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Incidències
El punt 10, Aprovació d’una proposta per a l’assignació del 25% del pressupost
autonòmic de salut a l’atenció primària, ha estat ajornat a petició de la Sra. Escribano
per tal d’esperar a la intervinent, María Remedios López Rodríguez, que no era present
a la sala de plens. Aquest punt ha estat tractat després del punt 11 de l’ordre del dia.
Ha intervingut:
La senyora María Remedios López Rodríguez, Presidenta d’Afimoic, Associació
Fibromiàlgia Mollet i Comarques, entitat integrada en la Plataforma en defensa de la
sanitat pública del Baix Vallès, en el punt 10 relatiu a l’aprovació d’una proposta per a
l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària.
Absents
Oriol López Mayolas, regidor (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2022.
2. Ratificació de la resolució d'Alcaldia de personació en el recurs contenciós
administratiu núm. 495/2021.
3. Modificació del pressupost 9/2022.
4. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al
servei de menjador escolar per al curs escolar 2022-2023.
5. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2022-2023.
6. Aprovació de la modificació provisional de l'ordenança fiscal de preus públics per a
la prestació del servei d’escoles bressol.
7. Aprovació dels preus públics de Mollet és Fira 2022.
8. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
9. Aprovació de l'adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables.
10. Aprovació d'una proposta per a l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de
salut a l'atenció primària.
11. Aprovació d'una proposta sobre la previsió del Govern de l'Estat de suprimir els
Jutjats de Pau.
12. Aprovació d'una proposta per sol·licitar al Govern de l'Estat el finançament del
reforç Covid escolar.
13. Mocions d'urgència.
14. Precs i Preguntes:
- Prec per demanar la participació dels treballadors al Patronat de la Fundació Sanitària
Mollet.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2022.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 25 d’abril
de 2022.
2. Ratificació de la resolució d'Alcaldia de personació en el recurs contenciós
administratiu núm. 495/2021.
Atesa la resolució d’Alcaldia registrada en el llibre de resolucions corresponent amb el
número 202201001585, de data 6 de maig 2022, sobre personació en el recurs
contenciós administratiu núm. 495/2021, interposat per Josel, SLU, contra la Resolució
DSO/2812/2021 de 15 de setembre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la
qual es declaren diversos municipis com a àrees amb mercat d’habitatge tens, que es
tramita davant la Secció Tercera, Sala Contenciós Administrativa, del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar la resolució d’Alcaldia registrada en el llibre de resolucions corresponent amb
el número 202201001585, de data 6 de maig de 2022, sobre personació en el recurs
contenciós administratiu núm. 495/2021, interposat per Josel, SLU, contra la Resolució
DSO/2812/2021 de 15 de setembre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la
qual es declaren diversos municipis com a àrees amb mercat d’habitatge tens, que es
tramita davant la Secció Tercera, Sala Contenciós Administrativa, del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Planellas, Pérez, Sancho,
Sostres, Suárez, Torrecilla i Vilaret. Total: 22
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú.
Resultat: Aprovat per majoria.
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3. Modificació del pressupost 9/2022.
Ateses les sol·licituds de modificacions de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2022 formulades per la coordinadora general i pel secretari i coordinador
d’àmbit en les modalitats de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de
despesa, crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Atès el que es preveu als articles 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2022 i als articles 177,179 i 180 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la memòria i ordre de procedir.
D’acord amb l’informe favorable de la Intervenció General.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar provisionalment la modificació de crèdit núm. 9/2022 del Pressupost de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès en la modalitat de transferència de crèdit entre
aplicacions de diferent àrea de despesa, en la modalitat de crèdit extraordinari i en la
modalitat de suplement de crèdit amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES

Org. Pro. Eco.
D5
D5
I0
I0
F1
F1
F1
F1
F1
D1
F1
F1
D6
D6

1515
4621
4311
2412
1630
9330
1511
1710
1710
9341
1533
1530
1330
1320

22699
46605
22699
48943
22700
63229
60903
20400
64800
35900
21000
62900
22712
62900

Descripció

Crèdits inicials

DESPESES GRALS.PLANIFICACIÓ ESTRAT.
18.000,00
TRANSF. FEMP - RED CIUDADES SALUDABLES
0,00
DESPESES GENERALS
35.000,00
ADHEC CONVENI DINAMITZACIO
10.000,00
TREBALLS DE NETEJA
2.479.616,73
EDIFICIS. CONDICIONAMENT EQUIPS MUNICIPALS
1.405.000,00
REDACCIÓ DE PROJECTES I EXECUCIÓ D'OBRES NEXT GENERATION 0,00
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT
19.000,00
QUOTES ARRENDAMENT FINANCER PARCS I JARDINS
0,00
ALTRES DESPESES FINANCERES LEASINGS
0,00
REPARACIÓ INFRASTRUCTURA I BENS NATURALS
125.000,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
0,00
PRESTACIÓ DE SERVEIS. CONTROL TRÀNSIT
160.000,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
0,00

Modific.
Crèdits totals
Crèdit
consignats
anteriors
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.479.616,73
401.793,18
1.806.793,18
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
14.856,36
14.856,36
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00

MC/

MC

Nous
ingresos

2.000,00
2.000,00
8.000,00
8.000,00
1.180.000,00
1.400.000,00
129.213,02
14.619,82
13.496,71
1.123,11
15.000,00
15.000,00
14.000,00
53.619,82

14.000,00
53.619,82 2.709.213,02

Crèdit
definitiu

Tipus
MC

16.000,00
CE
2.000,00
CE
27.000,00
TC
18.000,00
TC
3.659.616,73
SC
3.206.793,18
SC
129.213,02
CE
4.380,18 CE/SC
13.496,71
CE
15.979,47
SC
110.000,00
CE
15.000,00
CE
146.000,00
CE
14.000,00
CE

ESTAT D'INGRESOS

Aplicació
Denominació programes
Previsió inicial
pressupostària
91300
PRESTECS DE FORA EL SECTOR PÚBLIC A MIG I LLAR TERMINI 2.500.000,00

