ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de març de 2022
De 18.00 a 21.17 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Sergi Suárez Martínez, regidor
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari
Valentín Gómez Sánchez
Incidències
Han intervingut:
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El senyor Albert Solé, fill de Jordi Solé Tura, en el punt 3 relatiu a la modificació del
nom de diferents espais de la ciutat.
La senyora Gebra Serra Bosch, filla d’Anna Bosch Parera, en el punt 3 relatiu a la
modificació del nom de diferents espais de la ciutat.
La senyora María Remedios López Rodríguez, Presidenta d’Afimoic, Associació
Fibromiàlgia Mollet i Comarques, entitat integrada en la Plataforma en defensa de la
sanitat pública del Baix Vallès, en el punt 10 relatiu a l’aprovació d’una proposta en
commemoració del dia internacional contra la mercantilització de la sanitat.
El senyor Francisco Verdugo Ibarz, President de l’associació solidària amb el poble
sahrauí, Projecte Tibsima Mollet Sàhara, en el punt 11 relatiu a l’aprovació d’una
proposta de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de
descolonització sustentat en les resolucions de l’ONU.
El prec amb relació a la commemoració de la II República s’ha presentat al punt 2 de
l’ordre del dia, Donar compte d'una proposta d'acord aprovada per Junta de Portaveus
sobre la commemoració del 91è aniversari de la II República espanyola.
Absents
Marina Escribano Maspons, regidora (s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 21 de febrer i ordinària de 28
de febrer de 2022.
2. Donar compte d'una proposta d'acord aprovada per Junta de Portaveus sobre la
commemoració del 91è aniversari de la II República espanyola.
3. Modificació del nom de diferents espais de la ciutat.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 corresponent a
l'Ajuntament i als seus organismes autònoms.
5. Derogació i aprovació de l'ordenança fiscal núm. 1.2.2. IIVTNU.
6. Desestimació de dos recursos de reposició presentats en contra de l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la
sessió de 20 de desembre de 2021.
7. Aprovació d'una proposta per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que efectuï les
modificacions legislatives adients per reconèixer la categoria professional C1, a tots els
efectes, als policies locals i actualitzi el seu règim disciplinari.
8. Aprovació d'una proposta per fomentar la diversitat sexual i de gènere a les
biblioteques municipals.
9. Aprovació d'una proposta en suport de la comunitat educativa.
10. Aprovació d'una proposta en commemoració del dia internacional contra la
mercantilització de la sanitat.
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11. Mocions d'urgència.
12. Precs i Preguntes:
13. Prec amb relació a la llei de benestar animal.
14. Prec amb relació a l'estratègia Open Data.
15. Prec amb relació a la convivència entre vianants i vehicles.
16. Prec amb relació a la commemoració de la II República.
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 21 de febrer i ordinària
de 28 de febrer de 2022.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat les actes de la sessió extraordinària de 21
de febrer i l’ordinària de 28 de febrer de 2022.
2. Donar compte d'una proposta d'acord aprovada per Junta de Portaveus sobre la
commemoració del 91è aniversari de la II República espanyola.
Atès la proposta acordada per la Junta de Portaveus en la sessió de 22 de març de 2022,
sobre la commemoració del 91è aniversari de la proclamació de la II República
espanyola.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la proposta aprovada per la Junta de Portaveus, de data 22 de
març de 2022, la part resolutiva de la qual transcrita literalment diu:
“1. Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat que mereix, el 91è
aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, pel significat que té
la data del 14 d’abril pel poble català i espanyol, tot rememorant que aquest període
polític va significar un gran avenç per la democràcia, la llibertat, la justícia i el
progrés del nostre país.
2. Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van patir la
persecució i la repressió franquista a l’interior, o van haver d’emprendre un llarg,
dur i dolorós exili.
3. Demanar, també per sentit de la justícia, l’anul·lació dels judicis sumaríssims a totes
les persones condemnades a mort pels tribunals il·legals del general Franco,
especialment el de l’alcalde de la ciutat en aquells moments, Josep Fortuny, i instar
les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes
de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la
derogació de la Llei d’Amnistia de 1977.
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4. Enviar aquests acords, al Senat, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Pro Immolats per les llibertats de Catalunya, a l’Amical de Mathausen,
a les associacions de Memòria Democràtica i al Memorial Democràtic de
Catalunya.”
Es fa constar que aquesta proposta ha estat consensuada per tots els grups municipals.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. Modificació del nom de diferents espais de la ciutat.
Vist l’acord de la Comissió del Nomenclàtor que s’ha celebrat el dia 17 de març de
2022 (expedient X2022004715) que informa favorablement la modificació de la
denominació de dos espais municipals així com l’atribució de nom a un espai públic de
la ciutat.
Vista la memòria de l’Alcaldia en la que proposa la modificació de la denominació
d’equipaments municipals i espais públics de la ciutat.
Vist l’informe del Coordinador de l’Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres
de data 16 de març de 2022.
Atès el que determina l’article 8 i següents del Reglament del Nomenclàtor de Mollet
del Vallès, aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 27 d’octubre de 2016 (BOPB de
l’1 de març de 2017).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar la denominació dels següents equipaments municipals:
Denominació actual
Biblioteca de Can Mulà
Teatre de Can Gomà

Nova denominació
Biblioteca de Can Mulà – Jordi Solé Tura
Teatre de Can Gomà – Josep Maria Pou

2. Atribuir el nom “Plaça Anna Bosch” a la plaça que ha de sortir de la
urbanització de Can Fàbregas Vell, ara en construcció, entre els carrers d’Itàlia,
Berenguer III, Rambla Balmes, Ronda de Can Fàbregas i Ronda Orient, com
s’indica en el plànol que consta en l’expedient, atès que aquest nom s’ajusta als
criteris establers en el Reglament del Nomenclàtor de Mollet del Vallès.
