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Incidències
Ha intervingut:
La senyora Míriam Sampere Llinàs, portaveu del grup promotor local de la consulta
popular estatal monarquia o república, en el punt 8 relatiu al recolzament a la consulta
popular estatal, monarquia o república, a la nostra ciutat.
Absents
Francisco Javier Buzón Juan, regidor (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2022.
2. Declaració com a obra d'especial interès i utilitat pel municipi de les obres
d'adequació de l'espai de l'INSS Institut Gallecs-Passeig Cesc Bas.
3. Modificació del pressupost 7/2022.
4. Aprovació d'una proposta sobre el finançament de l'educació de 0 a 3 anys.
5. Aprovació d'una proposta per compensar als usuaris i usuàries que pateixen l'impacte
del preu de l'energia i per a la reducció del cost de la targeta T-usual.
6. Aprovació d'una proposta sobre l'avortament sense assetjament.
7. Aprovació d'una proposta de suport a la creació d'una institució "defensor o defensora
de les generacions futures".
8. Aprovació d'una proposta de recolzament a la consulta popular estatal, monarquia o
república, a la nostra ciutat.
9. Mocions d'urgència.
10. Precs i Preguntes.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2022.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 28 de març
de 2022.
2. Declaració com a obra d'especial interès i utilitat pel municipi de les obres
d'adequació de l'espai de l'INSS Institut Gallecs-Passeig Cesc Bas.
En data 2 de juny de 2021 i registre d´entrada E2021014638 va ser presentada pel Sr.
Pere Masó Anglada, amb DNI 52591922F, com a representant de la Generalitat de
Catalunya Departament d’Educació i director dels Serveis Territorials al Maresme –
Vallès Oriental, la comunicació prèvia d’obres per a la reparació dels ràfecs, cobertes i
façanes nord i est (patis 1 i 3), la seva canalització i arranjament de degoters de l'Institut
Gallecs- Passeig Cesc Bas, i sol·licita la declaració d’especial interès per a les obres que
vol executar.
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Atès l’informe de la Cap d’Àrea de Suport a la Gestió, de data 12 de gener de 2022,
informant favorablement la declaració de les obres per a la reparació dels ràfecs,
cobertes i façanes nord i est (patis 1 i 3), la seva canalització i arranjament de degoters
de l'Institut Gallecs- Passeig Cesc Bas, com a obres d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen que suposaria 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.
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.
D’acord amb l’informe de la cap d’unitat de Gestió Tributària.
Vist l’informe favorable de la Intervenció General.
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 la reparació dels ràfecs, cobertes i façanes nord i est (patis
1 i 3), la seva canalització i arranjament de degoters de l'Institut Gallecs- Passeig
Cesc Bas.
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.
3. Modificació del pressupost 7/2022.
Atesa l'existència de despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent, per als
quals el crèdit consignat en el pressupost resulta insuficient o no ampliable, i davant
l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, per als quals
no existeix crèdit en el vigent pressupost.
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Atesa l’existència de romanent líquid de Tresoreria i, atesa la possibilitat de realitzar
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions sense pertorbar els respectius
serveis.
Atès que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Atès que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement de la
proposta del Plec i, es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul l'Estabilitat
Pressupostària.
La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
— L'article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió
Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Vist el que preveu la Base 10 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de les
Bases d'execució del Pressupost.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb
el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 07/2022 del
Pressupost municipal vigent, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari per import total de cinc-cents noranta-dos mil dos-cents quaranta-quatre
euros amb cinc cèntims (592.244,05 euros), com segueix a continuació i de conformitat
als annexos I, II i III adjunts:
Aplicació
pressupostària
ORG PROG ECON
F1
1650
21300
H1
23100
22712
D1
9341
22799
D1
9341
35900
D1
9122
48900
E1
1710
62400
D6
1300
64800
G2
3420
64800
F1
9330
63229
D1
0110
91100
934
227
9340
227
9340
227

Import
(EUR)
201.050,65
49.028,92
25.000,00
14.856,36
4.500,00
9.317,00
32.263,18
136.730,97
98.927,63
17.500,00
169,34
1.200,00
1.700,00

Descripció
Reparació maquinaria, instal·lacions i utillatge
Serveis al ciutadà
Despeses bancàries no financeres
Interessos per operacions d'arrendament financers
Assignació grups municipals
Compra de vehicles parcs i jardins
Amortització arrendament financer protecció civil
Amortització arrendament financer
Edificis. Condicionament equipaments municipals
Amortització préstecs
Despeses bancàries no financeres
Despeses bancàries no financeres
Despeses bancàries no financeres

Tipus
MC
SC
SC
CE
CE
SC
CE
CE
CE
SC
CE
CE
CE
CE

Ens
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
FMJA
IMSD
IME

Aquesta modificació es finança amb càrrec a romanent líquid de tresoreria i baixes o
anul·lacions d’altres aplicacions de la següent manera:
Aplicació
pressupostària
ORG PROG ECON
D1
9341
31900
D6
1300
20400
G2
3420
20200
934
359
9340
359
9340
359
87000

Import
(EUR)
39.856,36
32.263,18
119.593,13
169,34
1.200,00
1.700,00
397.462,04

Descripció
Altres despeses financeres. Gestió deute
Lloguer material de transport. Serv. Generals Protecció civil
Lloguer edificis i altres construccions
Altres despeses financeres
Altres despeses financeres
Altres despeses financeres
Romanents per a despeses generals

