ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
29 de juny de 2020
De 17.00 a 21.56 h
https://global.gotomeeting.com/join/671210413
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Interventora
María Begoña Ballvé Jerez
Secretària
Alícia Puig Romagosa
S’incorpora
Marina Planellas Alegre, regidora (p. 4)
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Ratificació dels decrets d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts
urgents a causa de l'emergència sanitària COVID 19
3. Modificació del nomenament d'un representant municipal al Consell Rector de l'Institut
Municipal d'Educació
4. Aprovació del document de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística de Mollet del
Vallès
5. Concertació d’una operació de tresoreria amb Caixa d’Enginyers
6. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
7. Sol·licitud de subscripció a l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu
a l'Oficina Local d'Habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts Covid-19 de lloguer
8. Proposta d’acord per demanar al govern de la Generalitat l’aixecament de la suspensió
de presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer.
9. Proposta de suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
de Catalunya
10. Proposta d’acord per demanar al govern espanyol el pagament dels ERTO
11. Proposta d’acord per preservar i fer electiva la conciliació laboral
12. Proposta contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern
espanyol.
13. Proposta d’acord sobre l’ús del català a l’administració pública
14. Proposta sobre la gestió de les residències i geriàtrics
15. Proposta per a l’eliminació de la discriminació racial
16. Mocions d'urgència
17. Precs i Preguntes
18. Precs:
- sobre l’empadronament
- sobre la Festa Major i altres actes culturals
- sobre donar suport al món associatiu i la creació d’una comissió d’estudi
- sobre la creació d’una comissió sobre el model de recollida de residus
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de
2020.

2. Ratificació dels decrets d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria
d'ajuts urgents a causa de l'emergència sanitària Covid-19
Atès el Decret d’Alcaldia de 22 de maig de 2020, pel qual es van aprovar les Bases i la
Convocatòria del procediment per atorgar els ajuts extraordinaris per situació Covid-19
a persones i famílies a l’àmbit de Drets Socials amb el termini del 25 de maig al 5 de
juny de 2020
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Atès el Decrets d’Alcaldia de 3 i 8 de juny de 2020 pel quals s’aprovaven les bases del
procediment per atorgar els ajuts extraordinaris per situació Covid-19 destinats a la
reactivació econòmica i al foment de l’ocupació.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número X2020006177, de 22 de maig de 2020,
d’aprovació de les Bases i la Convocatòria del procediment per atorgar els ajuts
extraordinaris per situació Covid-19 a persones i famílies a l’àmbit de Drets Socials
amb el termini del 25 de maig al 5 de juny de 2020
2. Ratificar el Decret d’Alcaldia número X2020007078, de 3 de juny de 2020,
d’aprovació de les Bases del procediment i la Convocatòria per atorgar els ajuts
extraordinaris per situació Covid-19 destinats a la reactivació econòmica i al foment
de l’ocupació amb el termini del 5 de juny al 19 de juny de 2020

Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Modificació del nomenament d'un representant municipal al Consell Rector de
l'Institut Municipal d'Educació
Celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el
passat dia 15 de juny de 2019, resulta necessari procedir al nomenament dels
representants municipals en els òrgans col·legiats de govern de les entitats locals
supramunicipals de les quals en forma part aquest municipi, en compliment d’allò
disposat a l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tot això en
la sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de juliol de 2019 es va nomenar
com a representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès diversos regidors i persones
al servei de la corporació en diferents ens i òrgans.
D’acord amb la sol·licitud, amb registre d’entrada E2020009760, presentada pel grup
Ciutadans de Mollet del Vallès que demana modificar el representant a l’Institut
Municipal d’Educació.
Es proposa que el Ple
ACORDI
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Modificar l’acord del Ple número 2019011090, de 8 de juliol de 2019, de nomenament
de representants en entitats i organismes, en el sentit següent:
- A l’apartat CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
nomenar a:
- Iván Garrido García en comptes de la senyora Elisabeth Pérez Sánchez.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació del document de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística de Mollet
del Vallès
Atès que el 26 de juliol de 2018, es va signar el contracte de serveis entre l’Ajuntament
de Mollet del Vallès i Jornet-Llop-Pastor SLP, per la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Mollet del Vallès (en endavant POUM), d’acord amb els plecs
de clàusules administratives i tècniques i la seva oferta.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 17 de desembre de 2018, va aprovar el
Programa de Participació Ciutadana del POUM, desenvolupat per l’equip redactor.
Atès que el 31 de juliol de 2019, l’equip redactor va fer lliurament a l’Ajuntament de la
documentació de la Fase I, Anàlisi i diagnosi urbanística.
Atès que en data 25 de març de 2020 l’equip redactor va presentar la documentació de
la Fase II, Avanç de POUM prevista en el Plec de clàusules administratives particulars i
tècniques del contracte del servei Redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Mollet del Vallès.
Atès que en data 11 de maig de 2020, el Cap de Secció de Planejament i Gestió
Urbanística ha informat favorablement el document de l’Avanç de POUM.
Atès que s’han celebrat diverses sessions dels òrgans de participació definits al
Programa de Participació Ciutadana referit anteriorment, en concret en dates 12, 14 i 20
de maig de 2020 va tenir lloc la Comissió Institucional, i en dates 1 i 2 de juny les
corresponents al Consell Consultiu, durant les quals es va fer el retorn del que havia
donat de si el procés participatiu, així com es va donar trasllat del contingut de la
proposta d’ordenació que concreta l’Avanç.
Atès que en data 5 de juny de 2020, l’equip redactor del POUM ha aportat
documentació modificada corresponent al Document inicial estratègic, en la que
s’incorporen aspectes relacionats a emissions de gasos d’efecte hivernacle i
contaminants atmosfèrics, així com el marc normatiu en relació amb el canvi climàtic,
així com a la Memòria de l’ordenació. Document en el que s’incorpora a les bases
programàtiques aspectes com l’emergència climàtica o la mirada feminista, alhora,
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descriu les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació, a través de les diverses
línies projectuals de l’Avanç del Pla, a les que s’incorporen consideracions respecte de
la pluralitat tipològica i d’usos amb relació a les activitats econòmiques.
Atès que en data 9 de juny de 2020, el Cap de Secció de Planejament i Gestió
Urbanística emet informe favorable respecte els nous documents presentats relatius al
Document Inicial Estratègic i a la Memòria d’ordenació.
Atès que en data 15 de juny de 2020 la Cap de Servei de Territori i el Coordinador de
l’Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres emeten informe favorable a
l’aprovació de l’Avanç.
Atès que l’Avanç és un acte preparatori preceptiu per a la formulació i la tramitació del
POUM, segons determina l’article 101 del RLU. És un document d’objectius, criteris
fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del model territorial
que es preveu. Amb l’Avanç s’inicia, també, el procediment de valoració de la
sostenibilitat ambiental del POUM.
Atès que la documentació que integra l’Avanç del POUM recull les determinacions
previstes a l’article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU) al contenir la documentació
suficient per tal d’explicar les propostes i solucions alternatives respecte els criteris per
a l’elecció del model d’ordenació urbanística que haurà de desenvolupar el futur pla, a
la vegada que incorpora els documents d’informació necessaris que justifiquen
l’adopció de les esmentades propostes, en especial menció al Document Inicial
Estratègic per tal de sotmetre’l a valoració i informació per part de l’òrgan ambiental
competent.
Atesos els articles 86 bis del TRLU, i 106 i 115.1a) del RLU, pel que fa a la tramitació
ambiental de l’Avanç, prescrivint la necessitat de l’inici del tràmit de conformitat amb
els procediments previstos a la legislació ambiental, conduent a l’emissió del
corresponent document d’abast.
Atesos els articles 76.2, 85.1 del TRLU i 52.2.c) del DECRET LEGISLATIU 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, (en endavant TRLMRL), en allò que es refereix a la tramitació i
competència per a l’aprovació del document.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1.

Aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès
per ajustar-se el seu contingut a la legislació vigent.
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2.

Sotmetre’l a informació pública fins el dia 30 d’octubre de 2020, mitjançant la
inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de més
divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament, als
efectes de la formulació d’al·legacions, i donar a conèixer la convocatòria
d’informació pública per mitjans telemàtics i garantir la consulta per aquest mitjà.

3.

Sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
l’inici de la tramitació ambiental de l’Avanç, conduent a l’emissió del
corresponent document d’abast.

Els documents que s’aproven i que conformen l’Avanç del Pla són els següents:
DOCUMENT

CSV

AV_100_Memoria_informacio_sign - Avanç del Pla

cf17d693-9182-4713-9415-95eb773915e2

AV_200 Portada i index Atles_sign - Avanç del Pla

9f0e41c3-c5d6-4046-929a-82ba0c4aecdf

AV_201 Encaix territl - Avanç del Pla

4a6c787b-ced3-4f1f-ac2b-c9f5d4b2435e

AV_202 TM - Avanç del Pla

a2c18484-6a65-44b4-980f-b940b8fc3000

AV_203 Estudi medi - Avanç del Pla

e0aaf03f-1d58-437c-8d1e-fe43c61aa649

AV_204 01 PTGC - Avanç del Pla

24f7c977-1d53-4644-a261-418d2a889198

AV_204 02 PTMB - Avanç del Pla

5f2c3769-2870-4cda-99aa-8ddd7738a64e

AV_204 03 Planejament - Avanç del Pla

640958fe-a31b-4ef9-bfb8-8796a3922027

AV_204 04 Planej historic - Avanç del Pla

4f85ba60-2c68-42bd-a7d8-9e374f155c0a

AV_204 05 Planej vigent - Avanç del Pla

46598af8-ba9b-47e7-b74c-163bc459711a

AV_204 06 Desenv planej.pdf - Avanç del Pla

07a784d4-6af7-4080-acd7-e33f4474c679

AV_205 01 Sist mobilitat.pdf - Avanç del Pla

b4adffce-30d3-48f6-bc5d-c95a3581e81c

AV_205 02 Sist esp lliures.pdf - Avanç del Pla

2ace98b8-636d-47e9-970f-d5853b097050

AV_205 03 Sist equips.pdf - Avanç del Pla

0d84bef0-f290-43bb-9e56-286aacb8f16f

AV_205 04 Xarxa serveis.pdf - Avanç del Pla

292e6e41-7e35-4a13-b29b-a0026a93951f

AV_206 01 Estruct prop sol.pdf - Avanç del Pla

8bbf5dcb-da25-47a8-8de9-923a8835d7f1

AV_206 02.pdf - Avanç del Pla

13ac3d3c-69a2-49c4-b0af-3e2af0df88af

AV_207 Usos i teixits.pdf - Avanç del Pla

97a51dcc-0016-415a-a500-b26982645b86

AV_208 Patrimoni.pdf - Avanç del Pla

70f163ed-d175-4597-b45d-cb88438d0818

AV_209 Sensibilitat medi.pdf - Avanç del Pla

8254c682-6ddc-4e00-8f8d-a734c172740a

AV_300_Memoria_participacio_sign.pdf - Avanç del Pla

1a0223de-0be7-47c1-b9d6-777066dbe9d0

AV_400_DIE_v2.pdf - Avanç del Pla

5681d9a3-65b5-4b71-b25b-7eec468af489

AV_500_Memoria_ordenacio_v2.pdf - Avanç del Pla

f41fa14c-56e6-43e2-a22b-66e35b68cd33

AV_601_Planols_Ord_ Estructura territorial.pdf - Avanç del Pla

5237b023-132f-4a6c-a06c-777f2fe0e820

AV_602_Planols_Ord_Estructura_urbana.pdf - Avanç del Pla

78faae4f-64ba-4ce0-97d9-165c2359eeed

AV_603_Planols_Ord_Projecte_urba.pdf - Avanç del Pla

113cefaf-d74e-4431-af12-3e1c0bd58f1b

Aquests documents són consultables a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, mitjançant el corresponent CSV, a:
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https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv
Alternativament, se’n pot fer consulta telemàtica a través del Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a:
https://transparencia.molletvalles.cat/planificacio-i-programacio/planejamenturbanistic-municipal/cat/237
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la
Corporació
5. Concertació d’ una operació de tresoreria amb Caixa d’Enginyers
1. L’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la tramitació
administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb Liberbank i
d’1.000.000,00 € i data de venciment 12 de juliol de 2020.
2. Caixa d’Enginyers ha presentat oferta per a la renovació de la pòlissa. Les
condicions proposades per l’entitat financera compleixen amb la normativa de
prudència financera, conforme a la Resolució de 2 de juny de 2020, de la Secretaria
General del Tresor i Finançament Internacional, per la què s’actualitza l’Annex 1
inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017.
3. Les condicions de la oferta presentada per Caixa d’Enginyers són les següents:
Entitat: Caixa d’Enginyers
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,72%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,05% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
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Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Concertar amb Caixa d’Enginyers una operació de tresoreria per un termini d’un
any, amb l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les
diferències de venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres
següents:
Entitat: Caixa d’Enginyers
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,72%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,05% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Liberbank per import de
1.000.000,00 € i data venciment 12 de juliol de 2020.
3. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
4. Notificar aquesta Resolució a Liberbank i a Caixa d’Enginyers i donar trasllat a
Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
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6. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 177, 179 i 180 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vista la memòria de l’alcaldia que consta en l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Atès el què es preveuen els articles 11 i 17 de les Bases d’Execució del Pressupost
General per a 2020 i als articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Es proposa que el Ple
ACORDI
Aprovar la modificació de crèdit número 6/2020 del Pressupost de l’Ajuntament amb el
detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D’INGRESOS
Ingressos extraordinaris
Increment de l’estat d’ingressos

202.619,71 Euros
202.619,71 Euros

ESTAT DE DESPESES
Transferències de crèdit positives
Transferències de crèdit negatives
Suplement de crèdits
Increment de l’estat de despeses