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3. Publicar el present acord al taulell d’edictes electrònics d’aquest Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 corresponent a
l'Ajuntament i als seus organismes autònoms.
Per resolució de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2022 es va aprovar la liquidació del
Pressupost de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, de
l’Institut Municipal d’Educació i de la Fundació Municipal Joan Abelló, corresponent a
l’exercici 2021.
L’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que de la liquidació, una vegada
aprovada, se n’ha de donar compte al Ple de l’entitat local en la primera sessió que
celebri.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats, de l’Institut Municipal d’Educació i de la
Fundació Municipal Joan Abelló, corresponent a l’exercici 2021, aprovada per resolució
de l’Alcaldia de data 28 de febrer 2022, així com de la documentació continguda a
l’expedient.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
5. Derogació i aprovació de l'ordenança fiscal núm. 1.2.2. IIVTNU.
Atès que és necessari i obligatori adequar l’Ordenança núm. 1.2.2. Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana al Reial Decret-llei 26/2021, de
8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a la recent Sentència
del Tribunal Constitucional 182/2021, de data 26 d’octubre de 2021.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 d’octubre de 2021, va acordar
aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 1.2.2. Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2022. L’ordenança es va
considerar definitivament aprovada a data 16 de desembre de 2021 perquè en el termini
d’informació pública no es van presentar reclamacions o suggeriments.
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Atès que l’Ordenança fiscal núm. 1.2.2. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana aprovada no contemplava les modificacions de l’impost després de
la STC 182/2021, de data 26 d’octubre de 2021 publicada al BOE número 282, de 25 de
novembre de 2021, en la qual el Tribunal declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels
articles 107.1, 107.2a) i 107.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, disposant que “el
manteniment de l’actual sistema objectiu i obligatori de determinació de la base
imposable, per ser aliè a la realitat del mercat immobiliari i de la crisi econòmica, i,
per tant, al marge de la capacitat econòmica gravada per l’impost i demostrada pel
contribuent, vulnera el principi de capacitat econòmica com criteri d’imposició.”
Atès que el 9 de novembre de 2021, es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei
26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent
jurisprudència del tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana. El RD 26/2021 té com objecte adaptar el règim
legal de l’impost a la sentència citada amb anterioritat per a donar unitat a la normativa
de l’impost i complir el principi de capacitat econòmica.
Atès que el RD 26/2021 va entrar en vigor el dia següent al de la seva publicació en el
BOE, això és, el dia 10 de novembre de 2021.
Atès que els ajuntaments hem de modificar, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor del RD 26/2021, l’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana amb la finalitat d’adequar-la a allò establert en el mateix.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Derogar provisionalment l’actual l’ordenança fiscal núm. 1.2.2. reguladora de
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana publicada al
BOP de data 16 de desembre de 2021.
2. Aprovar provisionalment la nova ordenança, segons nova redacció que s’adjunta a
l’expedient, a fi de donar compliment a la nova normativa vigent.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. Desestimació de dos recursos de reposició presentats en contra de l’aprovació de
la modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
la sessió de 20 de desembre de 2021.
6.1 Desestimació del recurs de reposició contra l’aprovació de la RLLT presentat
per CCOO.
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Antecedents:
En data 20 de desembre de 2021 el ple municipal aprovà la modificació de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (expedient X2021021157) que va
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de desembre de
2021.
De conformitat amb el que determina l’article 37 del RD Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP), es va portar la proposta de modificació de la relació de llocs de treball a la
Mesa General de Negociació, que es va reunir dues vegades durant els dies 14 i 15 de
desembre de 2021.
Durant les reunions de negociació cadascuna de les parts amb representació va exposar
els seus punts de vista, propostes i posicionament, aprovant-se l’esmentada modificació
amb el vot favorable de la representació de la Corporació i de la secció sindical d’UGT
que ostenta el 50 per 100 de la representació de la part social. Tot allò d’acord amb
l’acta que consta en l’expedient.
En data 17 de gener de 2022 (NRE 2022001166) les seccions sindicals de CCOO i
PLUS a l’Ajuntament de Mollet del Vallès presenten escrit en el qual, entre d’altres
qüestions, demanen “que el ple reculli les propostes i modificacions plantejades per les
seccions sindicals de CCOO i PLUS que han de contemplar-se a la relació de llocs de
treball aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de desembre de 2021”
La Secció Sindical PLUS no forma part de la Mesa General de Negociació conforme a
les regles determinades a l’article 36 del TREBEP.
Raonaments que justifiquen la decisió:
Manifesten les recurrents que d’acord amb l’article 37 del TREBEP existeix obligació
de negociar la modificació de la relació de llocs de treball en la mesura que implica la
modificació de condicions laborals. En aquest sentit al·leguen que no s’ha produït una
negociació real perquè no disposaven d’informació complerta. En aquest sentit s’ha de
contraposar que la primera reunió es va dur a terme el dia 14 de desembre de 2021
(dimarts) havent-se lliurat tota la documentació en el moment d’efectuar la convocatòria
la setmana anterior.
No consta en l’expedient ni en l’acta de la negociació cap proposta concreta, més enllà
de mostrar el seu acord o desacord amb el contingut de les modificacions plantejades
per la representació de l’administració i que varen ser plasmades com a vot particular,
per la qual cosa no és possible inferir quin aspecte concret de la modificació de la
relació de treball aprovada ha de ser objecte de revisió.
La modificació de la relació de llocs de treball va ser negociada i acordada per la Mesa
General de Negociació d’acord amb el contingut de l’acta que consta en l’expedient, per
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la qual cosa s’ha de concloure que s’ha complert amb el que preveu l’article 37 del
TREBEP, tot i el vot en contra de la representació de CCOO.