Augment de
previsions
inicials
0,00

Previsions
totals
2.500.000,00

Nous ingresos
no previstos
2.709.213,02
2.709.213,02

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, Moya, Planellas, Sancho, Sostres, Suárez i
Vilaret. Total: 9
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Resultat: Aprovat per majoria.
4. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts
per al servei de menjador escolar per al curs escolar 2022-2023.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 20 de desembre de 2021 va acordar
l’aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al servei de
menjador escolar per al curs escolar 2022-2023, publicades al BOPB de data 9 de març
de 2022 (X2022003513).
El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar a data 23 de març de 2022 les bases
específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjador per al curs escolar
2022-2023.
Atès que els llindars de renda familiar establerts en les bases específiques reguladores
per a l’atorgament d’ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental es
prenen com a referència per a les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al
servei de menjador escolar per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i aquests han
estats modificats per al curs escolar 2022-2023, correspon també modificar els llindars
de renda de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al servei de menjador
escolar per al curs escolar 2022-2023 de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atesa la base 69 de les bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2022 que regula el
règim aplicable a les subvencions i ajuts de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atesa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text
Refós aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atesa la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la llei general de subvencions i altra normativa concordant.
D’acord amb l’article 9.29 del Reglament Orgànic Municipal pel qual li correspon al
Ple Municipal l’aprovació de la normativa en matèria d’ajudes i subvencions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per al servei de menjador
escolar per al curs escolar 2022-2023 de manera que:
On diu:
“5. Les Unitats familiars no han de superar els llindars econòmics següents:
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1.1 No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels
membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum
que es detallen a continuació:
1.1.1 Adult (sustentadors principals): 10.096,50 EUR.
1.1.2 Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 EUR.
1.1.3 Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors
principals: 2.524,15 EUR.
1.1.4 Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.028,95 EUR”.
Ha de dir:
“5. Les Unitats familiars no han de superar els llindars econòmics següents:
1.1 No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels
membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum
que es detallen a continuació:
1.1.1 Adult (sustentadors principals): 11.365,60 EUR.
1.1.2 Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 EUR.
1.1.3 Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors
principals: 2.841,40 EUR.
1.1.4 Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 EUR”.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts
per a l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2022-2023.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 20 de desembre de 2021 va acordar
l’aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de
llibres de text per al curs escolar 2022-2023, publicades al BOPB de data 9 de març de
2022 (X2022003513).
El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar a data 23 de març de 2022 les bases
específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjador.
Atès que els llindars de renda familiar establerts en les bases específiques reguladores
per a l’atorgament d’ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental es
prenen com a referència per a les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i aquests
han estats modificats per al curs escolar 2022-2023, correspon també modificar els
llindars de renda de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició
de llibres de text per al curs escolar 2022-2023 de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
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Atesa la base 69 de les bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2022 que regula el
règim aplicable a les subvencions i ajuts de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atesa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text
Refós aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atesa la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la llei general de subvencions i altra normativa concordant.
D’acord amb l’article 9.29 del Reglament Orgànic Municipal pel qual li correspon al
Ple Municipal l’aprovació de la normativa en matèria d’ajudes i subvencions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per al curs escolar 2022-2023 de manera que:
On diu:
“5. Les Unitats familiars no han de superar els llindars econòmics següents:
1.1 No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels
membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de
consum que es detallen a continuació:
1.1.1 Adult (sustentadors principals): 10.096,50 EUR.
1.1.2 Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 EUR.
1.1.3 Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors
principals: 2.524,15 EUR.
1.1.4 Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.028,95 EUR”.
Ha de dir:
“5. Les Unitats familiars no han de superar els llindars econòmics següents:
1.1 No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels
membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de
consum que es detallen a continuació:
1.1.1 Adult (sustentadors principals): 11.365,60 EUR.
1.1.2 Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 EUR.
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1.1.3 Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors
principals: 2.841,40 EUR.
1.1.4 Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 EUR”.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. Aprovació de la modificació provisional de l'ordenança fiscal de preus públics
per a la prestació del servei d’escoles bressol.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de data 25 d’octubre de
2021, va acordar aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 3.4. Preus Públics per
a la prestació del servei d’escoles bressol per a l’exercici 2022. L’ordenança es va
considerar definitivament aprovada a data 16 de desembre de 2021 perquè en el termini
d’informació pública no es van presentar reclamacions o suggeriments.
Atès que fins a l’actualitat, el cost d’escolarització d’una plaça d’educació infantil de
primer cicle, en centres de titularitat municipal, es finançava per tres vies (els
anomenats terços): la corporació local, el Departament d’Educació i les famílies.
Atès que a data 1 d’abril de 2022, el Govern de la Generalitat i les entitats
representatives del món local van acordar que el Govern de la Generalitat, mitjançant el
Departament d’Educació, assumirà la part del cost del servei d’escolarització que
satisfan les famílies dels alumnes del primer cicle de l’etapa d’educació infantil en els
centres de titularitat pública municipal.
Atès que el finançament anterior es reconeix a tots els ajuntaments de Catalunya titulars
d’escoles bressol i llars d’infants i és incompatible amb l’exigència del preu públic del
servei d’escolarització per part dels ajuntaments.
Atès que la gratuïtat de la quota d’escolarització per a les famílies començarà a aplicarse el proper curs escolar 2022/2023 en el tercer curs del primer cicle d’educació infantil
(I2) és necessari adequar l’ordenança fiscal núm. 3.4. Preus Públics per a la prestació
del servei d’escoles bressol a la nova modalitat de finançament.
D’altra banda, atès que es van produir errors materials en la publicació de l’ordenança
fiscal núm. 3.4. Preus Públics per a la prestació del servei d’escoles bressol en tant que
no es van incloure ni l’annex de tarifes dels serveis d’acollida, menjador i berenar ni
tampoc els llindars de renda familiar mensual i d’acord amb l’article 109.2 Rectificació
d’errors, les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar provisionalment l’actual ordenança fiscal núm. 3.4. Preus Públics per a la
prestació del servei d’escoles bressol publicada al BOPB de data 16 de desembre de
2021, de manera que:
On diu:
ARTICLE 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic els pares, el tutor o la persona, natural o
jurídica, que té al seu càrrec el menor a qui s’ha concedit l’ingrés i permanència en el
centre, o el sol·licitant del servei si aquells resulten insolvents.
Ha de dir:
ARTICLE 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic els pares, el tutor o la persona, natural o
jurídica, que té al seu càrrec el menor a qui s’ha concedit l’ingrés i permanència en el
centre, o el sol·licitant del servei si aquells resulten insolvents.
No estan subjectes a pagament de la quota d’escolarització els pares, el tutor o la
persona, natural o jurídica, que té al seu càrrec a menors alumnes de tercer curs del
primer cicle d’educació infantil (I2) per al curs escolar 2022/2023, segons la disposició
addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic.
On diu:
ANNEX DE TARIFES

Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general. Import mensual:
Servei escolaritat

Renda familiar Menor o igual a A Entre A i B Entre B i C Entre C i D Entre D i E Més gran que E
Bonificació
Escolaritat

72%
51,50

58%
77,25

44%
103,00

27%
133,90

11%
164,80

0%
184,37

Ha de dir:
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ANNEX DE TARIFES

Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general. Import mensual:
Quota d’escolarització
Renda familiar

Menor o igual a A Entre A i B Entre B i C Entre C i D Entre D i E Més gran que E

Bonificació
Escolaritat I0 i I1
Escolaritat I2

72%
51,50

58%
44%
27%
77,25
103,00
133,90
No subjecte a pagament

11%
164,80

0%
184,37

On diu:
Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general. Import mensual:
(acreditació ERTO)
Llindars de renda familiar anual
Número membres
unitat familiar
2
3
4
5
6
7

A
15.935,36
20.875,32
25.177,87
27.568,17
31.392,66
34.420,38

B
18.644,38
24.424,14
29.458,12
32.254,77
36.729,42
40.271,85

C
21.913,94
28.576,25
34.466,01
37.738,10
42.973,44
47.118,08

D
25.522,32
33.434,23
40.325,24
44.153,59
50.278,93
55.128,17

E
29.861,13
39.118,00
47.180,55
51.659,71
58.826,36
64.499,97

Ha de dir:
Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general. Import mensual:
(acreditació ERTO)
Llindars de renda familiar mensual
Número membres
unitat familiar
2
3
4
5
6
7

A
1.138,24
1.491,09
1.798,42
1.969,16
2.242,33
2.458,60

B
1.331,75
1.744,59
2.104,16
2.303,92
2.623,54
2.876,57

C
1.558,16
2.041,18
2461,88
2.695,60
3.069,55
3.365,60

D
1.823,06
2.388,20
2.880,41
3.153,87
3.591,39
3.937,76

E
2.132,99
2.794,20
3.370,09
3.690,03
4.201,94
4.607,20

I incloure:
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Altres quotes de serveis complementaris
Import màxim mensual Import màxim diari
Servei d'acollida
42,64
4,26
Servei de menjador
7,47
Servei de berenar
1,32
Servei de casalet
184,37

Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. Aprovació dels preus públics de Mollet és Fira 2022.
La consellera delegada i la gerent de la societat Mercamollet, SL, en tant que apoderats
d’aquesta societat, han subscrit el document que consta a l’expedient en relació a la
formulació dels preus públics de participació a la fira de “Mollet és Fira 2022” i les
bases de participació. Aquest document també compren la justificació dels preus públics
que es proposen.
L’empresa de capital íntegrament municipal Mercamollet, SL pot actuar com a mitjà
propi i servei tècnic instrumental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, d’acord amb
l’article 2.4. dels seus estatuts socials.
Així mateix, l’article 2.1.b) dels estatuts socials de Mercamollet, en relació al seu
objecte social diu textualment: “2. Formaran part de l’objecte social de la societat en
relació al servei de promoció econòmica: b) La planificació, promoció, gestió i
explotació de projectes de promoció comercial, industrial i de serveis.”
L’empresa municipal Mercamollet, SL funcionalment descentralitzada actua dins del
seu objecte social en l’exercici de les facultats conferides estatutàriament.
Ens trobem davant un supòsit de descentralització funcional, en què l’Ajuntament
assigna la gestió de la prestació d’un servei d’una competència pròpia com és la gestió
de les fires, a un ens o societat dependent d’aquesta corporació municipal.
L’Ajuntament ha encarregat a l’empresa municipal Mercamollet, SL la gestió del
projecte “Mollet és fira 2022” que comporta una aportació per import de 60.000 euros.
Vista la proposta d’acord de formulació del projecte de “Mollet és Fira 2022” que signa
la consellera delegada i la gerent de l’empresa municipal Mercamollet, SL.
Atesa l’Ordenança de preus públics número 3.10 per la prestació dels serveis
d’activitats firals d’àmbit comercial i l’informe de la Coordinadora general de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès de data 21 de maig de 2022.
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Vista la fiscalització de la Intervenció General.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar el projecte de preus públics de participació a la fira “Mollet és Fira 2022” que
es determinen a continuació:
Concepte
Campanya
Participació Fira (1 carpa de 3x3, 1 taula de 180x74, 2 cadires,
1 cartell anunciador)
Campanya mes Mostra
Espai Motor (1 carpa, 2 cadires, 1 cartell anunciador,
campanya)
Participació Fira amb recursos propis
Mobiliari addicional
Cadira (unitat)
Taula (unitat)

Import (IVA
no inclòs)
50,00 Euros
70,00 Euros
100,00 Euros
400,00 Euros
75,00 Euros
1,00 Euros
3,00 Euros

Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
La Direcció General d’Administració Local va resoldre iniciar l’expedient de
replantejament de línies de terme municipal entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de
Mogoda, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, assenyalant
l’inici de les operacions de delimitació pels dies 15 i 31 de març de 2022, en el primer
cas a la seu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i en el segon cas de manera
telemàtica.
El Ple de l'Ajuntament en sessió 28 de febrer de 2022 va aprovar tramitar expedient de
delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el seu límit amb el terme
municipal de Santa Perpètua de Mogoda, designant una comissió encarregada de dur a
terme les operacions de delimitació.
Els dia 31 de març de 2022, de forma telemàtica, es va procedir a l’aixecament de l’acta
de delimitació dels termes municipals de Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda,
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la qual consta a l’expedient, i a la seva signatura per part dels representants dels dos
ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els informes del lletrat de Serveis Jurídics i del secretari municipal.
De conformitat amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Acta de les operacions de
delimitació ha de ser aprovada pels respectius Plens municipals amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda signada entre els dies 31 de març
de 2022 i 8 d’abril de 2022 per part dels representants dels dos ajuntaments i de la
Generalitat de Catalunya.
2. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. Aprovació de l'adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables.
L´Organització Mundial de la Salut defineix la Salut com l’estat complert de benestar
físic, psíquic i social i no solament l'absència de malaltia (O.M.S.1946).
Atès que la Salut Pública es defineix com un conjunt d’activitats organitzades de la
comunitat adreçades a la protecció, promoció i restauració de la salut de la població i
que té com a objectiu millorar la salut, allargar i millorar la qualitat de vida de la
població a partir de la protecció i promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i
d’altres formes d’intervenció sanitària.
Atès que la Red Española de Ciudades Saludables té com a finalitat la promoció i
protecció de la salut i el benestar dels ciutadans i ciutadanes, en concordança amb els
principis d’actuació del projecte “Healthy Cities” de l’Organització Mundial de la Salut
i en general, les línies generals són:
- Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les
relacions intersectorials, necessàries en l´àmbit de la promoció i protecció de la salut.
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- Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria de
promoció i protecció de la salut.
- Donar suport a les ciutats participants per a desenvolupar models operatius de
promoció i protecció de la salut en la comunitat que puguin servir com a models de
bones pràctiques ens els àmbits de la promoció i protecció de la salut en el context urbà,
en concret en la diagnosi i en els plans de salut.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès té com objectiu la salut i el
desenvolupament sostenible per fer de Mollet una ciutat saludable i al Pla Estratègic de
Ciutat - Mollet 2025 una de les línies a desenvolupar és impulsar una major activitat
saludable, orientant a que la ciutat sigui un espai saludable, amb una població
consolidada, vertebrada i amb un estil de vida de qualitat.
Atès que en data 19 novembre de 2021, l’Ajuntament va aprovar l’elaboració d´un Pla
Local de Salut.
Vist l’informe conjunt de la tècnica de Promoció de la Salut i de la cap del servei de
Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 19 de maig de 2022, en el qual diu que
l’Ajuntament valora la importància de l’adhesió.
Atesos els articles 8.1.c. i 71.1.c del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar l’adhesió de Mollet del Vallès a la Red Española de Ciudades Saludables.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. Aprovació d'una proposta per a l'assignació del 25% del pressupost autonòmic
de salut a l'atenció primària.
La salut s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En aquest
sentit, l'atenció primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de
la població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major
vulnerabilitat. L'increment de les necessitats sanitàries de la població no s'ha vist
acompanyat de mesures eficaces ni d'un augment suficient de la inversió per reforçar
l'atenció primària: al contrari, l'atenció primària ha estat la gran perjudicada de la manca
d'inversió en l'última dècada.
La feblesa de l'atenció primària s'ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha
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hagut una discriminació indirecta en l'atenció sanitària de la població, en particular de
les malalties no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen
una major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones migrants o
amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d'altres). El resultat ha estat els
retards i les deficiències en els diagnòstics i l'augment de les llistes d'espera, que
incrementen el risc d'empitjorament de l'estat de salut de les persones. L'atenció
primària és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja que permet realitzar
diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que s'agreugin.
Malgrat l'abandonament, l'atenció primària sobreviu gràcies als seus professionals. La
seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia.
En aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc
la seva salut física i mental. Els alts nivells d'ansietat i frustració han incrementat
l'abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat
per trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d'agraïment al personal sanitari
durant els moments més crítics de la pandèmia s'han de traduir en mesures concretes per
ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions laborals que redundin en un millor
accés al dret a la salut i qualitat de l'atenció sanitària.
Fa dotze anys que l'OMS i Relators de l'ONU insten els Estats a reforçar l'atenció
primària destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L'OMS estima que l'atenció
primària pot satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la
seva vida. Malgrat això, els pressupostos del Govern per al 2022 només destinen el
17%, sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels
11.215 milions d'euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l'atenció primària.
Aquesta xifra representa un augment respecte l'any anterior de 323 milions, però resulta
del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin
l'accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L'atenció primària és el puntal de la
salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos.
Cal rescatar l'atenció primària de la situació de col·lapse amb un major augment
pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir
indicadors d'avaluació de les seves necessitats per tal de determinar la distribució dels
recursos, i cal transparència per saber quines partides i segons quins criteris són incloses
en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas per a l'augment
progressiu i d'acord amb les necessitats sanitàries de la població. Els sistemes de salut
basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més alts a la població,
són més equitatius i eficients en l'ús de recursos i disminueixen les desigualtats i la
mortalitat.
Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que
en la negociació dels pressupostos del 2023 s'augmenti el pressupost destinat a l'atenció
primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de servir com a
punt d'inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al dret a la salut.
Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la
pandèmia, però la millor sortida d'aquesta crisi és la protecció i el respecte dels drets
humans de forma indivisible i universal. L'enfortiment de l'atenció primària és essencial
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per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant les noves
necessitats i amenaces.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de la Generalitat a:
• Destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària, tal com recomana