146.859,96 Euros
146.859,96 Euros
202.619,71 Euros
202.619,71 Euros

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J.
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: Ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
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Resultat: Aprovat per majoria
7. Sol·licitud de subscripció a l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts Covid19 de lloguer
Atès que el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19
estableix determinades mesures per pal·liar aquesta situació i que el seu article 10
preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 un nou programa d’ajuts per
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19, en els lloguers de
l’habitatge habitual. L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, incorpora el nou programa
d’ajuts de forma immediata al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021
Atesa la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya que estableix les condicions d’accés als esmentats ajuts,
mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que
tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer.
Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
van subscriure l’any 2019 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge que ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la
corresponent addenda de pròrroga.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge,
tramitarà els expedients de la nova línia d’ajuts, l’Agència de l’habitatge de Catalunya
compensarà econòmicament la tasca de la gestió dels esmentats ajuts, sense que es vegi
limitada per l’aportació màxima que s’havia fitxat en el pacte segon de l’addenda de
pròrroga del conveni per a l’any 2020.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 25
de maig de 2020.
Atès l’informe d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria.
Atès l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Es proposa que el Ple
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ACORDI
1. Aprovar l´annex a l´addenda de pròrroga per a l´any 2020 del Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l´Agència de l´Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès relatiu a l’Oficina Local d´Habitatge, en relació
amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l´impacte econòmic i social
del Covid-19 en els lloguers de l´habitatge habitual.
2. Acceptar la compensació econòmica per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó de 50€ per cada
expedient tramitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Proposta d’acord per demanar al govern de la Generalitat l’aixecament de la
suspensió de presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer
Amb la pandèmia de la Covid-19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó també
econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer front al
pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.
Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya a través del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les
persones que s’hi veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les Ordres
Ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020.
Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els fons
del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a
continuació es van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.
Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla
Estatal de l’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere,
persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el
programa per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19 en els
lloguers d’habitatge habitual, entre d’altres.
En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de
l’Habitatge 2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.
A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts
per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers
d’habitatge habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que es
van transferir des del Govern d’Espanya.
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Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com a
conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes
transitoris per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en
situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist
reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos
El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, la
presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la
tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència
del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.
El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la Covid19 que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat sol·licitud, no
saben si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dóna alternativa.
De la mateixa manera els Ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la
pandèmia, es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part
del Govern de la Generalitat d’aquests ajuts.
El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les hauria
d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l’habitatge, com han
fet altres comunitats autònomes.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió
de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació pressupostària inicial
d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es
complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.
3. Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del
municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garrido,
Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla.
Total: 18
Voten no: Daví. Total: 1
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S'abstenen: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria
9. Proposta de suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat de Catalunya
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides vinculen
explícitament el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural.
Seguint aquest principi, en defensa dels grans objectius inexcusables i urgents en l'àmbit
de la biodiversitat, la Unió Europea ha previst l'estratègia sobre biodiversitat fins al
2030. També el Govern de la Generalitat, en document de planificació estratègica, ha
establert l’Estratègia pel Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, el qual recull
entre les línies d'actuació prioritària la creació de l’Agència de la Natura.
Tot plegat, va més enllà de les ideologies polítiques i dels debats parlamentaris. Estem
davant d’un repte planetari: la degradació del medi natural i la biodiversitat són, alhora,
una amenaça per a la salut de les persones i per al benestar de la societat, i la pèrdua
d’uns recursos indestriables del desenvolupament econòmic, social i just de tota la
població mundial. Alhora, respon a l’obligació inexcusable de vetllar pel futur del
planeta que deixem a les generacions que han de venir i a l’exigència de fer compatible
la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic amb l'activitat econòmica i la
generació d'ocupació, essent també instrument contra el despoblament del territori.
La proposta de competències que es fa en la regulació de l'Agència és suficient per
donar les primeres respostes als importants reptes de conservar el patrimoni natural de
Catalunya i revertir la pèrdua de biodiversitat que s'hi està produint, tal com demostren,
entre d'altres, les dades contingudes en els darrers informes de compliment de la
Directiva europea d’hàbitats i ocells presentats pel Govern de la Generalitat.
L’Agència és, també, un instrument per potenciar les activitats i els productes de tota
mena que es poden realitzar i obtenir de forma sostenible i en els espais naturals
protegits, donant-los valor afegit i segell de qualitat i creant llocs de treball sobre el
territori, evitant el despoblament i fomentant l’equitat territorial.
Més que mai, en aquesta situació de pandèmia, s’ha pogut entendre tan bé com la natura
i tots els serveis que proveeix és la millor salvaguarda del benestar i la salut de les
generacions que vivim i de les que vindran. La fragmentació de polítiques, la prevalença
de l’explotació insostenible dels recursos naturals i el menyspreu de la necessitat de
conservar la natura com un actiu clau per mantenir la salut col·lectiva ens han dut a la
situació alarmant que vivim.
Alhora, per fomentar que tots els agents hi tinguin veu, en els estatuts i els
corresponents reglaments dels òrgans de participació de l’Agència hi seran
representades també les administracions locals, entitats ambientalistes, entitats d’usos
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agraris i ramaders, del món acadèmic, entitats dels usos recreatius, entitats dels usos
industrials i associacions de veïns i altes partícips amb incidència sobre el territori i el
medi natural.
En conseqüència, és urgent i improrrogable l’aprovació de la llei de creació de
l’Agència de la Natura de Catalunya, tal com han desenvolupat conjuntament, promogut
i acordat els grups polítics que hi han treballat durant la tramitació i que finalment hi
donen suport majoritari. No és menor el fet que la iniciativa, començada a tramitar ja en
la legislatura passada, compta amb un llarg recorregut de compareixences i esmenes
parlamentàries i que ha finalitzat en un consens amplíssim entre els grups polítics.
Per tot plegat, amb la ferma voluntat de contribuir en els objectius de desenvolupament