Ens
AJ
AJ
AJ
FMJA
IMSD
IME
AJ

SEGON. Rectificar les assignacions dels grups municipals per a l’exercici 2021, donant
compliment a l’acord de reducció de les aportacions fixades en l’acord de Ple en sessió
de 8 de juliol de 2019, segons l’annex IV que s’adjunta.
TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, pel termini de quinze dies, durant els quals els
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interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J. Muñoz,
N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Planellas, Sancho, Sostres,
Suárez i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria.
4. Aprovació d'una proposta sobre el finançament de l'educació de 0 a 3 anys.
La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants
de les polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats.
Tota l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals (Unió Europea, OCDE i
UNESCO) avalen els avantatges i el valor social d’invertir en l’atenció socioeducativa
de la petita infància 0-6 anys.
Arran d’una Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat. En compliment d’aquesta Llei, el 14 de
febrer del 2005, es va signar el Primer Acord-marc entre la Generalitat de Catalunya,
l’FMC i l’ACM, referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per
al sosteniment d'aquestes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, on
s’establia una aportació de la Generalitat de 5.000 € per plaça creada i de 1.800 € any
per al sosteniment de la plaça. També, complementàriament, es va impulsar una
important línia d’ajuts destinats a la població desafavorida, fins a un màxim de 1.350 €
anuals. Finalitzat el termini del Primer Acord-marc, el 19 de novembre del 2010, es va
signar el Segon Acord-marc, entre la Generalitat i les Entitats Municipalistes, per
garantir el finançament de les places dels ajuntaments amb el mateix import de 1.800 €
any per plaça.
Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de Catalunya
han desatès l’educació 0-3 anys, malgrat tractar-se d’una competència exclusiva. L’any
2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la Generalitat per al
funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels 1.800 € pel
funcionament de cada plaça acordats en el seu moment amb els ajuntaments (sistema de
terços), fins a l’aportació de menys de 900 € per plaça i curs anunciats en el seu dia pel
Departament d’Educació. L’any 2015, es van eliminar també els ajuts per
l’escolarització dels infants en situacions econòmiques desafavorides, i el finançament
de les escoles bressol va passar a 0 €.
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Entre els cursos 2012-13 i 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans
impulsors de l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir la
major part del cost financer - conjuntament amb les Diputacions - que per competència
correspon a la Generalitat d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). No es
va recuperar l’aportació de la Generalitat fins al curs 2019-2020, amb una aportació de
1.300 € i que avui dia, encara, no arriba a la corresponsabilitat acordada amb els
ajuntaments en el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments a curs passat,
incomplint la normativa.
El passat 1 d’abril de 2022, la Generalitat amb l’FMC i l’ACM van signar el Tercer
Acord-marc. En l’acord s’estableix un finançament de 1.600 € any per plaça per fer
front a la part d’aportació de les famílies d’I2 i el mateix import de 1.600 € de mòdul de
finançament de la Generalitat. Malgrat que l’acord és una fita positiva per reduir
substancialment l’aportació de les famílies, l’actual acord infrafinança el sosteniment
del servei i amaga un canvi de model de gestió, organització i finançament de les
escoles bressol municipals. I obre la porta a un possible tracte diferenciat dels ens
locals, especialment contraproduent per als ajuntaments que han executat polítiques de
tarifació social i/o ajuts, la qual cosa pot arribar a revertir negativament en els
ajuntaments i la ciutadania.
Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte de la voluntat de finançar les
aportacions de les famílies d'infantil 2 anys a les escoles bressol municipals, amb
l'actual oferta limitada de places, especialment en els territoris més densament poblats o
sense oferta suficient, pot generar majors graus de desigualtats i un tractament
diferenciat i/o exclusió dels infants depenent d'on visquin. Per tot això, és
imprescindible abordar la universalització mitjançant el creixement del nombre de
places públiques on s’estableixi el nou mapa d’escolarització 0-3 anys de Catalunya, es
millori el finançament de les places actuals i, progressivament, s’avanci vers el
finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies.
Cal recordar el recent escenari de molts anys d’inacció de la Generalitat que va provocar
recursos contenciosos administratius fins a aconseguir que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dictaminés sentències a favor dels ens locals, on es condemnava la
Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la gestió de les escoles bressol des de
2012. En el cas de Mollet del Vallès, una sentència del TSJC ha donat la raó a
l’Ajuntament en la reclamació d’aquest deute, i ha ordenat que la Generalitat haurà
d’abonar també els interessos de demora pel temps durant el qual no ha pagat amb
caràcter retroactiu des del curs 2012-2013 fins al 2020.
De manera prioritària, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de
finançament de l’acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels nivells
de 0 i 1 anys respectivament, així com les dates del pagament pendent del curs 20212022, abans de l’estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs 20222023. En aquest sentit, pel que fa als Fons Europeus, Catalunya rebrà del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència un import de 111M € per a la creació de
10.884 places públiques de nova creació (2021-2023).
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de
l'Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques on
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les
places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost
de la plaça corresponent a les famílies.
2. Dotar d'estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i
1 anys, mitjançant un Acord de govern on es garanteixin els imports concrets del
finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint
convenis específics entre cada corporació local i el Departament d'Educació, en base
al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui
pertoca establir l'oferta de places i el seu finançament, d'acord amb la Llei
d'Educació de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d'autonomia local
atès que és un servei públic de titularitat municipal.
3. Aportar el cost total que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals,
incrementant l'aportació dels 1.600 € en base al cost real del servei i incloent el
finançament de l'esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarifació social,
ajudes i beques) i atenent l'IPC anual.
4. Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de
les despeses efectuades pel funcionament i les places d'escoles bressol que
correspon al Govern de la Generalitat.
5. Traslladar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l'aFFaC, a CCOO,
a UGT i a USTEC.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garrido,
Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla.
Total: 18
Voten no: ningú.
S'abstenen: Amaya, López, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria.
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5. Aprovació d'una proposta per compensar als usuaris i usuàries que pateixen
l'impacte del preu de l'energia i per a la reducció del cost de la targeta T-usual.
Catalunya i Espanya s'enfronten a una nova crisi just quan semblava que les famílies
començaven a superar les pitjors conseqüències econòmiques i socials derivades de la
pandèmia.
Assistim a una nova crisi econòmica, social i política causada per la invasió militar a
Ucraïna i les sancions econòmiques contra Rússia, que comporten una reducció de les
quantitats de gas i petroli exportades, un increment de preus dels combustibles fòssils i
una reducció de l'oferta d'altres matèries primeres (alumini, cereals, fertilitzants, oli de
gira-sol, alguns semiconductors...). Singularment cal recordar que Ucraïna és un dels
principals productors de cereals i oleaginoses d'Europa, i que bona part dels pinsos
animals que Espanya importa per mantenir funcionant el sector ramader provenen
d'aquest país.
La crisi està tenint un enorme impacte en totes les nostres economies, essencialment a
través d'un increment dels preus de l'energia i altres matèries primeres. Aquest
increment de preus ha suposat una inflació a Espanya del 9,8% aquest mes de març.
Als efectes macroeconòmics generals que tenen la capacitat d'impactar a tots els sectors
socials i productius, hem d'afegir les disrupcions causades pel conflicte bèl·lic que
afecta sectors específics de l'economia.
El preu de la llum està en un rècord històric 442,54 euros el megawatt hora (MWh). El
passat mes de febrer el preu mitjà de la llum al mercat regulat va ser de 201 euros, quan
el mateix mes del 2021 va ser de 28,50 euros.
Els beneficis de les grans elèctriques es van multiplicar per tres el 2021. Repsol,
Endesa, Iberdrola i Naturgy van tancar el 2021 amb un benefici net conjunt d'11.054
milions d'euros, un 226% més que el 2020, quan va ser de 3.388 milions d'euros. Val a
dir que en tots els casos han crescut més els beneficis que el volum de facturació, que va
augmentar "només" un 33% respecte a l'any anterior.
Considerem que el cost d'aquesta crisi no pot recaure sobre la gent: és hora que els
guanys de les empreses elèctriques retornin a la societat i contribueixin al sosteniment
del nostre estat del benestar. Cal actuar amb urgència sobre els injustificables beneficis
de les elèctriques, que en temps de guerra multipliquen els seus guanys gràcies a un
mercat elèctric dissenyat a la seva mida i que imposa a la ciutadania factures
desorbitades. També cal abordar la nostra dependència energètica de l'exterior, cosa que
ens obliga a accelerar canvis pendents per afrontar el futur amb garanties. En aquest
sentit, és improrrogable la posada en marxa de l'Energètica Pública Catalana i la
dinamització de les comunitats energètiques per contribuir a un nou model energètic
més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils; i d'altre protegir a les
famílies perquè puguin afrontar la pujada de la llum i el preu de les targetes de transport
públic més utilitzada com la T-usual.
D'acord amb l'esperit de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
Codi de verificació: d7e073bd-c952-4a5e-bdaf-d778b6ca875e
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

administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, el seu capítol VII (Impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, articles 8 al 23) considerem que davant de l'augment del
preu del cost de l'energia i l'augment dels beneficis de les grans empreses elèctriques es
justifica un increment de la quota tributària de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient i que la compensació del cost social a la qual es fa
referència a l'art. 1 ha d'incloure el cost que els usuaris i usuàries han de suportar a
causa d'aquesta crisi, i que no afecta a les grans elèctriques que han vist incrementats els
seus beneficis.
Per aquesta raó entenem que la finalitat de l'impost ha de ser també ajudar a les famílies
a afrontar aquesta pujada del preu de la llum mitjançant l'ampliació del bo social i
tèrmic a més sectors.
D'altra banda, en aquest escenari, el govern de l'Estat ha aprovat un nou Escut Social i
un paquet de mesures per protegir l'economia i per evitar que les persones més
vulnerables paguin el cost de la guerra. Mesures com el límit al preu de la llum o la
congelació temporal dels lloguers (que haurà de tenir continuïtat amb la llei estatal
d'habitatge) són una bona notícia. Com també és una millora necessària les ajudes als
transportistes. Ara bé, si el suport econòmic als transportistes i als vehicles, amb la
rebaixa dels carburants, és una mesura d'urgència necessària, tot i els dubtes que es
generen quant a la facilitació i promoció del vehicle privat i conseqüentment de les
emissions a l'atmosfera, amb igual força s'ha d'abordar l'impuls al transport públic i
abaratir el seu cost que és el que utilitza majoritàriament la gent amb rendes més baixes.
En aquest sentit, considerem que és necessària una reducció del preu del transport
públic durant tres mesos, alineant aquesta mesura amb altres que s'estan duent a Europa,
com ara a Alemanya, i per compensar la gent treballadora amb menys recursos que
l'utilitza. Si a més li sumem que som en un context d'emergència climàtica, que es
reclamen esforços a la societat així com l'ús del transport públic és fonamental que els
poders públics afrontem de manera excepcional aquesta proposta.
Durant la COVID-19 els ajuntaments hem demostrat que es poden aplicar polítiques
públiques valentes per protegir la ciutadania en temps de crisi i, davant la incertesa que
provoca l'actual escenari, pensem que calen mesures que proporcionin certeses a la gent,
protegeixin el seu benestar reforçant els serveis públics i avançant en nous drets, i
accelerin les transformacions profundes que necessitem.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern de la Generalitat a aprovar la proposició de llei de modificació de la
Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient incloent i modificant:
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1. Modificació de l'article 8 de dita llei incloent al seu punt 2 (...) amb la finalitat
de contribuir a compensar la societat del cost que suporta així com compensar
als usuaris que pateixen l'impacte dels preus de l'energia i frenar el
deteriorament de l'entorn natural.
2. Incloure una nova lletra d) a l'article 8. 4. : d) El 33% dels ingressos relacionats
amb les activitats de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos
del subministrament d'energia elèctrica han de finançar mesures per garantir el
consum energètic a les persones en situació de necessitat
3. Modificar la quota tributària de l'article 14, passant del tipus de
gravamen del 0,0050 euros per kWh, amb caràcter general al 0,0067 euros per
kWh i del 0,0010 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada per
instal·lacions de cicle combinat al 0,0013 euros per kWh.
2. Instar l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que explori una reducció
excepcional del 50% de la targeta de transport T-usual per compensar la gent
treballadora amb menys recursos que l'utilitza.
3. Traslladar el present acord al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d'Espanya, els
grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i les entitats
municipalistes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Planellas, Pérez, Sancho, Sostres,
Suárez, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: ningú.
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria.
6. Aprovació d'una proposta sobre l'avortament sense assetjament.
El mes de juny passat es va aprovar la Resolució del Parlament Europeu, de 24 de juny
de 2021, sobre la situació de la salut i els drets sexuals i reproductius en la Unió, en el
marc de la salut de les dones. Segons aquesta Resolució, “els drets sexuals i
reproductius queden protegits com a drets humans en el Dret internacional i europeu de
drets humans, per exemple en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, la Convenció sobre l'Eliminació
de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona i el Conveni Europeu de Drets
Humans, i constitueixen un element essencial d'una prestació sanitària integral; que els
drets a la salut, en particular a la salut reproductiva i sexual, són drets fonamentals de
les dones que han de reforçar-se i no poden, de cap manera, ser afeblits ni retirats”. En
Codi de verificació: d7e073bd-c952-4a5e-bdaf-d778b6ca875e
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

