ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
22 de febrer de 2021
De 18.00 a 20.25 h
Sessió telemàtica
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora accidental
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari accidental
Valentín Gómez Sánchez
Absents
Marina Planellas Alegre, regidora (s’excusa)
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 25 de gener, la extraordinària i urgent
de 20 de gener i la extraordinària de 8 de febrer de 2021
2. Donar-se per assabentat dels informes de Tresoreria relatius al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre
de l'any 2020 de l'Ajuntament i dels seus ens dependents
3. Declaració d'obres d'especial interès
4. Aprovació de la proposta de nomenament d'un nou Síndic Personer
5. Aprovació d'una proposta sobre la campanya el Quart Cinturó en relació a la caducitat
de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers
6. Aprovació d'una proposta relativa a la mobilitat
7. Mocions d'urgència
8. Precs i Preguntes
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 25 de gener, la extraordinària i
urgent de 20 de gener i la extraordinària de 8 de febrer de 2021
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 25 de
gener, la extraordinària i urgent de 20 de gener i la extraordinària de 8 de febrer de
2021.
2. Donar-se per assabentat dels informes de Tresoreria relatius al 1r, 2n, 3r i 4t
trimestre de l'any 2020 de l'Ajuntament i dels seus ens dependents
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 l’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 perjudici 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
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.
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D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 1er, 2on, 3er i 4t trimestre de 2020
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 relatius al 1er, 2on, 3er i 4t
trimestre de l’any 2020 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. Declaració d'obres d'especial interès
A data 23 de juliol de 2020 i registre d´entrada E2019016190 va ser presentada pel Sr.
Alejandro Fernández Fernández, amb DNI 52591922F, com a representant de l’Institut
Català de la Salut amb CIF Q5855029D i responsable d’Infraestructures i Serveis
Tècnics, la comunicació prèvia d’obres per a l’adequació de l’espai de l’INSS per a un
nou servei ASSIR al CAP de Can Pantiquet, situat al carrer de Lluís Millet, 15.
En data 31 d’agost de 2020, la part interessada completa l’esmentada comunicació
prèvia, en la qual sol·licita la declaració d’especial interès per a les obres que vol
executar.
Atès l’informe de la Cap d’Àrea de Suport a la Gestió, de data 18 de novembre de 2020,
informant favorablement la declaració de les obres d’adequació de l’espai de l’INSS per
a un nou servei ASSIR al CAP Can Pantiquet al carrer de Lluís Millet, 15, com a obres
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que ho
justifiquen i que proposa una bonificació del 95% de la quota de l´impost.
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.
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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 d’adequació de
l’espai de l’INSS per a un nou servei ASSIR al CAP Can Pantiquet al carrer de Lluís
Millet, 15.
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.
3. Notificar l’acord corresponent als interessats i donar trasllat als Serveis Territorials
de l’Ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de la proposta de nomenament d'un nou Síndic Personer
El Títol V del Reglament orgànic municipal (ROM) regula la figura del Síndic Personer
o Síndica Personera de Mollet del Vallès. Més concretament l’article 118 la defineix
com a institució que té com a funció la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns de Mollet del Vallès, en les seves relacions amb aquest
Ajuntament.
En la mateixa línia es manifesta a nivell legislatiu l’article 59 del vigent Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
El càrrec es troba vacant en aquest moment, perquè el mandat de l’anterior Síndic
Personer va finalitzar el 25 de novembre de 2020, sense perjudici de les previsions de
l’article 127 del ROM quant a l’exercici del càrrec en funcions fins a l’elecció d’un nou
Síndic o Síndica.
Atesa la proposta formulada per la Junta de Govern Local en la persona del senyor
Salvador Rovirosa Olivé per tal que sigui elegit pel Ple Síndic Personer de Mollet del
Vallès.
Atès que el senyor Salvador Rovirosa Olivé reuneix les condicions exigides al ROM per
poder ser elegit Síndic Personer de Mollet del Vallès.
Codi de verificació: 8f01de5e-e179-4b64-a692-ee96b786a420
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

Atesos els articles 118 i següents del Reglament orgànic municipal, i 59 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Elegir el senyor Salvador Rovirosa Olivé per al càrrec de Síndic Personer de Mollet
del Vallès.
