hora de fer una anàlisi detallada de la seva il·luminació.
• Can Mulà: Hi ha problemes d'il·luminació en algunes zones i de seguretat derivada
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d'aquestes zones mal il·luminades. És necessària una correcta il·luminació global perquè
els usuaris puguin gaudir de tot el parc de manera segura.
• Parc dels Colors: Hi ha algunes zones fosques que provoquen inseguretat en el trànsit

quotidià del veïnatge, que és intens per la seva ubicació geogràfica. El disseny del parc
amb desnivells, lloses de ciment i fonts ornamentals amb solcs ja han provocat accidents
de diferent gravetat.
• Plana Lledó: Té una deficient il·luminació global donant-se la circumstància que en

un tram recte dotat de diferents fanals l'espai entre les mateixes no queda prou
il·luminat. La seva deficient il·luminació no transmet sensació de seguretat en el tram
horari en què no hi ha llum solar.
• Les Pruneres: No hi ha aparentment problemes pel que fa a la seva il·luminació, ser

un espai sense desnivells i envoltat d'habitatges fa que la il·luminació de les voreres i
edificis adjacents aporti una major il·luminació global.
Finalment destacar la multitud de parcs o places interiors d'illa que tenim a la nostra
ciutat, per ser molts hi ha diferents casos, sent necessària una revisió detallada dels
mateixos en hores nocturnes per comprovar el seu adequat o no nivell d'il·luminació.
De fet, ja s'ha sol·licitat en aquest mateix ple la revisió d'algun en concret.
Com a conclusió a aquestes queixes veïnals, es constata que hi ha una necessitat real de
revisar i adequar la il·luminació en alguns dels parcs més importants de la nostra ciutat
així com en un nombre indeterminat de la resta.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Que des del servei municipal corresponent s'iniciï una revisió de la totalitat de parcs,
places i espais interiors d'illes amb l'objecte de detectar la suficiència o no de la seva
il·luminació en les hores en què és necessària.
2. Que fruit de la revisió es redacti un informe on es detallin els espais revisats, les
deficiències detectades i les mesures correctores a adoptar.
3. Que es concreti un pla d'aplicació de les mesures decidides per solucionar les
mancances i problemes existents.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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13. - Aprovació d’una proposta per realitzar una campanya per fomentar l’ús de
l’energia solar fotovoltaica a la ciutat
Atès que l'energia és un bé essencial per a la societat. Per les llars i les famílies,
l'energia és un bé imprescindible per satisfer les necessitats bàsiques, com la
il·luminació, l'alimentació o una climatització que permeti mantenir unes condicions de
confort suficients per a la salut. A més, a causa de la creixent electrificació de les llars,
cada vegada més tasques quotidianes requereixen un subministrament energètic fiable i
assequible.
Atès que el sistema energètic ha iniciat un procés de transició cap a un nou paradigma
caracteritzat per la des-carbonització, la descentralització de la generació, l'electrificació
de l'economia, la participació més activa dels consumidors i un ús més sostenible dels
recursos.
Atès que els preus finals de l'energia han patit uns increments molt significatius en els
últims mesos com a conseqüència, principalment, de dos factors: d'una banda, els
elevats preus de les matèries primeres (gas natural, petroli, carbó) en els mercats
internacionals i, de l'altra, l'increment en la cotització dels drets d'emissió de CO2 com a
resultat i avançament de les decisions adoptades a la UE i, en un context més ampli, a
nivell global després de la Cimera de París.
Atès que aquests elevats preus en el mercat majorista es traslladen de manera immediata
a aquells consumidors que bé, són consumidors directes en el mercat, bé estan subjectes
a contractes els preus estan referenciats directament al preu del mercat majorista, com és
el cas dels consumidors acollits al preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i, per
la resta, en el moment de revisió de preus conforme al contracte subscrit amb l'empresa
comercialitzadora.
Per tot això el passat mes d'octubre el govern de l'estat va aprovar el Reial Decret llei
15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
Atès que aquest Reial decret entre d'altres qüestions parla del reconeixement del dret a
l'autoconsum compartit per part d'un o diversos consumidors per aprofitar les
economies d'escala.
Atès que el que es dedueix clarament de la nova norma és que s'obre la porta a les
instal·lacions fotovoltaiques col·lectives i això és una novetat interessant, especialment
per a aquells que han estat esperant per poder instal·lar plaques solars en comunitats de
veïns.
Atès que en aquests moments, l'energia solar fotovoltaica ja és competitiva sense
necessitat de subvencions. Una situació molt diferent als anys del boom de la
fotovoltaica a Espanya, que van acabar dramàticament amb la desaparició de les primes
a aquesta renovable.
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Atès que entenem que el consum d'energies renovables és un camí que és una necessitat
si volem reduir el consum d'energies no renovables, que a més de ser finites, produeixen
una contaminació que ja és insostenible pel nostre planeta.
Atès que aquesta proposta representa que la nostra ciutat es posicioni al capdavant d'una
qüestió molt important, tant per les economies familiars com per la cura del medi
ambient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar una campanya des de l'Ajuntament per tal d'informar a la ciutadania dels
canvis que s'han produït respecte la generació d’energies renovables a partir del nou
decret.
2. Habilitar a l'Ajuntament un punt d'informació on els veïns i veïnes rebin tota la
informació tècnica i administrativa. Aquest punt d'informació hauria de guiar a
persones i comunitats de veïns que estiguin interessades a la instal·lació de panells
fotovoltaics.
3. Donar trasllat a les persones i/o empreses responsables de l’administració de finques
de la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