Els plantejaments que fan ara les Seccions Sindicals recurrents ja varen ser objecte de
negociació, sobre els quals no va ser possible l’acord, per la qual cosa no procedeix la
seva inclusió en la modificació de la relació de llocs de treball per la via de la revisió
administrativa.
Legislació aplicable:
-

Articles 36 i 37 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Articles 25 a 35 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals
Vigents a Catalunya en Matèria de Funció Pública.
Article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.
STS de 5 de febrer de 2014 (Rec. 2986/2012).
Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per les seccions sindicals de
CCOO i PLUS a l’Ajuntament de Mollet del Vallès el dia 17 de gener de 2022 (NRE
2022001166) contra l’acord del Ple municipal del dia 20 de desembre de 2021, que
aprovà la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i
Vilaret. Total: 9
Resultat: Aprovat per majoria.
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6.2 Desestimació del recurs de reposició contra l’aprovació de la RLLT presentat
per un treballador de l’Ajuntament.
En data 20 de desembre de 2021 el ple municipal aprovà la modificació de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (expedient X2021021157) que va
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de desembre de
2021.
En data 12 de gener de 2022 el funcionari va presentar escrit d’al·legacions contra
l’aprovació de la relació de llocs de treball a través del qual, després de manifestar tot
allò que considera oportú en defensa dels seus interessos, conclou demanant que dins
l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball aprovat s’amortitzi el lloc de
treball de Responsable de planificació territorial i es creï un lloc de treball de Cap de
servei adequat a la seva formació i trajectòria professional.
També demana el funcionari que un cop creat aquest lloc de treball sigui adscrit amb
efectes retroactius de l’exercici de 2017, moment en que es va amortitzar el lloc de
treball de Cap de Servei de planificació territorial.
Les qüestions plantejades pel funcionari, manifestades també en els seus escrits
presentats en data 6 d’octubre de 2021 (NRE 2021026157) i 16 de desembre de 2021
(NRE 2021032336) formen part del recurs potestatiu de reposició presentat contra la
resolució d’Alcaldia de 15 de setembre de 2021 (expedient X2021016346) en la qual
s’acordava la seva reincorporació al lloc de treball de Responsable de Planificació
Territorial (codi 433). Aquest recurs ha estat resolt per resolució de l’Alcaldia de data
23 de març de 2022 i notificat a l’interessat.
El funcionari a través d’aquest recurs de reposició pretén revisar l’acte d’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball aprovada el 19 de desembre de 2016 i
publicada al BOPB del dia 9 de gener de 2017.
La modificació de la relació de llocs de treball aprovada el 19 de desembre de 2016 és
ferma atès que dins el termini legalment establert no es va presentar cap recurs contra la
mateixa.
A la resolució d’Alcaldia de data 29 d’agost de 2019, notificada al funcionari en data
30 d’agost de 2019, s’acordà autoritzar una comissió de serveis a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. A l’esmentada resolució es
feia esment a l’adscripció del funcionari al lloc de treball de Responsable de
Planificació Territorial (codi 433), sense que tampoc s’hagi oposat a la mateixa.
Fonaments de dret:
-

Article 74 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Article 52.2.j) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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-

Articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a
Catalunya en Matèria de Funció Pública.
Articles 29 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del
personal al Servei de les entitats locals a Catalunya, en relació a l’article 90.2) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
STS de 5 de febrer de 2014. Número de recurs 2986/2012.
Acord del Ple municipal en sessió del dia 19 de desembre de 2016 (BOPB de 9 de
gener de 2017).
Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Raonaments que fonamenten la decisió:
D’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, les relacions de llocs de treball tenen la
consideració d’acte administratiu, el que implica que sobre aquets correspon el règim de
recursos que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, a l’hora que no és possible la seva impugnació
indirecta.
Els actes administratius que posin final a la via administrativa poden ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictat o ser impugnat
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sent el termini d’un
mes per a la interposició del corresponent recurs potestatiu o de dos mesos en el cas del
recurs contenciós administratiu.
En qualsevol cas, ni contra l’acte d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de
treball de data 19 de desembre de 2016, publicat al BOPB de 9 de gener de 2017; ni
contra la resolució de l’Alcaldia de data 29 d’agost de 2019 a la qual es feia constar la
seva adscripció al lloc de treball de Responsable de planificació territorial, notificada a
l’interessat en data 30 d’agost de 2019, s’ha presentat cap recurs.
Per tant, la pretesa impugnació d’aquells actes en aquest moment seria del tot
extemporània, a l’hora que no procedeix la impugnació indirecta de l’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball aprovada fa més de sis anys, a través de la
impugnació d’una modificació acordada pel Ple municipal en data 20 de desembre de
2021 i que en res afecta a l’interessat.
Procedeix per tant inadmetre el recurs de reposició presentat pel funcionari per
extemporani.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Declarar la inadmissibilitat per improcedent del recurs de reposició presentat pel
funcionari Xavier Ludevid Massana, amb DNI número ***2118**, contra l’aprovació
de la modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple municipal en sessió
del dia 20 de desembre de 2021 i que pretén de manera indirecta revisar l’aprovació de
la modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple municipal en sessió del
dia 19 de desembre de 2016 i publicat al BOPB de 9 de gener de 2017.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i
Vilaret. Total: 9
Resultat: Aprovat per majoria.
7. Aprovació d'una proposta per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que
efectuï les modificacions legislatives adients per reconèixer la categoria
professional C1, a tots els efectes, als policies locals i actualitzi el seu règim
disciplinari.