conseqüència, s'insta els Estats membres a garantir una “pràctica segura i legal de
l'avortament basada en la salut i els drets de les dones”. Així mateix, demana als Estats
membres “que garanteixin l'accés universal a una pràctica segura i legal de l'avortament
i el respecte del dret a la llibertat, a la intimitat i a la millor atenció sanitària possible”.
L'Organització Mundial de la Salut recomana dotar de discreció l'entorn del centre
sanitari per assegurar la confidencialitat de les dones, la seva lliure decisió i el seu dret a
un avortament segur, situació que queda en dubte a causa d'actes molestos, ofensius,
intimidatoris o coactius que pretenen influir en la decisió de les dones d'interrompre el
seu embaràs.
A Espanya, el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs està reconegut i regulat per la
Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs, que gaudeix de gran consens i suport de la ciutadania
espanyola.
No obstant això, grups ultraconservadors, organitzats i amb gran capacitat econòmica,
assetgen les dones i professionals que ho faciliten, obstaculitzant així l'exercici d'un dret
reconegut en el nostre ordenament jurídic.
L'assetjament als centres sanitaris on les dones interrompen voluntàriament els seus
embarassos és una constant des de l'aprovació de la Llei orgànica 9/1985, de 5 de juliol,
de reforma de l'article 417 bis del Codi Penal, per la qual es despenalitzava l'avortament
en tres supòsits, i continua sent, avui, una realitat.
Per tot això, s'ha aprovat una Llei orgànica, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista,
perquè sigui delicte obstaculitzar l'exercici d'un dret reconegut, com és la interrupció
voluntària de l'embaràs, mitjançant l'assetjament a les dones que prenen aquesta decisió.
La nova llei que modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23
incorpora un nou article per a penalitzar l'assetjament
acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària
condicions d'intimitat i confidencialitat en les quals ha
voluntària de l'embaràs.

de novembre, del Codi Penal,
que pateixen les dones que
de l'embaràs, garantint les
de produir-se la interrupció