l'OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos
materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el
seu accés al dret a la salut.
• Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de
l'atenció primària en els pressupostos anuals.
2. Comunicar aquest acord municipal al president de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d'Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia
Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya).
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Planellas, Pérez,
Sancho, Sostres, Suárez, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú.
S'abstenen: Daví. Total: 1
Resultat: Aprovat per majoria.
11. Aprovació d'una proposta sobre la previsió del Govern de l'Estat de suprimir
els Jutjats de Pau.
Tal com estableix el Poder Judicial, els jutjats de pau són servits per jutges legos, és a
dir, persones que no pertanyen a la carrera judicial, a diferència de la resta dels òrgans
judicials existents a Espanya.
Es tracta d'òrgans unipersonals ubicats als municipis on no existeix Jutjat de Primera
Instància i Instrucció. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia
inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament
civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció.
Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament
de finques rústiques o urbanes. Igualment, els jutges de pau són competents, per
delegació del Jutge Encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre
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Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre
naixements, matrimonis i defuncions), s'exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de
les quals en són competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius
referits al seu àmbit de competència. En l'àmbit penal, des del mes de juliol de 2015,
bàsicament gestionen actuacions d'auxili judicial (exhorts), ja que les faltes que
s'atenien fins a aquella data s'han transformat en delictes respecte dels quals ja no tenen
competències.
Així mateix, ofereixen un servei rellevant en matèria de cooperació judicial en facilitar
la comunicació dels altres òrgans judicials amb els ciutadans residents als municipis on
el Jutjat de Pau té la seu.
Els jutges de pau són elegits per la majoria absoluta del Ple de l'Ajuntament, entre les
persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Per ser jutge de pau no fa
falta ser llicenciat en dret, només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i
no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les
funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o
mercantils). Són nomenats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per
un període de quatre anys.
En aquest sentit, d'aprovar-se al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei Orgànica
d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals
d’Instància i les Oficines de Justícia als municipis impulsat pel Govern espanyol, tots
els municipis catalans on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció (898 dels 947
municipis que té Catalunya) perdrien els jutjats de pau, doncs així ho preveu
explícitament aquest Projecte de Llei.
Perdre els jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l'allunyaria de l'actual
proximitat amb els ciutadans, a més d'incrementar el ja de per si col·lapse dels jutjats
molletans.
La iniciativa del Govern espanyol preveu substituir la figura dels jutges de pau per unes
oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les
actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no tenen.
Per tot això, hi ha un ampli consens en el rebuig a l'eliminació d'aquesta instància
judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la mediació en conflictes
veïnals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Posar de relleu la vital tasca de mediació que exerceixen els jutges de pau, tota
vegada que la seva funció està molt arrelada al territori en complir una funció molt
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rellevant en l'àmbit municipal, evitant que es demorin els conflictes veïnals i
agilitzant l'administració de justícia.
2. Instar els diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a
rebutjar aquest projecte de llei.
3. Donar trasllat del present acord als grups polítics del Congrés dels Diputats i Senat,
als Ajuntaments del Vallès Oriental que disposen de Jutjat de Pau, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, a la diputació de Barcelona i a la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Garrido, Guillén, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 8
Voten no: Buzón i N. Muñoz. Total: 2
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Moya, M.J.
Muñoz, Paradas, Sancho, Ortiz, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Resultat: Aprovat per majoria.
12. Aprovació d'una proposta per sol·licitar al Govern de l'Estat el finançament
del reforç Covid escolar.
L’esclat de la pandèmia Covid-19 va comportar, entre d’altres, canvis organitzatius de
gran impacte en els centres educatius. El Govern, per tal de donar-hi resposta, va
reforçar amb docents i personal d’atenció educativa tots els centres durant el curs 20192020. Alhora també van aflorar i evidenciar-se amb major intensitat les necessitats de
millora d’oportunitats educatives, especialment per l’alumnat amb necessitats
educatives especials o provinent d’entorns socioeconòmics vulnerables.
El curs següent, 2020-2021, malgrat els avenços significatius en les actuacions
sanitàries per fer front a la Covid-19, continuà esdevenint imprescindible el
manteniment del Programa temporal de mesures extraordinàries per reforçar l’atenció a
l’alumnat. Aquesta pròrroga ha permès continuar reforçant els casos en què la situació
de pandèmia ha comportat una dificultat afegida en els processos d’aprenentatge, així
com reforçar el model d’escola inclusiva, ja que l’alumnat amb necessitats de suport
educatiu i necessitats d’educació especial continua requerint esforços addicionals per
detectar el suport necessari en les diferents situacions que s’han donat durant el curs
2021-2022. La pròrroga del Programa temporal de mesures extraordinàries del curs
2021-2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19 ha
permès mantenir les 3.465 dotacions de personal docent.
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També s’han desplegat actuacions de formació per als joves que han deixat l’Educació
Secundària Obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en un moment determinat, no
segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació
arran de la situació generada per la pandèmia. A més, s’han reforçat les llars d’infants
pel que fa al personal, per poder garantir els grups d’infants estables i les mesures
específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció.
A les portes d'iniciar el curs 2022-2023, amb l'impacte emocional de la pandèmia
present als nostres infants i joves, especialment aquells a qui la situació de pandèmia ha
suposat major vulnerabilitat, sumat a l'impacte que suposa l'escolarització de milers
d'alumnes provinents d'Ucraïna, i que afecta especialment a Catalunya, ja que som el
territori que més alumnat ha rebut, creiem imprescindible que el Govern de l’Estat
mantingui el finançament dels reforços Covid-19 que finalitza a 31 d’agost de 2022.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir al Govern de l’Estat la garantia del manteniment dels reforços de personal
docent i no docent de cara al curs 2022-2023 als centres educatius i reeditar la
transferència del curs passat a les comunitats autònomes tant dels fons propis de
l'estat com del mecanisme europeu REACT-UE per a Educació.
2. Demanar al Govern de l’Estat que realitzi, coordinadament amb el Govern de la
Generalitat, una proposta de finançament estable per dur a terme la consolidació de
les plantilles de reforç Covid-19 de personal docent i no docent pel curs 2023-2024.
3. Traslladar aquests acords al Departament d’Educació i al Ministeri d’Educació, als
grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés i Senat, als sindicats
educatius, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, N. Muñoz, Planellas, Sostres, Suárez i Vilaret. Total: 8
Voten no: Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, Moya i Sancho. Total: 6
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Paradas, Ortiz, Pérez i
Torrecilla. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria.