2. Establir que la durada del càrrec és de cinc anys, d’acord amb el que disposa
l’article 119 del Reglament orgànic municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació d'una proposta sobre la campanya el Quart Cinturó en relació a la
caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers
La Campanya Contra el Quart Cinturó porta més de 25 anys defensant alternatives de
mobilitat que promoguin els models de transport sostenibles i la protecció del territori
enfront el projecte del Quart Cinturó. En el marc d’aquests objectius, la Campanya ha
fet un tasca de reivindicació, d’anàlisi i sensibilització, alhora que ha fet seguiment de la
tramitació administrativa i presentat al·legacions als documents elaborats per
l’administració de l’Estat. L’evolució del coneixement sobre els impactes ambientals,
econòmics i socials del model de mobilitat actual, amb conseqüències sobre la salut
pública i amb un efecte determinant en el canvi climàtic, ens porta a una situació
d’emergència recollida en tractats internacionals i en compromisos polítics presos en el
conjunt d’institucions del país.
El procediment ambiental iniciat en el marc de l’Estudi Informatiu del Tram Terrassa Granollers ha caducat. L’adjudicació de la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental del Quart Cinturó (o cierre de la Autovía Orbital, o B40, o Ronda
del Vallès, depèn de qui la referenciï) en el tram Terrassa - Granollers fou anunciada al
BOE núm. 310, de 22 de desembre de 2017. El 30 de abril de 2018 el Ministerio de
Medio Ambiente inicià el període de consultes ambientals per determinar l’abast de
l’estudi d’impacte ambiental. El document d’abast fou emès per aquest Ministerio a
principis d’octubre de 2018. Aquest document d’abast, tal i com estableix l’article 34.5
de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, és vàlid durant dos anys.
Per tant, i tenint en compte la suspensió de terminis administratius que el Gobierno
decretà des de mitjans de març fins a principi de juny de 2020, aquest document d’abast
perdé la validesa a l’entorn del Nadal de 2020. L’estudi informatiu no pot ser sotmès a
informació pública sense l’estudi d’impacte ambiental, per la qual cosa el promotor, el
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Ministerio de Transportes, haurà d’iniciar de nou la tramitació ambiental abans de
poder sotmetre l’estudi informatiu del Quart Cinturó a informació pública.
Aquesta és ja la tercera caducitat per aquest mateix Estudi Informatiu, fet que posa en
evidència l’existència d’un conflicte obert, viu ja des del principi dels anys 90. El Quart
Cinturó, o autovies en projecte o en construcció com aquesta, ara més que mai van
contra la imperiosa necessitat d’impulsar actuacions front l’emergència climàtica i
aturar, i fins i tot revertir, la destrucció dels espais naturals i de la biodiversitat.
El passat 4 de gener la Campanya Contra el Quart Cinturó presentà un escrit davant el
Ministerio de Transición Ecológica, òrgan ambiental, responsable de la tramitació
ambiental de projectes. En aquest escrit es demanà al Ministerio que resolgués la
caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE
BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqués la
resolució de caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de
Carreteras (Ministerio de Transportes) i que l’informés que la tramitació de l’avaluació
ambiental del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini
per sol·licitar una pròrroga.
Cal que el Ministerio de Transición Ecológica defensi un procediment d’avaluació
ambiental totalment ajustat als requeriments de la legislació europea i a la seva
transposició a la legislació estatal, que hauria de ser millor garantia del compliment dels
objectius ambientals, ecològics i de la lluita contra el canvi climàtic. Així és necessari
requerir al Ministerio de Transición Ecológica, des de totes les administracions locals,
que apliqui la legislació ambiental i decreti la caducitat de l’expedient.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que se sol·liciti al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat de
l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqui la resolució de caducitat i
arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Transportes) i que l’informi que la tramitació de l’avaluació ambiental del projecte s’ha
de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per sol·licitar una pròrroga.
2. Que se sol·liciti al Govern espanyol la desestimació del projecte de quart cinturó en
el tram que manca per executar (B-40 TRAM: TERRASSA-GRANOLLERS) de la
planificació d’infraestructures estatal, per la seva manca de consens al territori i per ser
contrari als objectius de bastir un nou model de mobilitat sostenible que ens permetin
assolir els compromisos, dins del marc de la Unió Europea i de Nacions Unides, de
reducció d’emissions causants del canvi climàtic pel 2030. En el seu lloc hi ha múltiples
inversions per millorar i ampliar la xarxa ferroviària del vallesos (algunes pendents de
fa dècades) que caldria emprendre i prioritzar.
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3. Que es traslladi aquest acord al Ministerio de Transición Ecológica i al Ministerio de
Transportes del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Padilla,
Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 11
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla Total: 13
S'abstenen: ningú
Resultat: No aprovat
6. Aprovació d'una proposta relativa a la mobilitat
Considerant que molts veïns de la nostra ciutat i altres municipis de la comarca
acudeixen diàriament al seu lloc de treball a Barcelona o altres ciutats situades en
aquesta direcció.