sostenible i de conservació del patrimoni natural,
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Donar suport al Projecte de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat, dins de l’actual període de sessions del Parlament de Catalunya.
2. Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Planellas,
Pérez, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: Ningú
Resultat: Aprovat per majoria
10. Proposta d’acord per demanar al govern espanyol el pagament dels ERTO
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la
suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO).
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Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801
persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats,
i afecten el 84,6% de les persones treballadores.
A Mollet del Vallès les dades a 1 de maig de 2020 eren de 488 expedients presentats,
amb un total de 2.657 persones afectades.
En la tramitació de les prestacions vinculades als ERTOs hi ha hagut alguns errors i
s’han constatat incidències, com per exemple que no s’han computat els fills per
determinar la prestació. Amb aquesta incidència, malauradament han quedat desateses
milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant
que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. La resposta per part del Govern
espanyol encara no ha estat suficient, i molts treballadors i treballadores veuen
agreujada la seva incertesa. Sovint són persones mancades d’informació i desemparades
envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions
dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la manca d’agilitat en la resolució
d’aquestes tramitacions i exigim el pagament immediat de totes les prestacions
reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar
les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions
d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses
dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior
a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de
servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que
aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la
infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes
persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les
entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva
clientela el pagament de les prestacions de desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe
de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima
preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques
setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com
ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones
que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.
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És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligats a adoptar un posicionament ferm de
denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un
ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Instar el Govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones
treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma
immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.
2. Demanar al Govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament
dels ERTOs que encara no s’han pagat.
3. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del Govern espanyol.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11. Proposta d’acord per preservar i fer electiva la conciliació laboral
La tornada a la “nova normalitat” posa de manifest el gran problema de conciliació
entre la vida laboral i familiar, amb les escoles i escoles bressol amb estrictes
limitacions imposades en el nombre d'alumnes que podran accedir presencialment a
aquests centres, per l'adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques.
La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que vénen no és gens
esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament
encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent la
corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones encara
tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares
demanen reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen treball
per cuidar d’una persona depenent són dones.
En aquestes circumstàncies pel Covid-19 i l’inici de la “desescalada” pot comportar i
agreujar a moltes mares que hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura
dels fills i que aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços
aconseguits per a reduir la bretxa de gènere.
Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment
en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel Covid-19, i que
malgrat els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que
recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes.
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La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d'actors
diferents amb la finalitat de treballar conjuntament: el de les administracions públiques,
el del món empresarial i l’entorn social.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent, amb accions i
mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o
amb tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida
professional i familiar, com les mesures excepcionals que va dur a terme el
Ministeri de Treball de l’Estat durant la Covid-19, per les conseqüències
socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.
2. L’Ajuntament de Mollet del Vallès participarà activament en sensibilitzar, informar,
promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho
permetin, mesura recollida a l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors (ET), com
opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A més
de valorar altres opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari o permís
retribuït.
3. L’Ajuntament de Mollet del Vallès demanarà al Departament de Treball, Afers
Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per
tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors
per tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de
mesures i polítiques públiques de conciliació.
4. Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació públics
municipals (web, premsa municipal, ràdio i televisió pública municipal, etc.. )
perquè facin difusió del seu contingut als veïns d'aquest municipi.
5. Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de
Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12. Proposta contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del
govern espanyol
El Covid-19 ens ha fet modificar no sols els nostres hàbits quotidians si no la nostra
manera d'entendre la societat. Qualsevol persona pot entendre que aquesta pandèmia
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mundial ens portarà a una crisi socioeconòmica sense precedents i les dades auguren
que així serà.
L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) contempla dos possibles
escenaris. Tots dos, amb obertura econòmica a mitjan maig - que és optimista amb els
diferents ritmes o fases de desescalada i els plans canviants de l'actual Govern – un,
sense que sigui necessari tornar a tancar un mes més a la població per un rebrot dur del
virus a la tardor (escenari 1) i un altre, en el qual calgui afegir més temps de tancament
al setembre de produir-se l'esmentat rebrot del SARS-CoV-2 (escenari 2).
En l'evolució del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caurà entre el 8,9% i el
11,7%, amb un creixement en 2021 d'entre el 4,6% i el 5,8%. Per part seva, el Govern
estima una caiguda del 9,2% en 2020 i una pujada del 6,8% en 2021. És a dir, la AIReF,
en el millor dels casos, contempla una caiguda en 2020 similar a la del Govern, però en
el seu escenari més dur contempla una recessió 2,5 punts superior a la xifra de
l'Executiu. Al mateix temps, la AIReF no espera un rebot tan important limitant al 5,8%
el creixement de 2021 en el millor dels casos, un punt menys que la del Govern, que en
l'escenari 1 de la AIReF arriba a ser 2,2 punts inferior.
L'últim dia d'abril el Govern de Sánchez enviava a Brussel·les l'actualització del
Programa d'Estabilitat per als anys 2020 i 2021, on deia que “Espanya creixia de manera
robusta i equilibrada abans de l'arribada de la malaltia i que tot feia indicar que la
recuperació seria forta, en ve asimètrica”, segons Calviño. Com és obvi, aquestes dades
actualment no són vàlides.
Actualment ens trobem amb una situació econòmica que generarà un major nombre
d'aturats al previst pel Govern, que deixava la taxa d'atur en un 19% en 2020 i en el
17,2% en 2021, i per l'efecte de la renda mínima permanent que volen introduir, el cost
de la qual podria arribar als 17.000 milions d'euros anuals, segons es pot estimar des de
la xifra que al juny de 2019 va publicar José Luís Escrivá quan presidia aquest
organisme, encara que ara ha dit que seran només 3.000 milions. Això produeix un
falsejament de dades de l'atur que generarà una major despesa social i no solucionarà la
feble economia espanyola. La realitat segons molts experts és que l'atur superarà el
30%, provocant una caiguda de la recaptació de l'IRPF. A aquestes dades cal sumar-li
que en els dos mesos de l'estat d'alarma el govern no ha pagat a més de 700.000
treballadors que estan en situació de ERTES.
Sense cap dubte hem d'ajudar a la nostra societat però amb mesures efectives que no
siguin falses ni populistes i que generin una major crisi. Els ajuntaments són les
institucions més pròximes a la ciutadania i els que més estan actuant amb els seus propis