14. - Aprovació d’una proposta per emprendre accions que ajudin a disminuir els
espais més insegurs per a les dones al municipi
Considerem que les polítiques públiques de seguretat també han de treballar perquè
tothom pugui viure sense por i pugui dur a terme la vida quotidiana amb llibertat. I, per
tant, per fer polítiques públiques de seguretat per a tota la societat cal que les
percepcions i les veus de les dones es posin al centre del debat sobre la seguretat a les
ciutats. Espais com aparcaments, túnels, passadissos o carrerons, especialment si la
visibilitat o la il·luminació és escassa, constitueixen una font d’inquietud habitual, una
por i inseguretat que és més gran per a les dones que per als homes, pel temor afegit de
les dones a l’agressió sexual.
Les marxes són rutes urbanes fetes per dones que permeten fer comprovacions ‘in situ’
dels elements que influeixen en la seva percepció de seguretat i la seva utilitat dels
espais públics (il·luminació, mobiliari urbà, accessibilitat, arbrat i verd urbà…).
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Crear marxes exploratòries i tallers de debat de dones, a fi i efecte de poder fer un
mapa amb els espais més insegurs i poder-hi fer actuacions.
2. Recollir dades per tal de dissenyar accions per a senyalitzar, condicionar i il·luminar
les rutes en espais verds, i fer-les més accessibles i segures.
3. Fer una formació específica en perspectiva de gènere al personal de l’àrea
d’urbanisme de l’Ajuntament i elaborar un paquet de mesures per integrar la mirada
de gènere en totes les polítiques urbanístiques municipals.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