Codi de verificació: 107110bc-5dda-4379-b445-dec95a487e3a
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

13. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
14. Precs i Preguntes:
Precs
Sra. Escribano:
Amb relació a la participació dels treballadors al Patronat de la Fundació Sanitària
Mollet.
Comenta que aquest prec va ser presentat com a proposta però que ha estat qualificat
com a prec i, per tant, no podrà ser votat. Tot i això els agradaria saber el parer dels
diferents grups.
Afegeix que porten aquesta reivindicació al Ple com espai d’altaveu dels treballadors i
treballadores de l’Hospital de Mollet i com a òrgan de màxima representació de la
ciutat.
A continuació llegeix el text de la proposta original:
“A Mollet, l’Hospital de Mollet juga un paper central en l’atenció sanitària a la nostra
població i a la dels pobles veïns. El seu àmbit d’actuació dona servei a 165.000 persones
d’onze municipis diferents, vuit del Vallès Oriental i tres del Vallès Occidental.
L’Hospital de Mollet és gestionat per la Fundació Sanitària Mollet (FSM), una institució
sense ànim de lucre que gestiona diferents equipaments dedicats als serveis de salut i de
cura social. El seu màxim òrgan de govern és el Patronat, amb caràcter no executiu i no
remunerat, que supervisa l’estratègia de la Fundació donant participació a diferents
entitats vinculades, com ara l’Ajuntament de Mollet, la històrica Societat de Socors
Mutus de Mollet, la Universitat de Barcelona, la Cambra de Comerç i d’altres. Com a
representat de l’Ajuntament de Mollet participa el mateix alcalde, Josep Monràs, amb la
funció de vicepresident del Patronat.
La Fundació Sanitària Mollet assenyala a la seva memòria 2020 que 1.143 professionals
treballen a les seves institucions. La Fundació esdevé, possiblement, el grup econòmic
amb més plantilla del nostre voltant.
La pandèmia de la COVID ha deixat palesa l’absoluta necessitat de serveis sanitaris
públics de qualitat i a la vegada l’exemplar actuació del personal sanitari i de cures que
va ser àmpliament reconeguda per la ciutadania.
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Amb tot, els últims mesos el personal de l’Hospital ha protagonitzat tot un seguit de
protestes que posen de manifest el seu descontentament amb la seva situació laboral i de
condicions de treball i les seves diferències amb el model de gestió i les estratègies de la
Fundació Sanitària Mollet. Unes diferències que han de ser tractades amb més diàleg
entre la Fundació i els seus treballadors i amb més participació democràtica dels
treballadors en les decisions de la Fundació.
Per tot això plantejàvem tres elements:


Instar el govern municipal a treballar per la solució dels conflictes laborals en la
Fundació Sanitària Mollet amb l’objectiu de reconèixer la tasca dels professionals i
la consecució d’unes bones condicions laborals.



Instar específicament l’Alcalde de la ciutat, Josep Monràs, en la seva qualitat de
vicepresident del Patronat de la FSM, a defensar la participació, amb veu i vot, dels
treballadors de la FSM en aquest organisme.



Traslladar els presents acords a l’Institut Català de la Salut, a la Fundació Sanitària
Mollet, al comitè d’empresa de la FSM i altres entitats i persones que puguin estar
interessades.”

Afegeix que el seu grup, Mollet en Comú, s’ha reunit amb membres del Comitè
d’Empresa de l’Hospital de Mollet. Durant aquesta reunió van intercanviar impressions
i es van plantejar totes les reivindicacions del treballadors, unes reivindicacions laborals
que no són només de millora salarial sinó de ràtios adequats d’infermeria i facultatius
així com del seu compliment, plans de contractació, del ple reconeixement de la
categoria d’oficial administrativa, de la precarietat que produeix la polivalència quan es
converteix en norma i de la disminució de la seguretat del pacient que produeix aquest
fet, d’un grau òptim d’excel·lència del servei, de millores per al personal de nit, de
l’adequació de la plantilla a l’activitat i d’altres. En definitiva, millores que
fonamentalment volen contribuir a millorar el servei i l’atenció als pacients.
Continua afirmant que l’Hospital de Mollet ha de posar l’estructura i garantir les
condicions i recursos per tal que el sistema de salut es sostingui i que els seus
professionals puguin prestar el servei de la millor manera. És conegut per tots que els
dimecres al migdia hi ha hagut concentracions davant de l’Hospital, no només dels
treballadors sinó de la ciutadania. Ciutadania que ha vist com creixen les llistes d’espera
i com manquen facultatius, i que de vegades molt injustament, ha pagat amb el personal
sanitari el seu descontentament, tot i que aquest col·lectiu ha demostrat amb escreix la
seva professionalitat.
Per finalitzar, diu que agrairia que es doni resposta a aquest prec, que l’Alcalde es sumi
a aquestes peticions i que, com en d’altres ocasions, el ple doni suport i faciliti el diàleg
en aquest conflicte laboral.
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Sr. Garrido:
Amb relació a l’estat d’alguns carrers del barri de Can Pantiquet.
Comenta que quan es van tractar els pressupostos d’aquest any 2022, es va arribar a la
conclusió que calia millorar l’estat de l’asfalt en alguns carrers del barri de Can
Pantiquet, especialment, al carrer de Can Flequer. Afegeix que des dels carrers de Can
Flequer i Can Mollet els han arribat diverses queixes per aquesta qüestió.
Vol saber com està previst fer aquestes obres de millora.
Amb relació a la instal·lació de fonts duals.
Comenta que fa gairebé un mes després del ple, hi va haver polèmica a les xarxes
socials al voltant de la instal·lació de les fonts duals de les quals també es va tractar
durant els pressupostos.
Vol saber com es farà la instal·lació de les noves fonts.
Amb relació a una queixa sobre l’Hospital de Mollet.
Comenta que els ha arribat una queixa perquè a l’Hospital de Mollet hi manca un
neuròleg, com a mínim, des de fa cinc mesos.
Vol saber si el govern coneix aquest fet i si es pot fer alguna reclamació per tal
d’agilitzar la incorporació d’un d’aquests professionals.