mitjans humans, materials i econòmics a rescatar a la població.
El Govern de l'Estat és garant de la nostra constitució i consegüentment, ha de respectar
l'Article 137 “L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les
Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen
d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.” L’Art 140 “La Constitució
garanteix l'autonomia dels municipis.”
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El caràcter complex de l'Estat espanyol, arran de les previsions de la Constitució obliga
a concretar el concepte. És el que ja ha fet el Tribunal Constitucional, el qual en el seu
STC 4/1981 de 2 de febrer de 1981 (F.J. 3) ha afirmat: "Abans de res, resulta clar que
l'autonomia fa referència a un poder limitat. En efecte, autonomia no és sobirania, i
encara aquest poder té els seus límits i, atès que cada organització territorial dotada
d'autonomia és una part del tot, en cap cas el principi d'autonomia pot oposar-se al
d'unitat, sinó que és precisament dins d'aquest on aconsegueix el seu veritable sentit,
com a expressa l'art. 2 de la Constitució.”
La doctrina del TC emfatitza el caràcter de l'autonomia local, com a dret a participar en
la gestió dels interessos respectius d'aquestes comunitats, matisant en la seva STC
170/89 de 19 d'octubre, que: "...seria contrari a l'autonomia municipal una participació
inexistent o merament simbòlica que fes inviable la participació institucional dels
Ajuntaments." Per la qual cosa, el Govern d'Espanya ha de fer possible que els
Ajuntaments disposin de tots els recursos econòmics per a fer front a la crisi provocada
pel Covid-19.
El Govern va autoritzar les entitats locals per a la mobilització del 20% del superàvit
acumulat per a mesures de reforç davant la crisi. Aquest estalvi dels municipis ve de la
Llei d'Estabilitat Pressupostària de 2012 i podria superar els 11.000 milions d'euros. El
temor dels alcaldes és que el Govern de PSOE i Podem pretengui fer-se amb aquests
diners i no deixar als ajuntaments disposar d'ell. Tant és així que 15 de les ciutats més
importants d'Espanya han fet un front contra la intervenció dels seus estalvis per part del
Govern central. Ciutats on governen tots els colors polítics com són: Madrid, Barcelona,
Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alacant, Còrdova,
Valladolid, Vigo i Gijón.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Reclamar al Govern d'Espanya que agilitzi la mesura de l’increment del percentatge
del superàvit municipal, que es pot gastar en accions per a l’impuls de l’economia
local, tant de les famílies com de les empreses.
2. Sol·licitar un compromís per escrit del Govern d'Espanya de PSOE i Unides Podem
perquè no sostregui el superàvit acumulat dels ajuntaments espanyols.
3. Sol·licitar al Govern de l'Estat que elabori també un pla econòmic per als
ajuntaments, de la mateixa manera que ha fet per a les comunitats autònomes,
considerant que els ajuntaments som l'administració més pròxima a la ciutadania i
estem tenint un impacte econòmic elevat per la pandèmia Covid-19”
4. Donar trasllat del resultat d'aquest acord a través dels mitjans d'informació pública
municipal als veïns de Mollet del Vallès.
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5. Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d'Hisenda, al Govern d'Espanya, al
Congrés dels Diputats i al Senat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
13. Proposta d’acord sobre l’ús del català a l’administració pública
La Constitució Espanyola defineix la llengua castellana com a llengua oficial a tot
l’Estat, però al mateix temps reconeix també com a llengües oficials les altres llengües
pròpies de les diferents comunitats autònomes d’acord amb els seus Estatuts. Tant és
així, que el català té el seu reconeixement com a llengua pròpia i oficial junt al castellà a
Catalunya, a les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana amb el nom de valencià.
Malgrat aquesta realitat definida a la Constitució Espanyola, el Tribunal Suprem
espanyol ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) que, d’una banda, anul·la l’ús preferent del català en
l’administració valenciana, i, de l’altra, prohibeix al País Valencià, el Principat i les Illes
de fer servir el català per a comunicar-se institucionalment, cosa que fins ara es feia amb
normalitat.
La sentència que confirma el Suprem anul·lava onze articles i una disposició final del
decret que regula l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana, i que va ser
aprovat pel Consell. Aquesta és una acció que vulnera l’autogovern, que té competència
en matèria de llengües oficials. Els articles donaven un ús preferent al català respecte
del castellà en assumptes com les notificacions en els tràmits administratius, la retolació
d’edificis i dependències públiques, la comunicació entre els treballadors públics i la
d’aquests amb els ciutadans, les publicacions i publicitat institucional, els contractes
amb proveïdors, i la retolació de carreteres, camins i més dependències i serveis
d’interès públic que depenen d’entitats locals.
D’una altra banda, el Suprem considera que la decisió sobre la llengua amb què les
institucions de la Comunitat Valenciana s’han d’adreçar a les de Catalunya i les Illes és
competència de l’estat espanyol. Argumenta que la Generalitat pot regular la
cooficialitat de la llengua pròpia, però això no l’autoritza a ‘alterar el marc que deriva
de la constitució i dels estatuts d’autonomia’. D’aquesta manera, el tribunal espanyol
ignora la pertinença de la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes al mateix àmbit
lingüístic, i se centra exclusivament en el fet que cada llengua és oficial només dins del
territori de la comunitat. Per tant, estableix que la regulació de l’ús de la llengua en què
una comunitat s’adreça a una altra ‘és atribuïda exclusivament a l’estat’.
La decisió del tribunal espanyol ha estat durament criticada. Acció Cultural pel País
Valencià ha denunciat que la resolució del Suprem ‘ataca l’autogovern del poble
valencià i fins i tot la ciència’, perquè ‘nega les administracions que comparteixen
l’àmbit català i el dret a parlar entre elles en la seua llengua’.
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Així mateix, Plataforma per a la Llengua de la Comunitat Valenciana ha rebutjat la
decisió i ha ironitzat sobre els coneixements lingüístics del tribunal, mostrant que
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua reconeix la unitat lingüística dels Països Catalans.
Un senzill 'Bon dia' de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports valenciana saludada
aquest dimecres 17 de juny a Twitter per les seves homòlogues catalana i balear ha sigut
el gest conjunt dels tres governs per a reivindicar que puguin comunicar-se en la
mateixa llengua comuna, el valencià o català, segons denominació territorial.
Davant aquesta situació el Conseller de Cultura valencià, Vicent Marzà, va anunciar un
recurs davant el Tribunal Constitucional per a poder fer ús del valencià en les
comunicacions amb els altres dos governs, entenent que s'empara en les seves
competències lingüístiques.
Aquesta nova situació en relació a l’ús del català (valencià a la Comunitat Valenciana)
entre les tres comunitats afectades, però, sobretot, el fet de que s’hagi anul·lat articles
del decret que regula l’ús intern de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana
desenvolupat sota el dret reconegut per la pròpia Constitució i pel seu propi Estatut
d’autonomia, obre la porta a que es pugui fer també amb altres administracions, no
únicament autonòmiques, sinó d’altres àmbits inferiors.
El fet d’anul·lar aquests articles del decret que regula l’ús de les llengües oficials a la
Comunitat Valenciana, a més, s’ha fet en contra de la jurisprudència prèvia que havien
dictat aquests propis tribunals.
Aquesta actuació en contra del dret de les comunitats autonòmiques a definir els usos de
les llengües emparant-se en la pròpia Constitució i en els seus Estatuts d’autonomia
obre la possibilitat a que sigui d’aplicació a les administracions inferiors, com per
exemple les Diputacions, els Municipis, els Consells Comarcals, etc. Això podria
comportar en el futur que municipis com Mollet del Vallès, igual que s’ha fet ara amb
l’administració autonòmica valenciana, vegin limitades les competències a definir l’ús
preferent del català respecte del castellà en tràmits administratius, la retolació d’edificis
i dependències públiques, la comunicació entre els treballadors públics i la d’aquests
amb els ciutadans, les publicacions i publicitat institucional, els contractes amb
proveïdors, i la retolació de carreteres, camins i més dependències i serveis d’interès
públic, etc.
A més, s’ha de recordar que tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a dirigir-se a les
administracions en la llengua oficial que considerin oportuna, dret que no ha sigut posat
en dubte en cap sentència i que es respecta en totes les administracions implicades.
Es proposa que el Ple
ACORDI
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1. Mostrar el desacord amb els criteris continguts en la sentència esmentada que
intenta imposar l’ús preferent del castellà en àmbits territorials en el que sempre
s’ha utilitzat històricament el català, en contra dels propis drets reconeguts per la
constitució espanyola a definir els usos preferents de les llengües oficials segons
el seu propi Estatut.
2. Refermar el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a dirigir-se a qualsevol