15. - Aprovació d’una proposta per a la redacció d’un nou Pla local d’habitatge i la
creació d’un Parc públic de lloguer
La Llei catalana 18/2007, del dret a l’habitatge, regula el plans locals d’habitatge i els
defineix com l’instrument que determina la política municipal d’habitatge i el marc de
les actuacions que podran concertar-se de forma preferent amb la Generalitat de
Catalunya, amb una vigència de sis anys.
Com antecedent, el ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès va aprovar l’any 2010 un
Pla Local d’Habitatge que tenia establerta una vigència fins a finals del 2015. El pla
preveia disposar de 780 pisos amb algun règim de protecció al final de la seva vigència,
a més de fer créixer la borsa de lloguer municipal amb bona part dels pisos desocupats
de la ciutat, entre d’altres mesures.
El context socioeconòmic dels últims anys ens obliga a fer una reformulació profunda
de l’enfocament de la nova planificació en relació a la que establia l’anterior Pla,
prioritzant encara més l’obtenció d’habitatge social: l’impacte de la crisi econòmica,
provocada principalment per l’especulació immobiliària, ha donat com a resultat
l’exclusió residencial de moltes famílies que es troben amb la impossibilitat d’afrontar
les despeses de l’habitatge.
Per això és tant important que dins de les mesures que inclogui el Pla s’hi incorpori la
creació d’un parc d’habitatge públic de protecció oficial de lloguer que pugui donar
resposta a aquestes necessitats. També caldrà tenir molt en compte les diferents
possibilitats d’establir polítiques per la regulació del mercat de lloguer, així com
polítiques per fer front a l’acumulació de pisos de grans tenidors no posats al mercat.
Els darrers mesos han començat els treballs de redacció del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, que es troben en la fase prèvia de participació. És per tant una
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oportunitat d’impulsar un nou Pla local d’habitatge en el marc del planejament
urbanístic, de manera que els dos documents es planifiquin en paral·lel, prioritzant
l’obtenció d’habitatges assequibles.
El contingut del Pla redactat s’estructurarà a partir dels continguts que prescriu l’art. 14
de la llei 18/2007, en dos apartats diferenciats:
- Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Mollet
- Pla d’acció: objectius i propostes d’actuació
En la redacció del Pla s’hauran de prioritzar els processos de participació, treballant en
el marc de la Taula d'Habitatge i Pobresa Energètica, amb els diversos grups municipals
i amb les entitats del tercer sector; obrint les sessions consultives a les associacions
veïnals, formacions polítiques, col·legis professionals, entitats públiques i privades
vinculades a aquest àmbit d’actuació i a tots els altres col·lectius i ciutadania en
general que hi vulguin participar.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Iniciar els tràmits per a la redacció d’un nou Pla Local d’habitatge per a Mollet del
Vallès, que inclogui polítiques per a la creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer,
sol·licitant l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

16. – Aprovació d’una proposta per combatre l’ocupació il·legal d’habitatges,
garantir el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social
El Partit Popular ha anunciat la presentació al Congrés dels Diputats d'una Proposició de
llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que garanteixi el dret
de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social. En el seu articulat
s'estableix, entre altres mesures, que la policia (l'autoritat pública i els seus agents)
podrà desallotjar l'habitatge ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense
necessitat d'esperar diversos mesos com fins ara i reforça el delicte d'usurpació passant
d'una multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys.
Davant la passivitat i fins i tot permissivitat dels mal anomenats "alcaldes del canvi",
aquesta Proposició de llei, si s'aprova, evitaria situacions com la del Patio Maravillas a
Madrid o que es produeixin fets tan lamentables com l'ocorregut el passat 5 de gener a
Badalona, on van morir tres veïns d'un immoble a conseqüència d'una sobrecàrrega
elèctrica provocada per la "punxada" il·legal dels okupes que vivien a més de forma
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il·legal en un edifici del barri de Sant Roc. Aquests ajuntaments, lluny de promoure una
política efectiva d'habitatge s'han dedicat a "consentir" una usurpació de la propietat que
no és justificable en cap cas, ja que es tracta d'una il·legalitat en contra del dret
constitucionalment reconegut, la propietat.
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte contrari a dret. No pot ser que aquestes
polítiques de canvi es basin en considerar l'ocupació il·legal com una situació tolerable
o admissible, com no ho és qualsevol altra il·legalitat.
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les
màfies i la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la
convivència i la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa
normativa al Congrés dels Diputats.
Encara que en l'última dècada s'han escurçat substancialment els terminis judicials per
al desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma a la societat
espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen ha
generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests
immobles per a activitats delictives.
La Proposició de llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i
impedeix que els okupes s’intentin emparar en escletxes legals o en drets que
assisteixen al ciutadà que actua legalment, per cometre aquest atemptat contra la
propietat privada. Per això es permet que les autoritats públiques i els seus agents
intervinguin dins de l'espai ocupat per procedir al desallotjament. L'autoritat pública
podrà desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 24 hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que
passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera
específica la figura de les màfies d'okupació.
Així també, agilitza el procés penal per jutjar aquest tipus de delinqüència i per a això
modifica la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei del jurat.
De la mateixa manera, s'amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de
2018, perquè les persones jurídiques propietàries d'habitatges o posseïdors legítims
puguin exercir el seu dret amb la mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de
recuperar la possessió dels seus cases.
La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, quan
els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per garantir
la correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el padró
municipal quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a això la Llei
de bases de règim local.
Aquesta Proposició de llei no regula els desnonaments hipotecaris ni arrendataris ni té
com a objectiu regular els coneguts "precaris" i deixa clar que aquesta normativa no té
res a veure amb la que s'ha aprovat en protecció de les persones en situacions
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d'emergència social o especial vulnerabilitat habitacional, la protecció es troba definida
en nombroses normes aprovades pel Partit Popular.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar el seu ferm suport a la proposició de Llei orgànica contra l'ocupació
il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones
i coses en les comunitats de propietaris, registrada al Congrés dels Diputats el 31
de gener.
2. Reclamar de les forces polítiques amb representació parlamentària que donin la
seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiokupa, pionera a Espanya, per
ser d'interès general i necessària per corregir un greu problema social i de
convivència generat a causa d'aquestes activitats il·legals contràries al dret a la
propietat i a la seguretat de les persones i les coses.
3. Traslladar aquests acords a la ministra de Justícia, a la vicepresidenta del Govern
i als portaveus parlamentaris dels Grups amb representació al Congrés i al Senat.
Així com al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E. i Muñoz, F.. Total: 4.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, N.,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Resultat: Rebutjat per majoria.