Al nostre país, el dret a l’avortament ja està reconegut. El que es protegeix amb aquesta
reforma del Codi Penal és el seu exercici en llibertat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el suport de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a la modificació de la Llei

orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per penalitzar l'assetjament
en les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l'embaràs.
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2. Impulsar, en l'àmbit de les competències municipals, programes per a l'educació
sexual i prevenció d'embarassos no desitjats.
3. Instar el Govern de la Generalitat a dotar dels mitjans necessaris els centres de salut
per a assegurar que hi ha una equitat territorial en l’accés a l’avortament i no obligar
les dones a desplaçar-se a altres regions sanitàries per exercir els seus drets.
4. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Senat i al Congrés dels Diputats.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. Aprovació d'una proposta de suport a la creació d'una institució "defensor o
defensora de les generacions futures".
Existeixen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que defensen a
les generacions futures davant l'acció de la humanitat del present.
L'informe Brundtland "El Nostre Futur Comú", de l'any 1987, assenyala que "hem
agafat en préstec capital del medi ambient de les generacions futures".
El principi 3 de la Declaració de Rio 1992 declara que "el dret al desenvolupament ha
d'exercir-se de forma que respongui equitativament a les necessitats de
desenvolupament i ambientals de les generacions presents i futures".
La "Declaració sobre Responsabilitat de les Generacions Presents vers les Generacions
Futures" formulada per la UNESCO l'any 1997 convida formalment les institucions
públiques a preparar-se de manera resolutiva per salvaguardar les necessitats i els
interessos de les generacions futures amb esperit de solidaritat.
L'imperatiu moral que exigeix que es formulin, per les generacions actuals, unes
directrius sobre un tipus de comportament que tingui en consideració l'esdevenir, ja
s'està posant en pràctica mitjançant institucions a diferents països.
No en va, a Suècia, (Instrument del Govern de 1974) i Finlàndia (Llei Constitucional
del 17 de juliol de 1919, Llei Orgànica del Parlament de 13 de gener de 1928 i
Reglament de Servei d’Ombudsman, aprovat pel Parlament de Hèlsinki el 10 de gener
de 1920), s’han creat figures de protecció ambiental amb base a la protecció de les
generacions futures.
També Hongria institueix el Comissionat Parlamentari per les Generacions Futures,
Bèlgica, la Fundació per les Generacions Futures, Alemanya, la Fundació pels Drets de
les Generacions Futures, Israel, la Comissió per les Futures Generacions o al Regne
Unit s'ha proposat una tercera Cambra Parlamentària denominada Cambra dels
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Guardians del Futur (juntament a la Cambra dels Lords i la dels Comuns), per vetllar
pels recursos de les properes generacions.
Tenint present que a la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra han expressat
la seva voluntat de "preservar les generacions venidores " així com els valors i principis
que consagra la Declaració Universal dels Drets Humans”.
Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, i del Pacte Internacional de Drets Cívics i Polítics, aprovats el 16 de
desembre de 1966, i també les de la Convenció sobre els Drets de la Infància, aprovada
el 20 de novembre de 1989.
Preocupats per la sort de les generacions futures davant els desafiaments vitals que
planteja aquest mil·lenni i conscients que en aquesta etapa de la història perilla la
perpetuació de la mateixa humanitat i el seu medi ambient.
Afirmant la necessitat d'establir nous vincles equitatius i globals de cooperació i
solidaritat entre les generacions i de promoure la solidaritat entre generacions en el marc
de la continuïtat de la humanitat, amb l'afany de preservar el nostre entorn, en benefici
de les generacions futures.
Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions amb les futures ja s'han
mencionat en diferents instruments jurídics com la Convenció per la Protecció del
Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, aprovada per la Conferència General de la
UNESCO el 16 de novembre de 1972, el Conveni sobre la Diversitat Biològica aprovat
a Rio de Janeiro el 5 de juny de 1992, la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i
Desenvolupament aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Ambient i el Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el Programa
d'Acció de Viena aprovades per la Conferència Mundial dels Drets Humans el 25 de
juny de 1993, i les resolucions de la Assemblea General de les Nacions Unides sobre la
protecció del clima mundial per les generacions presents i futures aprovades des de
1990.
Reconeixent que la tasca de garantir la protecció de les generacions futures, en especial
mitjançant l'educació, constitueix una part important de la missió ètica fonamental de
les institucions públiques.
Advertint que el destí de les generacions esdevenidores depèn de les decisions i mesures
que es prenguin avui, que els problemes actuals s'han de resoldre per interès de les
generacions presents i futures, i que la pobresa extrema, el subdesenvolupament,
l'exclusió i la discriminació representen un perill per les generacions presents i donen
lloc a conseqüències nefastes per les futures, convidant a les institucions públiques a
preparar-se per salvaguardar des d'ara les necessitats i els interessos de les generacions
esdevenidores amb un esperit de solidaritat, essent conscients de la incertesa actual en el
panorama internacional en relació a l'adaptació al canvi climàtic.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Proposar a Nacions Unides, com organisme representant dels pobles de la Terra, la
creació de la Institució “Defensor o Defensora de les Generacions Futures”.

2. Proposar al Parlament Europeu, com a representant de la sobirania popular dels
pobles d’Europa, la creació de la Institució “Defensor o Defensora de les
Generacions Futures”.