administració en les llengües oficials que considerin oportunes.
3. Defensar el dret de totes les administracions, entre elles la de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, a poder definir els usos preferents i fer ús de les llengües
oficials del seu territori d’acord amb els drets reconeguts a l’Estatut i seguint
l’autonomia local.
4. Traslladar aquests acords a la Plataforma per a la Llengua de la Comunitat
Valenciana, al Departament de Cultura de la Generalitat Valenciana, a l’Institut
d’Estudis Catalans, a la Fundació Ramon Llull, a Acció Cultural del País
Valencià, a la Obra Cultural Balear, al Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, al Departament de Cultura del Govern Balear i al Ministerio de
Cultura del Govern de l’Estat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: Ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
14. Proposta sobre la gestió de les residències i geriàtrics
Atès que les diferents administracions, així com els centres sanitaris i geriàtrics, s’han
vist desbordades per la situació de crisi sanitària que hem patit, i que malgrat estem en
desascalada, no podem deixar de prendre mesures de prevenció i estar alerta. Ha costat
aturar el ritme de propagació degut entre d’altres, a un desconeixement general sobre el
virus. Hem de remarcar que han mort més de 12.000 persones de Covid-19, només a
Catalunya i més de 27.000 al conjunt de l’Estat, segons dades oficials.
Atès que les més afectades han estat les persones grans que viuen en residències i que
tenen patologies prèvies, les més vulnerables. En aquest cas, les administracions i
governs no han actuat amb la rapidesa exigible, ni amb els mitjans adequats per a
protegir-les. Això ha comportat una autèntica catàstrofe humana que té els seus
responsables polítics i gestors més directes.
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Atès que la responsabilitat política no ve només de dilucidar qui ha actuat en primer lloc
o si s’havia de declarar l’estat d’alarma i el confinament unes setmanes abans. Perquè
un cop intervingudes les conselleries de salut i la xarxa hospitalària pel Govern de
l’estat espanyol, ara és ben difícil determinar fins a quin punt és responsabilitat del
Govern central o de la Generalitat, encara que les competències eren del Departament
d’Afers Socials i Família.
Atès que la responsabilitat l’hem d’anar a buscar a l’arrel de tot plegat. És a dir, en la
construcció d’un sistema i una xarxa de salut, que cada vegada més ha convertit la cura
de les persones en un negoci per a les empreses privades, i ha deixat d’ésser una
prioritat i una obligació de les administracions, responsables de l’administració dels
fons públics.
Atès que els centres geriàtrics són llocs especialment sensibles a qualsevol malaltia
infecciosa, cal fer una revisió a fons del funcionament d’aquests centres, actualment
basats en un model de gestió i majoria privada en el què no s’ha exercit cap control
públic, tot i que les administracions estan obligades a realitzar-lo. Tanmateix, les
residències públiques han vist cedida la seva gestió en mans de fundacions religioses o
civils. I com hem vist, no estaven ben controlades.
Tractar la cura de la gent gran com una possibilitat de benefici en comptes d’una
obligació de protegir, comporta la contractació, en molts casos, de personal poc
qualificat i precaritzat, amb contractes abusius en les seves condicions, horaris i sous de
misèria.
Atès que a tot l’esmentat, cal afegir també, que les malalties de les persones residents
als centres geriàtrics no eren ateses per l’atenció sanitària primària de la seva localitat,
sinó que es situen fora d’aquesta xarxa i no són ateses pel sistema públic. La Generalitat
té contractades pels diferents centres una o vàries empreses privades com Mutuam que
realitzen aquesta atenció, la qual ha resultat totalment ineficaç per fer front a una
situació del tot inesperada. Això és una prova de que tot i que els contractes són
milionaris, actuaven sense cap previsió ni estocs de material de protecció per als
treballadors i treballadores.
Atès que es tracta doncs, d’una evident perversió del sistema, ja que les persones
residents a residències tenen els mateixos drets i serveis que el conjunt de la ciutadania.
Atès que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha vingut
denunciant des de fa molt de temps aquest malbaratament de diners que posava en perill
la salut dels més grans. I com sempre, aquests avisos s'han ignorat per part de les
administracions competents.
Atès que a Mollet hi ha residències de tot tipus: la institució eclesiàstica gestiona 38
places, el grup FIATC, amb una residència situada a La Vinyota, gestiona 140 places i
està previst que aquesta empresa s’encarregui també d’un altre centre geriàtric que es
construirà a la Farinera amb 116 places també privades. Les places públiques són un
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total de 80 places a la residència de Santa Rosa i 60 places a Can Pantiquet/la Vinyota
per discapacitats psíquics gestionades per la fundació sanitària de Mollet, de gestió
privada.
Atès que totes aquestes residències han patit els problemes de contagis i morts, així com
la manca de recursos, atenció insuficient, poca transparència i manca d’informació als
familiars i entitats que ho hem demanat i algunes d’aquestes estan sent investigades per
la fiscalia per presumpte delicte penal.
Atès que tota aquesta situació tan lamentable i indigna pels residents que s’ha precipitat
amb la pandèmia del Covid-19, no ve d’una gestió recent, tal i com es demostra amb les
denúncies que fa temps que venim fent públiques. Exemple d’aquestes reivindicacions
és la demanda d’un metge amb atenció de 24 hores i un servei d'infermeria en horari
nocturn, ja que en el millor dels casos, durant la nit només hi ha un professional
gericultor per planta atenent entre 28 i 30 residents, sense cap altre suport professional.
Es proposa que el Ple
ACORDI
1. Instar la Generalitat a posar a l’abast de les residències els recursos necessaris per a
unes condicions dignes de les persones que hi resideixen.
2. Demanar que l’atenció sanitària sigui donada per l’atenció primària pública de zona
i com es fa ara després del traspàs al Departament de Salut, amb la dotació de
personal i recursos suficients i rescindir el contracte d’empreses externes com
Mutuam.
3. Reivindicar un cop més unitats medicalitzades, servei mèdic i d’infermeria 24h, i
habitacions individuals suficients en cas de necessitat d’aïllament.
4. Demanar la intervenció pública de les residències en les què hi hagi sospita de
negligència o omissió de socors.
5. Donar suport a la comissió que s'ha creat al Parlament de Catalunya per dirimir les
possibles responsabilitats polítiques i socials de la gestió pel Covid-19 a les
residències de Catalunya.
6. Demanar que segueixi la investigació pertinent per part de la Fiscalia de l’Estat i
territorials per depurar presumptes responsabilitats pels casos en els que hagi hagut
negligència o omissió de socors.
7. Enviar aquets acords a les residències de Mollet, conselleries de Salut, Afers Socials
i Família, Ministeri de Sanitat i Vicepresidència de Polítiques Socials, Fiscalia de
l’Estat i de Catalunya , grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat i
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del Parlament de Catalunya, així com també, a la Plataforma de la Sanitat Pública
del Baix Vallès i a la Marea Blanca de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez, Planellas, Sancho,
Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: Daví. Total: 1
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
15. Proposta per a l’eliminació de la discriminació racial
L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març
com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Avui, més de 50
anys més tard d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una
societat igualitària i lliure de discriminació racial.
La commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial ens
recorda que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim l’obligació i voluntat de
respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la pell, creença
religiosa, expressió cultural.
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir el futur
des d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat.
Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només
des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, massa sovint
encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la
diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria
envers determinades persones.
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista.
Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que
facin possible la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les
mateixes oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és
imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció política, en general,
lluny de prejudicis o estereotips.
Es proposa que el Ple
ACORDI
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1. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui
discriminació racial.
2. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència
respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen
divers.
3. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.
4. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de
Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat
16. Mocions d'urgència
No n’hi ha.