17. - Aprovació d’una proposta de creació d’un punt d’atenció pel benestar i
respecte animal
Atès que a Mollet del Vallès, una bona part de la població té i cuida animals a casa seva
i que molts cops aquests animals surten al carrer.
Atès que la convivència entre les persones i els animals és important i cal que estigui
regulada i amb la informació suficient.
Atès que el respecte als animals, així com tot el que té a veure amb la tinença d’animals,
requereix de polítiques pròpies i requereix també d’informació tant als qui tenen
animals com a d’altres ciutadans que poden tenir dubtes a l’entorn d’aquesta
convivència.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Crear una oficina/punt d’atenció de l’Ajuntament de Mollet pel benestar i respecte
animal. Un lloc d’informació, coordinació i d’atenció a veïns i veïnes per casos
vinculats amb els animals.
2. Informar del contingut d’aquesta moció i traslladar aquests acords a les entitats
animalistes de la ciutat, així com als centres veterinaris existents al terme municipal
de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

18. - Aprovació d’una proposta de desplegament dels consells de participació
ciutadana
Atès que al Ple Municipal de 28 d’octubre de 2013 es va acordar la modificació dels
reglaments de participació que hi havia fins llavors: els consells municipals de Cultura,
Esports, Joventut, Gent Gran, Medi Ambient i Sostenibilitat, Solidaritat i Cooperació,
Comerç, Dona i Igualtat, i Benestar i Salut.
Atès que al Ple Municipal de 26 de maig de 2014 es varen substituir aquests consells
existents fins llavors i que havien funcionat per 3 nous consells de participació:
-

El Consell Municipal d’Ocupació i Activitat Econòmica.
El consell Municipal Cívic i Social.
El Consell Municipal d’Espais Urbans i Rurals.