Considerant els embotellaments de trànsit que es produeixen en les conegudes “hores
punta”, la qual cosa implica, a més d’una molèstia evident per als qui la sofreixen, un
perjudici greu pel medi ambient.
Considerant les polítiques urbanístiques de l’Ajuntament de Barcelona que estan reduint
l’espai per vehicles com per exemple amb les recents modificacions hagudes en Av.
Meridiana, C/ Aragó, C/ Mallorca, etc...
Considerant que s’ha de donar una alternativa a totes les persones que acudeixen al seu
lloc de treball i aquells que per raons de necessitat s’han de desplaçar i aposten pel
vehicle privat.
Considerant les dades de contaminació de l’aire publicades per l’Institut de Salut Global
de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb investigadors del Swiss Tropical and
Public Health Institute i la Universitat d’Utrech i la declaració d’emergència climàtica
declarada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Considerant que és necessària una major i millor coordinació entre les diferents
administracions públiques dins de les seves competències independentment del color
polític del seu govern.
Considerant que s’ha d’apostar les noves formes de mobilitat que són respectuoses amb
el medi ambient.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya,
al Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat i l’Autoritat
Metropolitana de Barcelona a millorar la infraestructura de la R3, especialment el
desdoblament necessari de la via i a augmentar la freqüència dels trens que transiten
per la nostra ciutat, especialment la R2 i la R3.
2. Instar el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya,
al Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, en el marc
de les seves competències en matèria de mobilitat i transport juntament amb
l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona a millorar la
planificació del transport col·lectiu entre el Vallés Oriental i Barcelona i entre el
Vallès Oriental i l’Occidental.
3. Comunicar aquests acord al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del
Govern d’Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la
Generalitat, a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. Mocions d’urgència
El Ple de l’Ajuntament acorda declarar d'urgència i tractar en aquesta sessió els
assumptes següents:
7.1 Moció de suport a l’Amnistia
Sotmesa a votació la declaració d’urgència, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio Daví, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez, Sancho,
Sostres, Vilaret i Torrecilla. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovada per majoria
7.2 Moció d’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél)
Sotmesa a votació la declaració d’urgència, dóna el resultat següent:
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Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio Daví, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez, Sancho,
Sostres, Vilaret i Torrecilla. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovada per majoria
7.1 Moció d’urgència en suport a l’Amnistia
El grups municipals AM-ERC-MES i Junts per Mollet han presentat la moció
d’urgència següent:
El Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya pot debatre i elaborar una Llei
d’Amnistia per avançar cap a un diàleg democràtic i sincer sobre el conflicte que es viu
a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, López, Padilla Sostres i Vilaret. Total: 6
Voten no: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J. Muñoz, Ortiz,
Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12
S'abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, N. Muñoz i Sancho. Total: 6
Resultat: Rebutjada
7.2 Moció d’urgència d’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél)
El grup municipal Podem ha presentat la moció d’urgència següent:
El 16 de febrer a les 8:30 del matí, Pablo Hasél va ser detingut a l’edifici del rectorat de
la universitat de Lleida després d’un intens operatiu policial de la BRIMO dels Mossos
d'Esquadra per retirar tots els activistes que n'impedien la detenció mitjançant la
resistència passiva en una concentració pacífica i solidària
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Pablo Rivadulla i Duró, més conegut com a Pablo Hasél, és un poeta i raper català
nascut a Lleida. Els seus treballs artístics es caracteritzen per una forta crítica social,
així com per la denúncia explícita d’injustícies socials, de practiques antidemocràtiques
de l’Estat o d’institucions com la Casa Reial.
La seva denúncia social, ja sigui a mitjançant la seva música o fent ús de xarxes socials
com Twitter i Facebook, ha portat a Pablo Hasél a enfrontar-se a diferents procediments
judicials i penals jutjats a l’Audiència Nacional.
Recordem que l’Audiència Nacional es l’encarregada de jutjar delictes de terrorisme,
narcotràfic, corrupció política o d’altres de naturalesa especial. El seu origen històric,
però, es remunta al Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme
creat durant la dictadura franquista, que entre 1940 i 1964 va conduir més de 60.000
processos de persecució ideològica. Aquest tribunal fou suprimit el 8 de febrer de 1964 i
gran part de les seves funcions es van transferir al Tribunal d'Ordre Públic creat el 2 de
desembre de 1963. El Tribunal d’Ordre Públic era una instància judicial encarregada de
la repressió de les conductes que sota el règim franquista eren considerades delictes
polítics. El 4 de gener de 1977 es va crear l’Audiència Nacional a la vegada que se
suprimia el Tribunal de l’Ordre Públic.