17.Precs i Preguntes
Precs
Sra. Vilaret:
Amb relació a l’empadronament
Comenta que el seu grup ha presentat aquest punt com a moció no pas com a prec i que
aquest és un tema que ja s’ha tractat al ple amb anterioritat.
Continua exposant que no només les persones afectades els fan arribar la seva preocupació,
també ho fan entitats com l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharuí (ACAPS
Mollet-Sant Fost), Càrites, Creu Roja i els professionals que treballen amb els col·lectius
més vulnerables. Afegeix que tot i que des de l’Ajuntament s’assegura que es compleix tota
la normativa es triguen molts mesos a aconseguir l’empadronament, quan s’aconsegueix.
Recorda que empadronar és obligatori i que l’empadronament genera un seguit de drets
fonamentals, com ara, el dret a la salut i a l’educació i que en el cas de les persones
migrades aquest tràmit permet la regularització de la seva situació. Per tant, el fet de no
aconseguir l’empadronament genera greus perjudicis i dificulta l’accés a ajudes socials. Per
tot això demanen que les sol·licituds d’empadronament es tramitin amb la màxima celeritat
amb independència de poder certificar o no la tinença d’un títol habilitant, i que quan no es
té domicili fix, que com fan altres ajuntaments i recull la normativa, es pugui empadronar
en algun equipament públic o una adreça fictícia.
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Sra Escribano:
Amb relació a la Festa Major i altres actes culturals
Comenta que el seu grup va presentar aquest prec com a moció el passat 8 de juny i que en
aquell moment només sabien que se suspenien tots els actes festius i culturals: la Festa
Major, el Sona Mollet, la Fira d’Artesans i l’Oktoberfest.
El que proposava el seu grup era reunir la comissió de festes i altres sectors de la ciutat per
tal de valorar i proposar alternatives als esdeveniments suspesos de tipus cultural i artístic.
Establir un pressupost ajustat per tal de fer front a les despeses d’aquest programa alternatiu
i segur, i per acabar, donar trasllat dels acords a les entitats i associacions.
Davant l’anunci de suspensió de totes aquestes activitats proposaven treballar conjuntament
per donar alternatives i preservar alhora la salut de la ciutadania. Són conscients que els
actes multitudinaris no són aconsellables però no estan d’acord a girar l’esquena a la cultura
i l’art ni a les entitats i col·lectius que s’hi dediquen. Assenyala que seria un mal missatge
fer entendre a la ciutadania que en temps de crisi la cultura ha de quedar en tercer pla i que
no és compatible amb la resta. Seria com dir que la cultura és banal i que només en podem
gaudir en temps de bonança, missatge que des de Mollet en Comú no comparteixen en
absolut.
Afegeix que se n’alegren que finalment s’hagi rectificat i que han conegut per una nota de
premsa que s’està treballant en actes alternatius de petit format, ja que justament, aquest és
el camí que apuntaven i que tant de bo haguessin tingut l’espai per parlar-ne, que des d’un
inici s’hagués plantejat, com en d’altres municipis, la recerca d’aquestes propostes
imaginatives que han comptat amb la participació de les colles i d’entitats culturals, amb el
suport que ens permet la tecnologia i amb l’adaptació de formats que estan fent els
professionals del sector cultural.
Diu que se’ls ha acusat injustament de populistes, que la cultura és una eina d’expressió
popular, conscienciació, llibertat i cohesió social i que com a tal ha de tenir un espai dins de
les polítiques públiques, també en època de crisi. La cultura s’ha d’ajustar, reequilibrar i
replantejar però no li podem girar l’esquena i acusar aquells que no estan d’acord a girar-li
l’esquena d’irresponsables, de no estar pendents de les necessitats socials ni de la crisi
econòmica que ens ha deixat aquesta crisi sanitària.
Lamenta que aquesta moció no s’hagi dut a terme però confia plenament en què aquests
actes alternatius que s’estan preparant comptaran amb la participació d’entitats i colles
encara que, a hores d’ara, algunes entitats que han volgut reunir-se no han pogut. Manté,
però, que confien en què això es farà properament.