Sra. Escribano:
Amb relació a la creació de la Coordinadora d’Entitats de la nostra ciutat.
Comenta que aquest cap de setmana hi ha hagut molta activitat esportiva i cultural: la
bicicletada popular dels Castellers, la sarsuela del Fòrum Abelló i la festa de l’esport
amb totes les entitats esportives de la ciutat. També s’ha presentat la Coordinadora de
Cultura Popular de Mollet on estan integrades nombroses entitats: la Colla de Morats, la
Colla dels Torrats, la Banda del Moll Fer, la Cuca Molla, el Ball de Diables, els
Castellers, els Geganters i l’Esbart Dansaire que, malauradament, no hi va poder ser
però que també hi està integrat.
Continua exposant que es va llegir un manifest amb una sèrie de reivindicacions,
algunes de les quals s’han portat a aquest ple en diferents ocasions per un grup o un
altre per tal de millorar la tasca que fan aquestes entitats i que tenen a veure amb
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recursos, més difusió i més suport. A tall d’exemple cita la reivindicació de disposar
d’un espai on fer les seves activitats i relacionar-se amb la ciutat.
Afegeix que des de Mollet en Comú esperen que amb la formació d’aquesta
coordinadora la interlocució entre la regidoria de cultura i les entitats sigui millor.
Acaba amb el desig d’una llarga vida per a la Coordinadora.

Sra. Vilaret:
Amb relació a la zona blava al voltant de l’Hospital i el Sociosanitari.
Comenta que els han arribat queixes de ciutadans que han rebut multes per haver
sobrepassat el temps que havien consignat de zona blava però que ho han fet
justificadament, com ara per un ingrés que s’allarga.
Continua explicant que entén que en el moment que l’operari posa la multa ho fa sense
saber els motius de la infracció, però demana més sensibilitat i flexibilitat a l’hora de
tramitar una multa a un ciutadà o ciutadana que justifica la raó per la qual no ha
complert amb el temps consignat d’estacionament i que es sigui flexible per poder
retirar aquesta mena de multes.
Afegeix que hi ha una aplicació amb la qual es pot allargar el temps consignat en una
zona blava però que no tothom té l’aplicació ni la disposició per tenir-la.

Sr. Daví:
Amb relació a la reducció del nombre de coloms.
Comenta que amb la primavera i l’estiu hi ha un creixement incontrolat de coloms, fet
que genera més brutícia i comporta manca de salubritat.
El seu prec és que es faci un control ètic de la població de coloms amb pinso
anticonceptiu, com ja s’ha fet aquest any 2022 a Barcelona on la població de coloms ha
disminuït un 70%.
Continua dient que aquest mètode ha estat controvertit perquè es pensava que podria
afectar altres aus però s’ha demostrat que només és eficaç en coloms i que no fa mal a
cap altre animal que consumeixi el pinso o s’alimenti de coloms.
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D’altra banda, afegeix que hi ha persones que, tot i saber que no es pot, donen menjar
als coloms i que quan se’ls hi demana perquè, contesten que ho fan perquè l’Ajuntament
no ho fa.
Per aquesta raó també demana que es facin bans i es pengin a les porteries dels
domicilis de la ciutat per explicar que els coloms no necessiten que se’ls doni menjar ni
que es facin basses d’aigua perquè beguin i es banyin cobrint les fonts públiques i que
fer-ho pot suposar una sanció perquè hi ha una ordenança municipal que ho prohibeix.
Amb relació a conductes incíviques als parcs.
Comenta que cap a les sis de la tarda, a diferents parcs de la nostra ciutat, com és el cas
del parc de la Farinera, s’hi concentra gent que posa música a un volum molt alt i que
deixen un aire no gaire pur. Demana que la policia de proximitat s’hi acosti.
Afegeix que li han arribat un parell de whatsapps de persones que passegen per aquest
parc i que es queixen de l’incivisme.

Preguntes
Sra. Moya:
Amb relació al Pla de Corresponsabilitat.
Comenta que el Ministeri d’Igualtat ha posat en marxa un programa orientat a avançar
en la igualtat entre homes i dones mitjançant la millora de les condicions dels treballs de
cures i facilitant la conciliació laboral i familiar. És un programa al qual s’han destinat
importants recursos públics per autonomies i entitats locals.
Vol saber si l’Ajuntament ha sol·licitat ajudes per aquest pla i si ho ha fet en quines
accions concretes s’invertiran aquests recursos.
Afegeix que el seu grup, Mollet en Comú, està molt interessat en conèixer l’aplicació
d’aquest pla a Mollet i en contribuir en el seu desenvolupament amb les seves
propostes.
Amb relació a la neteja de certes zones industrials.
Comenta que han rebut queixes sobre la degradació i la brutícia de la zona industrial de
Can Prat, de la zona de la Prezero, antiga Cespa, i la Marcilla.
Vol saber la programació de la neteja d’aquestes zones.
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Amb relació al proper Sant Joan.
Comenta que més que una pregunta aquesta intervenció és un prec.
Recorda que d’aquí pocs dies serà Sant Joan i que es llençaran petards. Demana més
civisme i responsabilitat a l’hora de llençar-los perquè les persones amb una sensibilitat
especial i els animals de companyia pateixin el mínim possible.