La Policia Local de Catalunya és l'últim Cos de Policia de tot el territori nacional amb el
subgrup de qualificació professional C2, ja que l'any 2017 el Govern de la Generalitat
va aprovar el passi de l'escala bàsica de Mossos d'Esquadra a subgrup C1 a tots els
efectes, sense tenir en compte l'altra policia de Catalunya.
A més és l'únic Cos de Policia al qual se li aplica un règim disciplinari obsolet que no
gradua les sancions en funció de la gravetat de les accions i que per qualsevol delicte a
l'àmbit privat, per escassa que sigui la seva transcendència penal, se'ls aplica a més una
sanció administrativa com a infracció molt greu amb un mínim de suspensió de funcions
i sou d'un any i un dia fins a separació del servei.
Si tenim en compte que amb les modificacions de l'any 2015 del Codi Penal les faltes
van desaparèixer i van passar a ser delictes lleus, des de llavors les Policies Locals de
Catalunya estan en una situació de clara discriminació respecte als altres cossos
policials, on les sancions es graduen en funció de la gravetat.
A la vista de l'exposat, pensem que s'està vulnerant el principi constitucional d'igualtat, i
per això és necessària la modificació urgent de la Llei 16/91 de policies locals de
Catalunya.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Que es reclami a la Generalitat de Catalunya l'actualització de la Llei 16/1991 en els
següents termes:
-

Derogació de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991

-

Modificació de la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya:
1. Modificació del Títol 3, Capítol 1, Article 24, apartat 2. Corresponen a les
escales dels cossos de policia local els grups següents:
a) A l'escala superior, el grup A
b) A l'escala executiva, el grup B
c) A l'escala intermèdia, el grup C
d) A l'escala bàsica, el grup D
Substituir per corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups
següents:
a) A l'escala superior, el grup A1
b) A l'escala executiva, el grup A2
c) A l'escala intermèdia, el grup C1
d) A l'escala bàsica, el grup C1
2. Modificació del Títol 6. Règim disciplinari, Capítol 1. De les faltes i les
sancions, article 48. Són faltes molt greus, apartat e) Qualsevol conducta o
actuació constitutiva de delicte dolós .
Substituir pel (redactat de la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat Mossos
d'Esquadra) e) Haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació
constitutives de delicte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol
infracció penal de furt o estafa.
3. Addició al Títol 6. Règim disciplinari, Capítol 1. De les faltes i les sancions,
article 49, són faltes greus haver estat condemnat per la comissió de qualsevol
conducta o actuació constitutives de delicte dolós no tipificada disciplinàriament
com a falta molt greu, o per la comissió de qualsevol infracció penal en l'exercici
de les funcions professionals o quan afecti els principis d'actuació i funcions del
Capítol 3 d'aquesta Llei.

-

Restaurar amb aquestes modificacions el principi Constitucional d'igualtat vers les
Policies Locals de Catalunya.

-

Donar trasllat a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Espinosa, Moya, M.J.
Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total:6
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria.
8. Aprovació d'una proposta per fomentar la diversitat sexual i de gènere a les
biblioteques municipals.
Les persones LGTBI+ han estat històricament perseguides, assetjades i qüestionades
simplement per viure, sentir o expressar-se fora dels limitats marges de la
cisheteronormativitat imposada per les nostres societats patriarcals. Durant molts anys,
el fet d'expressar afecte per persones del mateix gènere, manifestar-se públicament amb
atributs o comportaments assignats a un altre gènere, o no seguir amb els estereotips i
rols predeterminats i esperables, podia comportar un càstig o, fins i tot, costar la pròpia
vida.
Recentment, però, s'estan produint canvis socials importants, fruit de la lluita històrica i
la resistència de moltíssimes persones que, desafiant l'opressió i la violència, ens han
permès anar conquerint drets i aconseguir ser més lliures. La data del 28 de juny de
1969 restarà per sempre associada a aquest canvi, amb la rebel·lió de Stonewall Inn,
però no podem oblidar totes les lluites anònimes, sovint clandestines, que es perdran per
sempre més als camps de concentració, a les presons, o en el fons dels armaris.
Per això és tan important la reivindicació de la memòria, el reconeixement de les lluites
i disposar de referents per a la comunitat LGTBI+, després que durant dècades les
referències a les orientacions sexuals i identitats de gènere dissidents o no normatives
han estat escasses, amagades, ridiculitzades o perseguides. Cal conèixer d'on venim,
reconèixer qui ens ha precedit, i prendre consciència del llarg camí que encara tenim per
davant per seguir treballant per una societat més justa i més lliure.
I és en aquest àmbit on l'educació juga un paper essencial, per tal de donar a conèixer
les lluites per les llibertats i visibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar,
especialment entre les noves generacions. En aquest sentit, des de les biblioteques
municipals i de proximitat es pot contribuir a la difusió i visibilització d'aquesta
diversitat i al trencament d'estereotips i dels models binaris preconcebuts, normalitzant
la presència de la temàtica LGTBI a la literatura i la cultura, i per a totes les edats.
Cada cop més hi ha una demanda de materials, per part de tot tipus de professionals i
ciutadania en general, per poder conèixer la realitat i la història LGBTI+ i avançar cap a
una igualtat real per a totes les persones. És important que les biblioteques públiques
ofereixin un fons bibliogràfic bàsic i de qualitat per donar aquest servei a tot el territori
de Catalunya.
Codi de verificació: 88857d3b-6528-4ad6-9798-5381067c6a56
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat 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.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reiterar el compromís del municipi en la consecució d’una societat lliure de
discriminacions Lgtbifòbiques i treballar pel dret de totes les persones a viure en
igualtat de drets i en la diversitat sexual, d'identitat sexual i de gènere.