Sr López:
Amb relació a donar suport al món associatiu i la creació d’una comissió d’estudi
Comenta que van presentar aquest punt com a moció no com a prec i que no ha passat
com a moció encara que tracta sobre la creació d’una comissió d’estudi perquè cal un
expedient administratiu previ. Demana que algun dia se li expliqui que han de fer els
grups de l’oposició perquè els tècnics de l’Ajuntament treballin arran de les seves
propostes.
Manifesta la gran importància del món associatiu a la nostra ciutat perquè aporta
cohesió social i una gran variabilitat de propostes que enriqueixen la vida de tots
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nosaltres. Amb tota aquesta crisi que hem tingut aquest pilar fonamental que és el món
associatiu, format per entitats veïnals, solidàries, esportives, culturals, d’igualtat,
comercials i altres, ha quedat molt tocat perquè no pot sortir, ni fer les coses que feia ni
expressar-se. En molts casos, no poden continuar transmetent tota la riquesa que ens
aportaven.
Per tot l’exposat proposen la creació d’una comissió d’estudi per analitzar la possibilitat
de crear una coordinadora d’entitats per encabir les entitats que ho vulguin. Aquesta
coordinadora seria totalment lliure i independent i allà es trobarien les entitats per fer
propostes per cohesionar la vida associativa. A més, encara que això ja s’hauria de
tractar a la comissió, proposen la possibilitat de que el món associatiu tingui ajudes i
suport directes del govern local i de l’Ajuntament i si calgués, d’un tècnic o tècnica
municipal que el pogués ajudar. Afegeix, per últim, que si el món associatiu hagués
pogut comptar amb aquesta coordinadora amb un tècnic/tècnica ajudant-los
permanentment la seva situació actual seria molt millor.
Per totes aquestes raons insten el govern de Mollet a crear una comissió d’estudi per
analitzar la possibilitat de crear una coordinadora d’entitats per ajudar el món associatiu
molletà.
Sr Sancho:
Amb relació a la creació d’una comissió sobre el model de recollida de residus
Comenta que el seu grup també va presentar aquest punt com a moció per crear una
comissió municipal i analitzar i debatre sobre el model de recollida i gestió de residus a
la nostra ciutat i que aquesta comissió estigui formada pels grups municipals i entitats i
moviments interessats en aquest tema, com ara entitats mediambientals o veïnals.
Afegeix que van presentar aquest punt com a moció no pas com a prec. Assenyala que
segons el ROM crear comissions d’estudi és una competència del Ple i que, per tant, el
Ple hauria de tractar aquest punt com a moció però que, segons l’informe d’aquest punt,
per passar al Ple com a moció hauria d’haver un expedient administratiu previ. L’òrgan
competent per obrir aquest expedient previ no és el Ple. En la seva opinió això no és
fàcil d’entendre ni d’explicar i en la pràctica aquest fet significa que encara que la
majoria de regidors i regidores aprovés la creació d’una comissió d’estudi, aquesta
decisió no seria efectiva. Per tant, només el Govern pot posar en marxa una moció per
crear una comissió d’estudi i, com que un prec no es pot debatre ni votar, es pot deduir
que el Govern de la nostra ciutat no vol crear aquesta comissió sobre el model de
recollida de residus.
Pel que fa al tema dels residus, el seu grup, Mollet en Comú considera que l’augment
del 13,4% en la taxa que es va aprovar al ple del passat octubre d’ordenances fiscals va
generar un increment al rebut que no va ser convenientment informat a ningú, ni a ells,
ni a la premsa ni a la ciutadania. Que aquest fet ha generat un gran malcontentament
general i que per això demana que es debati i se’n parli. Afirma que a Mollet es paguen
els residus més cars de la comarca i fins i tot més cars que a moltes ciutats. Demana que
l’Ajuntament ho expliqui i que els grups ho puguin debatre, que s’estudiï el nostre
model de residus i com millorar-lo.
Afegeix que a la passada legislatura hi ha el precedent de la Comissió sobre el Servei
Municipal de l’Aigua el qual va ser aprovat en un ple per estudiar la possible
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municipalització de l’aigua. Encara que la municipalització no es va aconseguir,
assenyala que la Comissió va ser productiva perquè, a més de debatre-la entre els grups
municipals, també es va debatre amb agents socials, gent interessada i professionals
obtenint així molta informació que serveix per valorar convenientment el nostre servei
d’aigua.
El seu grup pensa i prega, ja que aquest punt no és una moció com ells volien, que amb
els residus es faci el mateix que es va fer amb l’aigua.
Sr Garrido:
Amb relació a l’estacionament incorrecte a la cruïlla de final de Rambla Balmes amb
carrer Riera
Els veïns els han fet arribar les seves queixes perquè molts vehicles hi estacionen a
sobre la vorera.
Amb relació al mal estat de la vorera a la cruïlla entre carrer Can Magre i carrer Enric
Morera
Els veïns els han fet arribar les seves queixes perquè hi ha hagut més d’una caiguda i
fins i tot una intervenció de la Policia Municipal que ha obert una acta.
Sr Daví:
Amb relació al mercat setmanal
Davant del problema d’ubicar el 100% de les parades del mercat no sedentari proposa
ubicar les que resten a llocs tancats on es pugui fer un control d’accés com ara el Parc
de Can Mulà, els patis de Col·legis Nous si no hi ha Casal d’estiu, o al pati de l’escola
Longaron.
Sr Sancho:
Amb relació a les intervencions d’un regidor i una regidora
Sol·licita al Sr Garrido que s’informi de la composició del Consorci de Residus on
l’Ajuntament de Mollet està representat per una persona escollida pel Ple Municipal.
Expressa a la Sra Dionisio que hi comparteix plenament el que ha exposat sobre la
importància de la gestió dels residus i del model seu model de gestió però demana que
es creí una Comissió de residus per parlar-ne i obtenir informació.
Sr López:
Amb relació a una molletana citada als Jutjats de Mollet del Vallès
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Informa que una molletana ha estat citada pels Jutjats de Mollet cridada per l’Audiencia
Nacional i que demà a les 09:30 seria molt positiu que els regidors i regidores d’aquest
Consistori li donessin el seu suport ja que ha estat citada injustament pel sol fet de
participar activament a alguna entitat molletana i ser independentista.
Preguntes
Sr López:
Amb relació als plens
Quan està previst poder fer els plens de manera presencial a la sala de plens o a una
altra ubicació?
Amb relació als parcs infantils municipals
Per quin motiu s’ha trigat una setmana més a obrir-los que gairebé a tots els municipis
del nostre voltant i del país?
Amb relació al mercat setmanal,
S’ha pactat la nova ubicació de part del mercat no sedentari a avinguda Rabassaires amb
els paradistes, comerciants del centre o veïns de la Riera Seca? Per què s’ha decidit
aquesta ubicació, que afecta a moltes famílies que treballen fent mercat o altres que
tenen bars a la zona on hi ha normalment el mercat i els dimarts és el seu millor dia,
d’aquesta manera? Es pot reconsiderar aquesta decisió?
Sr Sancho:
Amb relació al cas “Enredadera”
Al juliol de 2018 el Ple va crear una comissió especial per fer seguiment del cas
“Enredadera”, trama de presumpta corrupció lligada a contractes de semàfors i radars de
trànsit que va afectar presumptament a un treballador, ara jubilat, d’aquest Ajuntament.
Aquesta comissió, formada pels grups municipals, només es va reunir, creu recordar,
una vegada. Demana saber quan es tornarà a reunir la comissió per aportar nova
informació, si n’hi ha, i fer el seguiment del cas o tancar-lo si cal.
Amb relació a una instància sense resposta
El passat 25 de maig van presentar una instància amb preguntes relatives al servei de
recollida de residus i encara no han obtingut resposta, quan l’obtindran?
Sra Moya:
Amb relació a una proposta de mediació
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Vol saber si l’equip de govern ha valorat la proposta de mediació entre la treballadora
de Ramcom acomiadada per concedir una entrevista a Vallès Visió, on participa aquest
Ajuntament, a una escola pública de la ciutat.
Amb relació a una sol·licitud d’informació
El passat 25 de juny el seu grup va presentar una sol·licitud d’informació sobre
l’adjudicació d’una parcel·la a Decathlon que va ser recorreguda per Eurocarat i encara
no han rebut resposta, per què i quan la rebran?
Sra Escribano:
Amb relació a la disponibilitat de lectors de xips per part de la Policia Municipal
Els consta que fa aproximadament un mes es va trobar un gos perdut i que la Policia
Municipal va trigar unes hores a fer la identificació perquè no tenien lector de xip i van
haver d’esperar que arribes la protectora d’animals. D’altra banda, fa gairebé un any el
seu grup va fer una moció sobre aquest tema. Aquella moció feia referència a dotar
d’eines i formació a la policia en matèria d’animals. Volen saber si la Policia Municipal
ja disposa de lectors de xip i de tots aquells recursos necessaris per gestionar aquestes
situacions de forma àgil.
Amb relació a les sol·licituds d’inscripció al registre de grups d’interès
Els consta que almenys dues entitats, la Plataforma de Sanitat i Espai Gos Mollet, fa
molts mesos, molt abans del confinament, van presentar sol·licituds per inscriure’s al
registre de grups d’interès i encara no ho estan. S’està al dia d’aquestes sol·licituds?
Quan es resoldran les inscripcions? Hi ha hagut algun problema que s’hagi d’esmenar?
Hi ha més entitats en la mateixa situació?
Sra Guillén:
Amb relació al trasllat del Servei de pediatria a Plana Lledó
El Servei de Pediatria del CAP de Can Pantiquet s’ha traslladat a Plana Lledó. Quins
són els motius? Els pediatres de Can Pantiquet continuaran sent els mateixos a Plana
Lledó?
Sr Espinosa:
Amb relació al trasllat de l’oficina del SOC
Properament es farà el trasllat de l’Oficina de Treball de la Generalitat al local de la
Farinera. Vol saber les dates exactes i com s’organitzarà l’atenció a les persones
usuàries fins que acabi el trasllat.
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Amb relació al mercat no sedentari
Han tingut notícia que s’estan estudiant possibles accions legals contra aquest
Consistori i vol saber si s’ha adoptat alguna. Vol saber fins a quin punt es mantenen
converses per arribar a acords i si s’hi ha plantejat algun tipus de benefici fiscal per als
paradistes.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202006290946080200_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
15/07/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
15/07/2020
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