Atès que abans els consells municipals es reunien amb assiduïtat i funcionaven amb
normalitat, però que després de la seva dissolució i la creació dels 3 nous consells el
2014 mai s’han posat en funcionament.
Atès que la participació a Mollet s’ha vist minvada i que no s’han acomplert els acords
de Ple aprovats.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Fer un calendari de reunió i de funcionament dels 3 consells de participació existents i
creats en sessió plenària.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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19. - Aprovació d’una proposta per declarar Mollet del Vallès zona lliure de
paradisos fiscals
Els paradisos fiscals provoquen disfuncions en tot el món, amb un greu cost tant a nivell
global com a nivell local. El seu ús s'ha disparat en les últimes dècades. El 2014, la
inversió mundial en paradisos fiscals ja era quatre vegades superior que el 2001,
creixent el doble de ràpid que l'economia mundial en aquest període. Mentre la meitat
del comerç mundial passa ja per un paradís fiscal, la seva utilització gairebé
generalitzada per multinacionals de tot el món genera una discriminació econòmica per
a les petites i mitjanes empreses que no poden i / o no volen fer ús d'ells.
Els paradisos fiscals són zones que es caracteritzen per una baixa o nul·la tributació, a
més de per un elevat nivell d'opacitat i d'un marc legislatiu que permet la creació
d'empreses sense necessitat que hagin de desenvolupar una activitat econòmica real. Els
impactes socials que es deriven són elevats. L'evasió i l'elusió fiscal a través de
paradisos fiscals redueixen considerablement la recaptació pública, per la qual cosa és
més difícil finançar la despesa de serveis socials. Així mateix, el seu secretisme facilita
també el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, màfies i
grups terroristes, l'encobriment de tràfic d'armes i altres activitats contràries als drets
humans i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors
internacionals (com ara el G7, el G20, l'OCDE o la UE) estiguin prenent mesures per
obligar a un major control sobre la seva utilització per part de grans empreses per eludir
o evadir impostos.
En aquest sentit, la reforma del sistema fiscal internacional liderada per l'OCDE sota el
mandat del G20 ha reconegut, entre altres mesures, la necessitat d'incrementar la
transparència en la informació que aporten les grans empreses, fent obligatori que les
multinacionals presentin un llistat on figurin totes les filials que tenen en cada un dels
països en què operen, així com les seves dades d'activitat econòmica i pagament
d'impostos en cadascun d'aquests països (Informe país per país o country-by-country
reporting). El Govern espanyol ha inclòs aquest requeriment d'informació a la nova
directiva sobre societats de capital, de manera que les grans empreses han de presentarla a partir de 2016. Aquest és un avanç legislatiu necessari, però no suficient.
Els ajuntaments poden, però, tenir un paper fonamental en la reducció de l'impacte dels
paradisos fiscals per contrarestar la manca de voluntat política de les institucions
internacionals i els diferents governs. Aquest serà un pas fonamental per anteposar les
necessitats de la ciutadania als interessos de grans corporacions.
És una autèntica contradicció que amb els impostos que paguen els propis ciutadans es
premiïn a empreses que tenen un comportament fiscal poc responsable, a través de la
contractació pública, en lloc d'invertir en la millora de les condicions de vida de la
ciutadania. Els ajuntaments poden exercir un major control sobre les licitacions
públiques locals perquè aquests es donen en condicions de lliure competència, i no de
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dúmping fiscal, i vetllar pel manteniment dels recursos públics per a la reducció de la
desigualtat.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Declarar el municipi territori lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a
donar els passos necessaris per assegurar que les licitacions públiques
afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en
detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per evadir o eludir
impostos.
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per impedir que resultin
contractades empreses que tinguin la seva seu social a paradisos fiscals o
societats que formin part de la matriu, amb una presència dominant en paradisos
fiscals, sense estar relacionada amb l'activitat principal del grup .
3. Comprometre a prendre les mesures de transparència següents:
- Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam
Intermón, als grups municipals i a la Comissió d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya i d'Espanya, i al Ministeri
d'Hisenda.
- Treballar perquè aquests compromisos es tradueixin en la tramitació de les
disposicions legals necessàries per a la seva articulació.
- Incorporar en els plecs de la contractació pública municipal una clàusula
específica per evitar la contractació d'empreses que tributen o utilitzen
paradisos fiscals.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