2. Posar en valor i continuar ampliant la secció i les activitats relacionades amb
temàtica LGTBI, i demanar a les Administracions competents i a la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació que treballin amb la biblioteca municipal per ampliar el
catàleg de llibres, publicacions, estudis, còmics i recursos digitals sobre diversitat
sexual, de gènere i familiar.
3. Demanar a les Administracions competents i a la Xarxa de Biblioteques de la
Diputació que treballin conjuntament amb les biblioteques municipals per
programar xerrades, presentacions de llibres o cicles de lectura/autors de temàtica
LGTBI.
4. Traslladar aquests acords als col·lectius i entitats feministes i LGTBIQ+ del
municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Igualtat i
Feminismes i a les entitats municipalistes.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. Aprovació d'una proposta en suport de la comunitat educativa.
El passat 10 de febrer, el Departament d'Educació va comunicar, via carta als centres
escolars de Catalunya, l'anunci de reorganització del calendari escolar que hores més
tard va anunciar el president de la Generalitat de Catalunya en roda de premsa. Un
anunci que anirà acompanyat d'una ordre per regular aquests nous horaris, els quals no
han estat acordats ni amb la Comunitat educativa, ni amb les famílies, ni amb els
ajuntaments catalans ni amb el Consell Escolar de Catalunya. Un fet que ha tornat a
evidenciar la manca de voluntat de dialogar per part del Departament amb el món local i
els agents educatius referents a Catalunya i que altera, de manera substancial, el sistema
educatiu, afectant en la preparació de l'inici del curs escolar als equips docents i a les
escoles d'estiu que es duen a terme en el transcurs del mes de juliol per a compartir i
millorar els projectes educatius de centre.
En concret, l'ordre presentada pel Departament implica l'avançament de l'inici del curs
escolar 2022-23 al dia 5 de setembre per als ensenyaments d'educació d'infantil i
primària i el 7 de setembre per a l'ESO, batxillerat i l'FP, reduint així el període
vacacional. Aquesta reforma horària farà que els centres educatius d'infantil i primària
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facin jornada reduïda entre les 9 i les 13 hores durant el mes de setembre i incrementarà
les vacances de Nadal en un dia, així com els dies de lliure elecció dels centres, passant
de 3 a 4 dies.
El Departament d'Educació torna a actuar d'esquena a la Comunitat Educativa i al món
local, proposant canvis estructurals en el model escolar català sense consens previ ni
amb aquests agents ni amb el Consell Escolar de Catalunya. Cal afegir que aquesta
modificació horària provoca que els equips docents i directius dels centres educatius
disposin de menys temps per poder preparar l'inici del curs, sobrecarregant encara més
les seves tasques abans de l'inici escolar.
Aquesta modificació horària planteja molts dubtes sobre l'horari de menjador escolar i
sobre la possibilitat de carregar la cura dels infants i adolescents en mans de familiars
propers. Alhora, aquesta reducció horària afectarà de manera directa les activitats
extraescolars i obligarà els ajuntaments a incrementar-les. Tot i que l'ordre explicita
l'obligatorietat d'obertura dels centres educatius fins a les 16h el mes de setembre,
aquesta obligatorietat no va acompanyada de nous recursos econòmics. Un fet que
acabarà recaient en una major despesa dels ens locals.
Els sindicats d'Educació, de manera unitària, ja han anunciat una vaga de 5 dies (15, 16,
17 i 29 i 30 de març) per aquesta falta de diàleg amb el Departament d'Educació
considerant que la Conselleria d'Educació ha oblidat que és la seva obligació promoure
el respecte i el reconeixement al col·lectiu docent davant de la societat. Rebutgen
l'actitud de menysteniment del conseller González-Cambray envers les treballadores i
treballadors i l'actitud impositiva i autoritària mostrada en desatendre i negligir la
negociació real amb els representants sindicals per un retorn de condicions laborals que
ara més que mai mereixem.
Els sindicats, de manera unitària, reclamen, entre altres mesures, l'augment del
pressupost del Departament d'Educació fins a arribar al 6% del PIB, l'increment del
personal d'atenció directa a l'alumnat, la retirada de l'ordre de calendari escolar fins a
arribar a un acord o una negociació real amb el conseller.
Per últim, cal afegir que la decisió presa per la Conselleria d'Educació no ha anat
acompanyada de la presentació i publicació dels informes tècnics que garanteixin
l'efectivitat de la mesura anunciada. Un fet que creiem imprescindible per garantir que
l'aplicació d'aquest nou horari pugui ser efectiva a totes les escoles catalanes vista la
diversitat existent al nostre territori, on tenim tant escoles amb diferents línies com
escoles rurals que compten amb molt pocs infants.
Després de tres cursos afectats per la pandèmia, el sistema educatiu català necessita una
etapa de tranquil·litat, estabilitat, recuperació i de recerca de consensos, lluny d'aquest
darrer anunci realitzat per part del Departament d'Educació.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Departament d’Educació a aplicar una moratòria d’un any a la proposta de
reorganització del calendari escolar anunciada.
2. Instar el Departament d’Educació i al conseller González-Cambray a obrir un espai
de negociació urgentment amb la Mesa Sectorial d’Educació, les entitats
municipalistes, les associacions de famílies i la Comunitat educativa a fi d’assolir el
consens que la proposta de reorganització del calendari escolar necessita.
3. Instar el Departament d’Educació a elaborar els informes tècnics pertinents per a
garantir la idoneïtat de la proposta de reorganització del calendari escolar.
4. Instar el Govern de la Generalitat a treballar amb els sindicats educatius a fi de
millorar les condicions laborals dels equips educatius a Catalunya, així com el nivell
educatiu que s’està impartint avui a les escoles catalanes.
5. Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar
de Catalunya, a aFFac, a FAPAES, a la FMC, a l’ACM, a USTEC, a CCOO i a
UGT.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garrido,
Guillén, Moya, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla. Total: 17
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria.
10. Aprovació d'una proposta en commemoració del dia internacional contra la
mercantilització de la sanitat.
El pròxim 7 d'abril 2022 és el dia internacional contra la mercantilització de la salut.
Després de les retallades realitzades des del 2010 i fruit de les conseqüències de la
pandèmia de la Covid19, on la nostra sanitat s'ha vist fortament afeblida creiem que fa
falta un cop de timó per a revertir aquesta situació tan precària que patim.
Com per exemple les 480.000 persones que esperen una intervenció quirúrgica i les més
de 180.000 que esperen una prova diagnòstica. Aquests són alguns exemples de la
situació que patim actualment.
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Davant d’aquesta situació la Marea Blanca de Catalunya al costat d'altres moviments
socials, sindicats i ciutadania celebraran una manifestació a Barcelona el pròxim dia 3
d'abril per a exigir millores en l'assistència sanitària i millors condicions laborals.
A aquesta manifestació es faran cinc reivindicacions a les administracions competents:
 Reversió gradual de les privatitzacions en salut.
 Dedicació del 25% del pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya
a l'atenció primària.
 Posada en marxa d’un pla integral de millora de la salut mental.
 Contractació de més personal sanitari i millorar les condicions laborals
dels i les treballadors/es.
 Creació per part de la Conselleria de Salut de Consells participatius de
salut locals i/o centres de salut.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a les mobilitzacions que se celebrin a la nostra ciutat així com a la
resta del territori català, especialment a Barcelona el pròxim 3 d'abril 2022, que
vagin en el sentit d'aquestes reivindicacions.
2. Traslladar aquest acord a la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès, a la Marea Blanca de Catalunya, a la Conselleria de Salut i al Parlament de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garrido,
Guillén, López, Moya, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: ningú.
S'abstenen: Daví. Total: 1
Resultat: Aprovat per majoria.
11. Mocions d'urgència.
El Ple de l’Ajuntament acorda declarar d'urgència i tractar en aquesta sessió els
assumptes següents:
11.1 Aprovació d'una proposta de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el
marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU.
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Sotmesa a votació la declaració d’urgència és aprovada per unanimitat.
11.1 Aprovació d'una proposta de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en
el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU.
El grups municipals Mollet en Comú, AM-ERC-MES i Podem han presentat la moció
d’urgència següent:
El procés de descolonització del Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola de la qual
segueix sent legalment la potència administradora i que el Marroc ocupa militarment
des del 1975, ha patit un canvi de fons de la tradicional posició de l’Estat vers la seva
solució. Segons les notícies aparegudes, s’hauria traslladat a les autoritats marroquines
la predisposició per part del Govern d’Espanya a cercar una solució a la situació a partir
de les propostes de la part marroquina, que emmarquen i limiten el camp de la resolució
en concedir al Sàhara Occidental un marc d’autonomia dins el Marroc segons el pla
presentat al 2007. Aquestes declaracions signifiquen un gir molt significatiu en la
postura històrica d'Espanya que sempre havia advocat per una solució al conflicte en
línia amb allò marcat per les resolucions de l'ONU que reconeixen la sobirania política
del Sàhara Occidental i, per tant, en reclamen la lliure determinació.
L’ocupació marroquina del territori sahrauí no només viola el dret internacional, sinó
que ataca constantment els drets humans de la població del Sàhara Occidental que viu
sota la seva ocupació. El pla d'autonomia per al Sàhara Occidental dins del Regne del
Marroc ignora que durant els darrers 47 anys les autoritats marroquines han reprimit
sistemàticament qualsevol moviment pels drets del poble sahrauí i els seus líders han
estat empresonats o desapareguts.
La 45a Conferència EUCOCO de suport a la lluita del poble sahrauí celebrada a Las
Palmas de Gran Canària el passat mes de desembre, es va posicionar amb contundència
com a les 44 edicions anteriors, a favor de l'exercici del dret inalienable i
imprescriptible del poble sahrauí a la autodeterminació i independència, a més del dret
dels i les sahrauís a viure al seu territori ocupat avui pel Marroc.
En definitiva, la posició expressada pel president del Govern espanyol abandona el
consens internacional expressat per les Nacions Unides, la Unió Africana, o el Tribunal
de Justícia Europeu que reiteradament no han reconegut cap sobirania del Marroc sobre
el Sàhara Occidental.
No entenem ni compartim aquest canvi d’orientació en la política respecte el Sàhara
Occidental i conseqüentment mantenim i reafirmem la nostra posició de solidaritat amb
el poble Sahrauí i d’un itinerari per a una solució que assumeixi la seva voluntat.
Seguirem treballant perquè la posició de les institucions espanyoles retorni a la cerca
d’una solució basada en el Dret Internacional i el respecte a la voluntat del poble
Sahrauí.
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La resolució d’aquest conflicte –malauradament estancat- requereix un nou impuls,
certament. Però aquest no pot passar per assumir el punt de partida i el marc resolutiu de
la part marroquí. El moment internacional actual ja és prou complex com per a un
realineament brusc com aquest, antagonitzant la part Sahrauí i altres països de la regió.
Cal reimplicar tots els actors regionals, a les institucions europees i els esforços de
Nacions Unides per dibuixar un camí amb ple respecte a la legalitat internacional.
Continuarem treballant des de totes les institucions i acompanyarem les mobilitzacions
ciutadanes que s'organitzin per mostrar la solidaritat amb el poble sahrauí.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Reafirmar el posicionament d’aquest consistori en la defensa que la resolució de
l’estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un
referèndum d’autodeterminació, on es pregunti sobre la independència, i pel
respecte a la voluntat democràtica expressada pel poble sahrauí.