Sr. Sancho:
Amb relació al tancament del Moll Petit.
Comenta que alguns usuaris del Centre de Serveis per a Gent Gran El Lledoner,
fonamentalment gent gran, se’ls han adreçat per interessar-se sobre el tancament del
restaurant, el Moll Petit, fa uns dies. Aquest restaurant donava un servei de dinars a bon
preu a molta gent gran.
Vol saber com va la tramitació per a la seva reobertura.

Sra. Escribano:
Abans de començar diu que el grup d’interès Mollet Opina els ha fet arribar aquestes
preguntes.
Amb relació a la brutícia per la caiguda del fruit d’alguns arbres.
Comenta que alguns arbres de la ciutat quan els hi cau la fruita, més o menys en aquesta
època, embruten molt la via pública. Aquesta fruita té una substancia enganxifosa que
queda enganxada al calçat i fa pudor, com passa per exemple a la pujada cap a
l’Hospital, sota els arbres de la rambla Nova.
Vol saber, ara que s’està preparant el plec de clàusules del servei de neteja viària, si s’ha
tingut en compte alguna mena de tractament, a part de l’aigua a pressió, per reforçar la
neteja d’aquests indrets.
Amb relació a retards del bus urbà.
Comenta que des de fa mesos el bus urbà està patint retards els dissabtes al matí, dia en
què només circula un vehicle. Aquests retards són tan grans que per tornar a recuperar
la puntualitat és necessari perdre expedicions. L’autobús queda aturat durant molta
estona sense prestar servei i això es tradueix en franges de prop d’una hora sense servei.
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Vol saber si el govern n’és coneixedor i si s’hi està treballant en alguna solució.

Sr. Sostres:
Abans de començar vol manifestar la seva satisfacció i fer una valoració molt positiva
del projecte Mollet Solar segons el qual s’han d’instal·lar vuit sistemes de plaques
fotovoltaiques.
Amb relació a les tres instal·lacions de plaques solars de la ciutat.
Vol saber si la instal·lació de plaques solars de Ca l’Estrada està en funcionament i si
genera un rendiment positiu, si la del centre cívic Sant Jordi està operativa i també si
genera un rendiment positiu, i finalment, si està previst reparar la de Can Magarola, que
està totalment deteriorada, i si alguna vegada ha funcionat i ha generat algun rendiment.

Sr. Suárez:
Amb relació al nou pla de mobilitat.
Diu que aquesta és una pregunta dirigida al regidor de mobilitat.
Comenta que abans de Setmana Santa es va celebrar la darrera reunió de la Taula de la
Mobilitat durant la qual va presentar-se el pla actual.
Vol saber quina valoració se’n fa, fins aquest moment, d’aquest pla i quina resposta
ciutadana està tenint ja que fa només uns dies que va començar el procés de participació
ciutadana. També vol saber quan està prevista la seva aprovació al ple, ja que té la
impressió que s’està endarrerint una mica el termini amb relació al que va explicar el
regidor delegat en la darrera reunió.

Sra. Planellas:
Amb relació a la recent creació de la Coordinadora d’Entitats de Mollet.
Comenta que el seu grup està molt content de la bona rebuda que ha tingut la creació de
la Coordinadora d’Entitats per part de la regidora de cultura, i que la seva creació ha
estat una reivindicació moltes vegades repetida pel seu grup en aquesta institució.
Continua dient que finalment la creació d’aquesta coordinadora ha hagut de sorgir de la
ciutadania perquè des de l’Ajuntament no ha pogut ser i que els consells participatius en
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aquest ajuntament no funcionen o no hi ha coordinadores que funcionin bé amb les
entitats i associacions de la ciutat.
A més, diu que s’alegren del fet que s’estigui estudiant, tal com ha dit la regidora de
cultura en la seva intervenció, una possible localització per fer-hi una casa d’entitats i
afegeix que al principi de la present legislatura, el seu grup va plantejar una pregunta
sobre això i com a resposta se’ls va dir que el govern no tenia constància que aquesta
fos una reivindicació de les entitats.
Amb relació a la biblioteca de Can Mulà.
Vol saber quan tornarà a ser hàbil la planta baixa de Can Mulà com a aula d’estudi o
espai de treball, sobretot ara que comença la temporada d’exàmens finals i de cara a la
propera selectivitat. També vol saber la previsió d’obertura de sales d’estudi nocturnes
que en els darrers anys començaven a obrir per aquestes dates, on estaran situades i
quan s’informarà públicament sobre aquesta qüestió.
Amb relació a l’àrea de turisme.
Comenta que fa un parell de setmanes hi va haver el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit
de Catalunya i que aquesta setmana hi ha previst el Gran Premi de MotoGP.
Vol saber si hi ha un impacte econòmic a la nostra ciutat a causa d’aquests grans
premis.

Sr. Amaya:
Amb relació a l’obertura de les piscines municipals.
Comenta que des de fa uns anys la calor de l’estiu arriba molt abans que l’estiu oficial
degut als efectes del canvi climàtic.
Vol saber si degut a aquest fet l’Ajuntament s’ha plantejat avançar l’obertura dels
serveis de les piscines exteriors de Ca n’Arimon o les fonts del parc de les Pruneres i la
Dona d’Aigua que serveixen d’esbarjo a bona part de la ciutadania, així com revisar la
data de finalització d’aquests serveis.
Amb relació al llistat d’entitats de la web de l’Ajuntament.
Comenta que la llista d’entitats de la web de l’Ajuntament no ha estat actualitzada des
de fa anys i que algunes de les entitats que hi apareixen han deixat d’existir i els
contactes d’altres ja no són correctes.
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Vol saber si es pot actualitzar aquesta llista d’entitats i si s’hi poden afegir els grups
d’interès que no s’han pogut registrar.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202205301801000000_FH.flv
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
[Firma02-01]

[Firma01-01]
EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
10/06/2022

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA EN
FUNCIONS
DIONISIO CALÉ, MIREIA
10/06/2022

.
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