20. - Aprovació d’una proposta sobre el judici que es realitza al TS a membres de
l’anterior govern de Catalunya i a líders socials
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja s’ha manifestat altres vegades en contra
l’empresonament preventiu dels membres de l’anterior Govern de la Generalitat de
Catalunya, així com de líders socials del país.
Atès que ja ha començat el judici al tribunal Suprem que acusa de rebel·lió, sedició,
malversació i desobediència a Oriol Junqueras (qui fou vicepresident del Govern de la
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Generalitat), a Carme Forcadell (presidenta del Parlament de Catalunya), als qui foren
consellers de Govern (Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep
Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila). I també a dos dirigents de la societat
civil com Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Atès que 9 d’aquestes 12 persones afronten aquest judici des de la presó preventiva,
quan haurien de poder-ho fer com a persones lliures per tal de poder afrontar i preparar
la seva defensa amb totes les garanties.
Atès que els empresonaments es justifiquen amb un relat sobre una violència que mai va
existir i que algunes d’aquestes persones són també diputats i diputades del Parlament
de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Demanar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras, de Carme Forcadell, de Jordi Turull,
de Joaquim Forn, de Raül Romeva, de Dolors Bassa, de Josep Rull, de Jordi Sánchez i
de Jordi Cuixart, per tal que puguin afrontar amb dignitat i amb totes les garanties la
seva defensa davant el judici al qual estan sent sotmesos.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Sancho, Sostres, Talarn,
Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
Voten no: Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E. i Muñoz, F.. Total: 4.
S'abstenen: Monràs, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz, N., Murillo, Pérez i
Turégano. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.

21. – Aprovació d’una proposta de rebuig a la impunitat i a la concessió d’indults
El 30 d’octubre de 2017 el Fiscal General de l’Estat va interposar una querella contra
l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras, la
resta del Govern, diversos membres de la Mesa del Parlament com l’expresidenta
Carme Forcadell i altres dirigents independentistes, que amb les seves decisions i actes
durant els últims anys van propiciar una crisi institucional sense precedents a Espanya
que va culminar amb una declaració unilateral d’independència de Catalunya, sense cap
tipus d’efectivitat i realitzada amb un total menyspreu a la nostra Constitució, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional. Aquestes decisions i actes
van comportar per a aquestes persones el processament per delictes d’especial gravetat
com la rebel·lió, la malversació de diners públics o la desobediència.
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Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques,
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal adoptades
pel jutge instructor de la causa o fins i tot favorables a la concessió de futurs indults en
el cas de que es dicti una sentència condemnatòria contra els processats comprometen
greument el principi d’independència del Poder Judicial a l’advertir d’una possible no
execució de les sentències en funció de les estratègies polítiques més favorables a
alguns interessos partidistes.
Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus de penediment pels fets
pels quals se’ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur en el cas
de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap responsabilitat ni culpabilitat
i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la possibilitat de suprimir o retallar
les penes que dictin els tribunals competents.
Tots els ciutadans i ciutadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i desemparats
davant aquesta situació, fent evident que determinats dirigents polítics que han mostrat
un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència es vegin lliures de tota
responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del principi d’igualtat davant la llei.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar que la utilització de l’indult per motius de conveniència política
comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com
per a aquells que els concedeixen.
2. Considerar el principi d’igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l’Estat
social i democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix
eliminar qualsevol indici d’impunitat en el comportament dels responsables
polítics, els quals han estat responsables del cop contra la nostra democràcia,
amb un manifest menyspreu a la nostra Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania nacional.
3. Rebutjar la concessió de l’indult o de qualsevol altre mesura que suposi un
privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per
part dels independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en el
cas de produir-se una sentència condemnatòria.
4. Traslladar aquest acord al President del Govern d’Espanya, als membres del
Govern d’Espanya, al President i la Mesa del Congrés del Diputats i als Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E. i Muñoz, F.. Total: 4.
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Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, N.,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Resultat: Rebutjat per majoria.

22. – Mocions d’urgència
No n’hi ha.