2. Traslladar al Govern d'Espanya el rebuig al pla del Regne del Marroc d'autonomia
per al Sàhara Occidental per no complir les resolucions de l'ONU ignorant el dret a
la lliure determinació del poble sahrauí i exigir una rectificació immediata del
Govern espanyol.
3. Instar la Presidència del Govern de l’Estat així com el Ministeri d’Afers Exteriors a
donar les explicacions imprescindibles en el Congrés dels Diputats sobre les raons
d’aquest canvi d’orientació en una política que fins ara havia estat consensual a la
política espanyola.
4. Obrir un procés de reflexió social i polític per tal que les institucions espanyoles
tornin a formar part de la cerca d'una resolució que garanteixi el dret
d’autodeterminació del poble sahrauí i que ajudi a aconseguir una pau justa i
duradora al territori.
5. Condemnar la situació d’arrest domiciliari imposat pel govern del Marroc des de fa
16 mesos i la denúncia d’agressions físiques i tortures per part de les forces de
seguretat marroquines que pateix la Presidenta de la Lliga Saharauí per a la Defensa
dels Drets Humans i contra l’Expoli dels Recursos Naturals, Sultana Khaya.
6. Traslladar a la Presidència del Govern d'Espanya els acords presos i el suport al
reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Així mateix
comunicar aquests acords al Ministeri d’Assumptes Exteriors, als grups polítics del
Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, a CEAS
(Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Sàhara) ACAPS (Federació
d’Associacions Catalanes Amigues amb el Poble Sahrauí) a la FEMP (Federación
Española de Municipios i Provincias) i les entitats municipalistes de Catalunya.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez i Vilaret . Total: 11
Voten no: ningú.
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M. J. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12
Resultat: Aprovat per majoria.
12. Precs i Preguntes:
Precs
Sra. Guillén:
Amb relació a la llei de benestar animal.
Comenta que el passat mes de desembre de 2021 el Congrés dels Diputats va aprovar la
Llei de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil,
sobre el règim jurídic dels animals. Bàsicament, els animals han deixat de ser béns
materials i ara són éssers vius dotats de sensibilitat.
Sol·licita al govern que es revisi la normativa municipal per adaptar-la a aquest nou
règim jurídic dels animals.
Sr. Garrido:
Amb relació a l'estratègia Open Data.
Comenta que la Carta Internacional de Dades Obertes és una iniciativa internacional
que promou el desenvolupament mitjançant les dades obertes o open data. L’objectiu és
generar valor afegit, innovació i transparència i, a més a més, complir amb l’agenda
digital per Europa.
Afegeix que al text de la moció original se citen alguns exemples d’aquesta iniciativa, el
Smart City d’Amsterdam i el Crashmap de Regne Unit.
Sol·licita al govern municipal que s’adopti la Carta Internacional de Dades Obertes per
tal de desenvolupar iniciatives a la nostra ciutat.
Sr. Sancho:
Amb relació a la convivència entre vianants i vehicles.
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Comenta que aquest prec va ser presentat com a moció però que ha estat qualificat com
a prec.
A continuació llegeix el text de la moció original:
“Moció que presenta el grup municipal de Mollet en Comú al Ple de l’Ajuntament per
millorar la convivència entre vianants i vehicles.
Mollet és una ciutat compromesa amb el medi ambiental i amb la mobilitat sostenible. I
com a tal, al 2020 va aprovar, per unanimitat, una nova ordenança municipal que sota el
títol de “ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS” regulava
la mobilitat a la ciutat atenent a les circumstàncies actuals on cada vegada s’apostava
més per reduir el tràfic de cotxes privats i incentivar el transport públic, els
desplaçaments a peu i l’ús de la bicicleta i de vehicles de mobilitat personal (patinets)
amb motor elèctric o sense motor.
A l’article 17 d’aquesta ordenança s’assenyalava la prohibició total de circulació per les
zones de vianants o de prioritat invertida (regulades per la senyal S28) per a bicicletes o
patinets a qualsevol velocitat per a tots els majors de 12 anys.
Aquesta és una normativa que es contradiu amb el Reglament General de Circulació,
una norma d’àmbit superior, i que indica que la prioritat en aquestes zones ha de ser:
vianants, mobilitat activa i micromobilitat i finalment gran vehicles a motor. Però no
impedeix, a menys de 20km/h, la circulació de bicicletes o patinets.
L’aplicació d’aquesta normativa, amb aquesta contradicció, ha provocat queixes veïnals
especialment quan ha provocat l’aplicació de multes que no han estat ben enteses per la
ciutadania.
D’aquesta problemàtica s’ha fet ressò el Síndic Personer de Mollet i altres entitats de la
ciutat como ara el col·lectiu de impulsors de l’ús de la bicicleta, Mollet Pedala.
Per aquests motius, el grup de Mollet en Comú proposa al ple l’adopció dels següents
Primer.- Estudiar la modificació de l’ordenança de circulació de vehicles i vianants per
tal d’evitar conflictes amb normatives de rang superior i, sobre tot, millorar la
convivència entre diferents formes de transport personal allà on sigui factible per tal
d’incentivar i facilitar l’ús a la nostra ciutat de la bicicleta i altres mitjans de transport
personals no contaminants.
Segon.- Interrompre la política de posar multes als possibles infractors i substituir-la per
una campanya de informació i conscienciació sobre el correcte ús de l’espai públic pels
diferents mitjans de transport
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Tercer.- Traslladar els presents acords al Síndic Personer de Mollet, a Mollet Pedala, a
la Taula de la Mobilitat de la ciutat, i altres entitats i persones que puguin estar
interessades.”