3. Proposar al Congrés dels Diputats, com a representant de la sobirania popular de
l’Estat, la creació de la Institució “Defensor o Defensora de les Generacions
Futures”.

4. Proposar al Parlament de Catalunya, com a representant de la sobirania popular del
poble català, la creació de la Institució “Defensor o Defensora de les Generacions
Futures”.

5. Traslladar aquest acord als màxims representants de les Nacions Unides, del
Parlament Europeu, del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, així
com a la Fundación Savia com a impulsors de la iniciativa.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. Aprovació d'una proposta de recolzament a la consulta popular estatal
monarquia o república a la nostra ciutat.
Atès que el Grup Promotor Local de Mollet del Vallès estem organitzant a la nostra
ciutat la consulta popular estatal, monarquia o república, una consulta no vinculant, on
la ciutadania molletana podrà manifestar lliurement la seva opció sobre el model d'estat
que vol: continuar amb la monarquia actual o canviar a un estat republicà,
Que té la següent crida:
En les societats democràtiques els pobles decideixen sobre totes les qüestions que els
concerneixen, entre elles i una de les més importants, la forma d'Estat. La majoria de la
població actual no va tenir oportunitat de votar la Constitució de 1978; però qui sí va
poder fer-ho, no va tenir opció de triar sobre la forma d'Estat, ja que va ser furtat del
debat en l'anomenada transició democràtica. Ni en aquell moment ni posteriorment hem
pogut decidir.
Per això, nombroses organitzacions i col·lectius hem constituït una plataforma unitària,
àmplia i plural per a impulsar una consulta popular estatal, monarquia o república, i que
la ciutadania pugui pronunciar-se sobre una d'aquestes dues opcions.
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Som conscients que aquesta consulta no podrà tenir caràcter vinculant, però és una via
d'expressió, participació ciutadana i un acte democràtic amb el qual, a més, exercirem el
nostre dret a decidir sobre tot el que ens incumbeix. Serà el 14 de maig de 2022, de 10 a
15 h, i es podrà participar en aquesta jornada votant en diferents punts de la ciutat.
El pròxim 14 de maig a Mollet i al conjunt de l’Estat, estem segurs que serà una gran
jornada de participació democràtica i lliure expressió popular en la qual podrem votar
sobre si volem monarquia o república com a forma d'estat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern estatal a donar suport a la participació i organització ciutadana
d'aquesta consulta popular.
2. Instar el govern estatal a donar suport perquè la ciutadania pugui expressar
lliurement la seva opinió i el seu vot sobre el model d'estat, monarquia o república.
Desitgem que aquesta gran jornada de participació democràtica popular sigui un èxit
d'expressió lliure de la ciutadania on podrem votar sobre si volem monarquia o
república.
3. Instar el govern estatal a realitzar una crida a la ciutadania a votar el pròxim 14 de
maig del 2022 a les diferents taules que hi haurà al nostre municipi.
4. Instar el govern estatal a donar a l'organització local d'aquesta consulta ciutadana
suport comunicatiu, logístic, material, jurídic i de seguretat per a l'organització i el
desenvolupament de la jornada de votació el pròxim 14 de maig, i a vetllar pel seu
desenvolupament cívic i lliure.
5. Donar trasllat d’aquest acord del Ple al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la
Diputació de Barcelona, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés de Diputats, al Senat, al Govern espanyol, a la seu a Barcelona de la UE i a
la promotora de Mollet del Vallès Monarquia o República.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Planellas,
Sancho, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 12
Voten no: ningú.
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J. Muñoz,
Paradas, Ortiz, Pérez i Torrecilla. Total: 12
Resultat: Aprovat per majoria.
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9. Mocions d'urgència.
El Ple de l’Ajuntament acorda declarar d'urgència i tractar en aquesta sessió els
assumptes següents:
9.1 Aprovació d'una proposta per aclarir els fets d'espionatge contra el moviment
independentista català.
Sotmesa a votació, la declaració d’urgència és aprovada per unanimitat.
9.1 Aprovació d'una proposta per aclarir els fets d'espionatge contra el moviment
independentista català.
Recentment s’ha conegut que el moviment independentista ha sigut víctima del cas
d’espionatge il·legal més massiu de la història. La investigació l’ha destapat el mitjà
nordamericà ‘The New Yorker’ a través d’un informe de Citizen Lab, un laboratori
canadenc que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'Internet i que
amenacen els drets humans.
Aquest informe constata que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme han
patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programa de
vigilància que només poden adquirir els Estats. La majoria de les víctimes són membres
de les principals organitzacions civils i polítiques de Catalunya, però els atacs s’amplien
també als seus entorns -familiars, amics, advocats, periodistes, etc. Fa prop de dos anys
ja va transcendir l’ús d’aquest programari en el cas d'aleshores president del Parlament i
actual conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i del president del grup municipal
de Barcelona, Ernest Maragall.
Aquest espionatge il·legal s’emmarca dins el context de repressió contra el moviment
independentista que ja des d’abans i, sobretot, després del referèndum
d’autodeterminació de Catalunya l’1 d’octubre de 2017, han perpetrat els poders de
l’Estat espanyol, principalment el Govern i el Poder Judicial amb el tancament de webs,
violència policial, detencions arbitràries, presos polítics, exiliats i centenars de
perseguits judicialment per haver donat suport al referèndum i al procés
d’independència. Una repressió que no va parar malgrat les decisions del Grup de
Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU, que va demanar l’alliberament dels presos
polítics, o de la resolució del Consell d’Europa demanant la fi de la repressió i retirar
euroordres contra els exiliats. Davant d’aquesta pressió internacional, el govern
espanyol va veure’s obligat a indultar els presos polítics el juny del 2021, però la
repressió ha continuat a Catalunya.
A part de ser un delicte, aquesta forma d’espionatge vulnera drets fonamentals bàsics
com el dret a la privacitat, a la llibertat d’expressió i de reunió, i al dret a la igualtat en
la participació política. S’ha espiat a gent per les seves idees. Cal destacar que aquest
programari només el poden adquirir els Estats. I senyalar que tal com apunta el mateix
informe, l’Estat espanyol, un estat membre de la UE, és al darrera d’aquests fets
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intolerables que constitueixen una violació de drets fonamentals. Com també diu
l’informe tots els “objectius” tenien “un interès evident” per al govern espanyol i que
l’enviament “d’esquers” en forma de missatges per poder accedir als dispositius
coincideixen amb “esdeveniments d’interès”. A més, apunten al fet que el CNI espanyol
ha estat client d’NSO.
Aquests fets intolerables constitueixen un precedent molt greu per a la democràcia a
Europa i, per aquest motiu, no poden quedar impunes. A més a més, l’ús d’aquesta eina