En l’actualitat, i molt especialment durant els darrers anys, han passat per l’Audiència
Nacional un gran nombre de personalitats del món artístic, de la cultura i de l’espectacle
acusats “d’enaltiment del terrorisme”, “injúries a la Corona” o “delictes d’odi”
S.A, César Strawberry, La Insurgencia, Valtònyc o els titellaires Raúl García i Alfonso
Lázaro son alguns dels exemples més coneguts.
La llista però de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els últims anys,
converteix a l’estat espanyol en un dels estats amb més artistes represaliats de tot el
món. Així ho confirmen diverses ONGs i organitzacions de defensa dels Drets Humans.
Condemnat per injuries a la corona i enaltiment del terrorisme per unes opinions
manifestades en uns tweets i per la lletra d’una cançó, Pablo Hasél es convertirà en el
primer artista empresonat de forma efectiva a l’estat espanyol des dels inicis de la
transició democràtica, segons manifesta l’Associació d’Actors i Directors professionals
de Catalunya en un comunicat.
En els últims dies s’han produït nombrosos actes de solidaritat i repulsa a aquesta
detenció del raper. El dret de manifestació de totes les persones és legítim, sempre i
quan es deixi al marge la violència o comportaments incívics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la llibertat
d’expressió i totes les formes d’expressió artística, així com condemnar la violència
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i els disturbis que s’han produït a la finalització de les manifestacions pacífiques
convocades el 16 de febrer i qualsevol forma de manifestació violenta que es pugui
donar altres dies.
2. Mostrar el nostre rebuig a la sentència imposada al cantant Pablo Hasél per
l’expressió del seu pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i ferli arribar tot el nostre suport.
3. Sol·licitar formalment a la Presidència de l’Estat Espanyol i al Consell de Ministres
l’indult urgent per Pablo Rivadulla i Duró, alias Pablo Hasél.
4. Sol·licitar al Govern d’España la tramitació urgent de la proposició de Ley de
Libertad de Expresión, per evitar que altres músics o artistes siguin perseguits i
condemnats en el futur.
5. Comunicar l’adopció dels següents acords a la Mesa del Congres, a tots els grups
parlamentaris del Congres de los Diputats, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Plataforma Llibertat Pablo Hasél.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Padilla,
Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 11
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas,
Pérez i Torrecilla. Total: 11
Resultat: Aprovat per majoria
8. Precs i preguntes
Precs
Sra. Escribano:
Amb relació al dia Internacional de les Dones
Comenta que el seu grup, Mollet en Comú, va presentar aquest prec com a moció però
que l’informe de secretaria ha estat negatiu i que lamenta que no es pugui debatre.
En relació al prec diu que proposen tres actuacions:
1. Impulsar un IV Pla d’Igualtat de Gènere posant especial atenció en l’impacte de les
conseqüències de la pandèmia en les dones de la ciutat
2. Crear un grup de treball municipal que incorpori membres d'associacions feministes,
que tingui com a objectiu implantar mesures i eines per fer de Mollet una ciutat més
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segura, més xarxa de serveis de suport a la dona, i recursos específics en tema
urbanístic, educatiu, de salut, etc...
3. Visibilitzar el suport del consistori a la causa feminista penjant la seva bandera a
l’Ajuntament

Preguntes
Sra. Moya:
Amb relació a l’antiga discoteca Teatre
Diu que ha estat notícia la possible ubicació d'una nova activitat comercial a l'antiga
discoteca Teatre. En concret, es parla d'una activitat vinculada amb el joc. Vol saber
quina és la posició del govern de la ciutat al respecte i com es pensa actuar.
Sr. López:
Amb relació al Pla del Calderí
Vol saber què ha dit la Comissió d’Urbanisme respecte al Pla del Calderí i que
s’expliqui en quin moment es troba el procés d’aprovació.
Sr. Espinosa:
Amb relació als panells informatius del bus urbà
Diu que els han tornat a dir que hi ha problemes de funcionament dels panells
informatius dels horaris del bus urbà de davant l’estació de Mollet Santa Rosa, i que
portem així mesos. Vol saber si previst resoldre-ho i si s’ha contactat amb l’empresa.
Sra. Escribano:
Amb relació al Consell de Ciutat
Diu que fa més d’un any que no es reuneix el Consell de Ciutat i vol saber quina és la
previsió respecte a aquest òrgan i altres òrgans de participació. Comenta que encara que
som en pandèmia és convenient, respectant els requisits de seguretat i precaució, que
aquests òrgans continuïn actius.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_202102220946080200_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
01/03/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
03/03/2021

.
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