A continuació exposa que des del primer moment l’ordenança de circulació de vehicles
i vianants ha motivat moltes queixes de veïns que rebien multes per circular per llocs
per on havien circulat sempre. Afegeix que el Síndic Personer també ha esmentat aquest
problema al seu informe anual i que les entitats expertes en l’ús de la bicicleta i la seva
promoció consultades pel seu grup els han assenyalat el mateix problema.
Per últim, remarca que pel seu grup el primer és la seguretat. Aquesta ordenança es va
aprovar per unanimitat i el seu grup hi està molt a favor ja que és necessària i
innovadora però, afirma, cal veure com evoluciona i estudiar com es pot millorar la
convivència entre vianants i vehicles per tal d’aconseguir una ciutat més saludable,
menys contaminada i amb menys cotxes. En definitiva, més humana.
Sr. Daví:
Amb relació a la neteja dels parcs infantils.
Comença dient que creu que tots els grups han rebut una carta de l’Associació de
Famílies Nombroses on es mostra la seva preocupació per la brutícia que presenten els
parcs infantils a causa dels excrements dels ocells.
Sol·licita que s’estudiï com evitar que els ocells embrutin els parcs infantils i que
s’implanti algun sistema com el dels grans magatzems o els extintors on un rètol
informa sobre la data de la darrera neteja, la data de la propera i qui l’ha feta.
Amb relació a col·locar cartells informatius sobre multes per actes incívics.
Comenta que molts ajuntaments col·loquen cartells informatius sobre possibles multes
als indrets on actes incívics, com ara llançar andròmines o circular en patinet per les
voreres, són més freqüents.
Sol·licita al govern municipal que es col·loquin cartells informant de les quanties de les
possibles multes per infraccions incíviques per allà on no haurien de circular els patinets
i al costat dels contenidors on més freqüentment es llencen andròmines.
Amb relació al Pla de Mobilitat.
Comenta que l’actual Pla de Mobilitat està prorrogat.
Sol·licita que se li faci arribar una relació amb les actuacions que estava previst fer al
Pla de Mobilitat i de cadascuna d’aquestes, fins a quin punt s’ha dut a terme. Així podrà
saber exactament què estava previst i què s’ha fet en realitat. Per exemple, si s’havien
d’adaptar un nombre x de passos de vianants, se n’han adaptat un nombre z.
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Sr. Sostres:
Amb relació a l’ús del català en les intervencions d’un regidor.
Diu que aquest prec va dirigit al Sr. Garrido.
L’anima a fer les seves intervencions al ple en català per reforçar la presència de la
nostra llengua a les institucions.
Preguntes
Sr. Garrido:
Amb relació a quan es publicarà la videoacta d’aquest ple.
Vol saber quan es publicarà la videoacta del present Ple i comenta que la seva primera
intervenció, al punt de la modificació del nom de diferents espais de la ciutat, ha estat
en català.
Sra. Moya:
Amb relació a un moviment de terres al polígon de la Farinera.
Comenta que al polígon de la Farinera s’està fent un moviment de terres.
Vol saber què s’està fent i quin termini tenen les obres que sembla que s’han de fer a la
parcel·la entre el Mercadona i l’Aldi.
Amb relació al cost tècnic d’un acte solidari.
Comenta que des de l’Ajuntament se li ha dit a una entitat de l’àmbit de la salut que vol
fer un acte solidari al Mercat Vell que ha d’assumir-ne el cost tècnic. Diu que en aquests
casos qui assumeix el cost és l’Ajuntament i afirma que totes les entitats han de tenir
dret a organitzar actes als espais municipals en igualtat de condicions.
Vol saber quin criteri s’ha seguit amb aquesta entitat.
Amb relació a la inauguració del nou bingo.
Comenta que la premsa ha publicat que properament s’obrirà el nou bingo.
Atesa la particularitat d’aquesta activitat vol saber si hi ha prevista alguna mena de
seguiment especial del seu funcionament respecte a la normativa que li correspon.
Amb relació a la neteja dels correcans.
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Comenta que l’últim registre de la neteja dels correcans que apareix a la web correspon
a 2021. Diu que els agradaria que es publiquin els més actuals.
Sr. Sostres:
Amb relació al pla de millora dels patis interiors de l’avinguda de Caldes.
Comenta que fa uns anys es va aprovar un projecte de millora dels patis de l’interior
dels edificis que hi ha a l’avinguda de Caldes, al barri de Plana Lledó.
Vol saber en quin punt està aquest projecte.
Amb relació a uns panells de publicitat que dificulten la mobilitat.
Comenta que han rebut una sèrie de queixes sobre uns panells publicitaris que dificulten
la mobilitat dels vianants al carrer de Jaume I.
Vol saber si el govern en té constància.
Amb relació al desdoblament i soterrament de la R3.
Vol saber si hi ha alguna previsió o notícia sobre un possible desdoblament i
soterrament de la R3 a Mollet donat que ja hi ha un projecte de licitació de
desdoblament entre Parets del Vallès i La Garriga.
Sr. López:
Amb relació a la publicació 4 cantons.
Comenta que fa pocs dies es van assabentar que la publicació 4 cantons passarà a ser
quinzenal.
Vol saber la raó per la qual s’ha decidit fer aquest canvi i com afectarà al preu que es
paga per aquest servei.
Sr. Suárez:
Amb relació a la inauguració del bingo.
Comenta que aquest ple va aprovar per unanimitat diferents mocions en contra de
l’obertura del nou bingo, entre d’altres una de Mollet en Comú al febrer de 2020 i una
altra de Podem al novembre del mateix any.
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Vol saber quines actuacions ha fet el govern municipal per evitar l’obertura del bingo
situat a l’avinguda d’Antoni Gaudí.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202203281801000000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
05/04/2022

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
06/04/2022

.
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