per perseguir el moviment català d’autodeterminació s’ha fet servir més enllà de les
fronteres d’Espanya: a Bèlgica, Suïssa, Alemanya i França.
El passat 19 d’abril es va constituir una Comissió d’Investigació al Parlament Europeu
sobre l’ús de Pegasus i d’altres programaris espia als estats membres de la UE on també
s’abordarà aquest cas. Això situa a l’estat espanyol al costat d’Hongria i Polònia, estats
ja sota un gran escrutini per les mancances democràtiques i la violació continuada de
drets fonamentals que exerceixen.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Denunciar, un cop més, la persecució política i judicial cap al moviment
independentista català i especialment, l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb
Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees.
2. Exigir al govern Espanyol que impulsi una investigació exhaustiva, transparència,
aclariment dels fets i l’assumpció de responsabilitats.
3. Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que
permeti determinar les responsabilitats i explicar públicament com és possible que
s’hagi pogut produir aquest espionatge il·legal massiu.
4. Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així com al govern
espanyol i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels diputats i al
Parlament Europeu.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Planellas,
Sancho, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 12
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Paradas, Ortiz, Pérez i
Torrecilla. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria.
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10. Precs i Preguntes.
Precs
Sra. Escribano:
Amb relació a la manca de locals juvenils a la nostra ciutat.
Exposa que aquest cap de setmana ha hagut de tancar l’Analògic, un bar davant del parc
de les Pruneres que portava nou anys funcionant amb molt d’èxit.
Continua explicant que l’Analògic ha hagut de tancar per l’especulació immobiliària,
com molts altres establiments de restauració, i que és necessari que aquest sector sigui
regulat des de tots els nivells de l’administració tal com s’ha fet amb la regulació dels
preus del lloguer de l’habitatge.
Afegeix que l’Analògic no era només un bar sinó un local de relació, de creació, de
xarxes, de creació, d’associació, d’intercanvi, de trobada, d’entitats, de molletans i
molletanes associats i no associats, de fer vida de poble i d’engegar projectes. En resum,
era un espai que suplia la mancança de locals d’aquestes característiques a la nostra
ciutat. Locals com ara la Roca Umbert a Granollers o l’Sputnik a Montornès del Vallès
que certes entitats de la ciutat i alguns grups municipals han sol·licitat prèviament al
ple.
D’altra banda, afirma que el Tabaran i la Lefa, edificis susceptibles d’esdevenir espais
d’aquests tipus, es van enderrocar i que tampoc hi ha a la nostra ciutat un local d’entitats
més enllà de l’Era o algun altre que no compleixen amb totes les característiques
mencionades anteriorment.
Conclou dient que vol que aquest prec sigui una reflexió i una petició perquè
l’Ajuntament, dins les seves competències, hi posi fil a l’agulla.
Preguntes
Sra. Moya:
Amb relació a uns abocaments de fibrociment d’amiant.
Comenta que fa uns dies, mentre passejava per Mollet, va veure a les escombraries
uralita que algun veí o veïna havia baixat de casa seva i les hi havia llençat.
Afegeix que ja sap que l’Ajuntament no pot fer res respecte a la propietat privada, però
considera que l’Ajuntament hauria de fer una nota informativa sobre com s’ha de fer per
llençar aquesta mena de residus ja que no es poden llençar als contenidors
d’escombraries normals perquè són perillosos per a la salut.
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Sr. Sostres:
Amb relació a l’opinió de l’Alcalde respecte a la república.
Vol saber si l’Alcalde és republicà.
Amb relació a un programa estrella dels darrers anys.
Vol saber quin programa, realitzat durant els darrers anys, destacaria el govern
municipal com estrella en la millora del benestar ciutadà com acció del seu govern
exemplar, eficaç i efectiu.
Comenta que segur que s’hauran realitzat molts però vol que se’n destaqui un. El més
rellevant o el més important, ja sigui en l’àmbit urbanístic, de mobilitat, de medi
ambient o de promoció cultural, comercial o turística.
Vol una resposta argumentada i que fugi de la propaganda, una resposta basada en
l’anàlisi dels resultats i la seva avaluació que demostri una millora significativa del
benestar de la ciutadania i sobretot que hagi estat apreciat per la ciutadania.
Amb relació a l’augment de la contaminació resultant de la urbanització del Calderí.
Comenta que segur que el govern té estudis que permetran respondre aquesta pregunta.
Vol saber si la urbanització i creació del nou barri residencial als terrenys agrícoles del
Calderí incrementarà els nivells de contaminació ambiental, atmosfèrica, lumínica i
sonora de la nostra ciutat i en quin grau ho farà.
Amb relació al manteniment d’arbres al·lergògens en zones escolars.
Comenta que el manteniment i no substitució d’espècies d’arbres que poden provocar
al·lèrgies en zones escolars, com ara els plataners que tenen una puntuació a l’escala
OPALS publicada per la Diputació de Barcelona de 9 sobre 10, pot fer augmentar
significativament la incidència de malalties respiratòries dels nostres infants i joves.
Vol saber si es pot substituir aquesta mena d’arbrat tal com s’ha fet en d’altres zones de
la ciutat.
Amb relació al resultat de la campanya de reducció d’excrements de gossos mitjançant
tècniques d’ADN.
Comenta que la campanya de reducció d’excrements de gossos es basava en obtenir una
base de dades de l’ADN dels gossos de la ciutat per tal de poder sancionar els seus
propietaris per no recollir els excrements de la via pública.
Vol saber si es té el resultat d’aquella campanya i si va resultar efectiva la motocicleta
que es va adquirir per fer la recollida dels excrements.
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Amb relació a possibles indemnitzacions pel cas Decathlon.
Vol saber si es pot donar per tancant l’anomenat cas Decathlon, almenys des del punt de
vista judicial, sense que el nostre Ajuntament hagi de fer front al pagament
d’indemnitzacions.
Amb relació a l’increment de malalties de salut mental com a conseqüència de
l’obertura de locals d’apostes i bingos.
Vol saber si el govern municipal sap o té estudis en relació a l’augment significatiu de
ludopaties o altres malalties mentals a causa de l’obertura de locals de bingo i sales
d’apostes. Si és així, també vol saber si el govern s’ha vist obligat per la legislació
vigent a autoritzar aquesta mena d’establiments a la nostra ciutat, o si es podria haver
evitat la seva obertura.
Amb relació a incidències als semàfors del barri de Can Borrell.
Vol saber per quina raó determinats semàfors de Can Borrell deixen de funcionar en
repetides ocasions i si el govern té prevista alguna acció que solucioni aquestes
incidències definitivament.
Amb relació a l’ús del català a l’Ajuntament.
Comenta que el català és llengua oficial a Catalunya i que segons els experts la seva
utilització està en greu recessió i en perill de desaparició en les properes dècades.
Afegeix que tot i les manifestacions fetes
de determinats grups polítics presents
municipal donarà suport a la defensa de
vetllarà per l’acompliment de l’article 5
diu:

a les xarxes socials i mitjans de comunicació
a l’Ajuntament, vol preguntar si el govern
l’ús del català a les institucions catalanes i si
del Reglament Orgànic Municipal vigent que

“Article 5. Ús de la llengua catalana
1. La llengua pròpia d'aquest Ajuntament és el català, de conformitat amb la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
2. El que s'especifica al paràgraf anterior s'entén sense perjudici del dret de tots els
ciutadans a relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua castellana i a obtenir les
certificacions o qualsevol altra documentació a què tinguin dret en aquesta llengua, si
així ho demanen.
3. L'ús del català per l'Ajuntament de Mollet del Vallès i pels organismes i ens que en
depenen s'ha de regir per les Normes d'ús del català, aprovades pel Ple en la sessió de 7
de novembre de 1989, o per la normativa que les substitueixi. ”
També vol saber si el govern municipal garantirà el compliment del seu propi
Reglament d’ús del català, vigent i aprovat l’1 d’agost de 1990, l’article 20 del qual diu:
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“Article 20. Els càrrecs polítics i administratius de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
s’expressaran generalment i sempre que sigui possible en català en els actes públics
celebrats en l’àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del propi càrrec.”
Sr. Suárez:
Amb relació a un homenatge per a la Neus Català i Pallejà.
Comenta que fa uns mesos ciutadans, ciutadanes i diverses entitats van sol·licitar retre
homenatge a Neus Català atorgant-li un espai públic de la nostra ciutat però que encara
no han rebut cap resposta.
Vol aprofitar que ara fa tres anys de la seva mort per preguntar si està previst fer algun
homenatge a Neus Català i Pallejà.
Amb relació a les obres previstes als CAP de la nostra ciutat.
Comenta que des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès els
han fet arribar una petició d’informació sobre les obres que estan previstes als dos CAP
de la nostra ciutat.
Vol saber si l’equip de govern té informació sobre aquestes obres que corresponen als
serveis d’ASSIR i pediatria.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202204251759000000_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
03/05/2022
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MONRÀS GALINDO, JOSEP
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