23. – Precs i Preguntes
Precs
Sra. Calvo:
1. Sobre el bus. Comenta que ha hagut incidències al Sagalés que s’haurien
d’anotar als panells o marquesines. Afirma que això ja es va fer arribar a
l’Ajuntament i demana saber si per part d’aquest ja s’ha parlat amb l’empresa
perquè quan hi hagi algunes incidències, aquestes quedin gravades a les
marquesines.
2. Demana a la Secretària de l’Ajuntament un informe respecte del tema del Màster
i la moció presentada pel propi grup municipal del PP al Ple del passat mes
d’octubre de 2018. Demana en un prec aquest informe, on quedi reflectit si la
validació d’aquest màster és respecte del document original, com a còpia
compulsada o bé, si realment s’ha valorat si és o no és un màster.
Sra. Escribano:
1. Sobre una entitat que es dedica a la radioafició a Mollet. Prega que es restableixi
correctament la relació amb l’entitat i l’Ajuntament, que es doni espai per a les
col·laboracions entre ambdues parts, amb les activitats que fan, tant les
quotidianes com sobretot les de difusió d’esdeveniments a la ciutat.
2. Prega que es doni resposta a una instància presentada al març de 2017, i que no
ha tingut resposta encara.
Preguntes:
Sr. Amaya:
1. Sobre una de les mocions presentades pel seu grup municipal en el present Ple.
Demana saber per què no s’ha convocat cap dels tres Consells esmentats a la
mateixa en els últims cinc anys.
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Sr. López:
1. Sobre unes queixes rebudes per part d’alguns veïns respecte de l’accessibilitat a
determinats carrers. Demana saber si tenen constància de que en aquests espais
hi ha algunes voreres en les que és complicada la circulació de persones amb
dificultats.
Sr. Sostres:
1. Sobre l’skatepark de Mollet. Demana saber si està prevista de forma imminent la
reparació d’esquerdes i forats que s’han fet pel propi ús del parc, ja que suposen
un perill per a la seguretat dels propis usuaris.
Sra. Escribano:
1. Sobre la situació del wifi deficient a l’escola de can Vila. Els treballadors
adapten el seu treball a aquest inconvenient. Afirma que hi ha altres alternatives
a la fibra òptica que s’estan posant en pràctica a altres llocs i demana saber si
l’equip de govern està al corrent d’aquesta problemàtica i si saben o han pensat
com solucionar-ho.
2. Sobre les llums del pont de La Casilla. Comenta que hi ha alguns leds fosos i
demana saber si estan al cas i si es pot revisar.
3. Sobre una de les colònies de gats cuidada per voluntaris amb qui l’Ajuntament
col·labora. Comenta que hi ha problemes amb un cotxe que aparca de forma que
impedeix l’accés dels voluntaris per posar aliment. Demana saber si es
contempla posar algun tipus de senyalització que pugui permetre l’existència
d’un espai per a poder accedir i alimentar-los.
Sr. Espinosa:
1. Sobre l’espai a l’estació de Mollet Santa Rosa:
a. Sobre el funcionament de l’ascensor. Demana saber si es té coneixement
de quan tornarà a funcionar i si trigaran molt en passar les proves de
seguretat, en el cas que s’hagin de realitzar.
b. Sobre la vorera de l’estació. Hi ha col·locada una tanca i demana saber si
en tenen coneixement, si és de l’Ajuntament o d’Adif i si faran o tenen
pensat fer alguna cosa al respecte.
Sr. Daví:
1. Demana informació sobre si existeix un protocol d’acollida quan arriben
persones que prestaran els seus serveis a l’Ajuntament, siguin funcionaris o
personal contractat.
2. Quan es fa difusió d’aquesta acollida, si n’hi ha, demana saber si es sol·licita
l’autorització dels acollits per fer-los fotografies i que el departament de premsa
en faci difusió pública.
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3. Sobre l’ascensor de la biblioteca de Can Mulà. Al no funcionar, la gent gran no
té accés a certs llibres o bé, el personal que hi treballa ha de carregar-los amunt i
avall. Demana informació al respecte.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201902251800410000_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, ALÍCIA
08/03/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
08/03/2019

.
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