ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
20 de juliol de 2020
De 17.00 a 21.13 h
https://global.gotomeeting.com/join/954929357
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Núria Muñoz Herrera, regidora
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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
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S’incorpora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora (p. 2)
Marina Planellas Alegre, regidora (p. 3)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 8 de maig i 4 de juny i de la
sessió ordinària de 29 de juny, de 2020
2. Determinació de les festes locals per a 2021
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU al sector El Calderí
4. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un complement per a
ajuts de menjador escolar per al curs escolar 2020-2021
5. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un ajut per a l'adquisició
de llibres de text per al curs 2020-2021
6. Concertació d'una operació de tresoreria amb Caixabank
7. Adhesió a la Declaració del XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies que reafirma el seu Compromís amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides
8. Aprovació d'una campanya de suport d'un pacte d'Estat pel dret a l'habitatge
9. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la campanya "Confinem els cotxes. Recuperem
la ciutat"
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 8 de maig i 4 de juny i
de la sessió ordinària de 29 de juny, de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat les actes de les sessions extraordinàries de
8 de maig i 4 de juny i de la sessió ordinària de 29 de juny de 2020.
2. Determinació de les festes locals per a 2021
De conformitat amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos, els municipis podran fixar fins a dos dies de cada any natural amb caràcter
de festes locals que per tradició li siguin pròpies.
D’acord amb el que estableixen aquestes normes els dies que fixin per part del municipi
tenen la qualificació d’inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables.
Les dues dates que es proposen, la primera, el 22 de gener, correspon a la festivitat de
Sant Vicenç, i la segona, el 23 d’agost, a la Festa Major d’estiu.
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La competència per fixar les festes locals al municipi de Mollet del Vallès és el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 abans citat.
Vist l’informe de la cap dels Serveis Jurídics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar els dies 22 de gener i 23 d’agost com a festes locals per a l’any 2021, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu, respectivament.
2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU al sector El Calderí
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès celebrat en
sessió de data 8 d’abril de 2019 es va aprovar inicialment la modificació puntual del pla
General d’Ordenació Urbana de Mollet del Vallès.
Atès que el document ha estat sotmès a informació pública en el diari El Periódico de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el Tauler d’anuncis de
l’ajuntament de Mollet del Vallès, durant el termini d’un mes.
Atès que durant el tràmit d’exposició pública, es varen presentar escrits d’al·legacions
per part de Maria Montserrat Bertrán, en representació de Gestió i Serveis La
Muntanyeta, S.L. (E2019015938); i de Mercedes Montserrat Solé Cabrera, en
representació de CUP Mollet (E2019016064).
Atès que s’han emès els informes sectorials següents:
- Institut Cartogràfic de Catalunya (de 24/05/2019).
- Agència de Residus de Catalunya (de 01/10/2019).
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAB) Departament de Territori i Sostenibilitat (de 21/10/2019).
- Direcció General de Comerç – Departament d’Empresa i Coneixement (de
05/11/2019).
- Departament de Cultura – Serveis Territorials a Barcelona (de 04/02/2020).
- Agència Catalana de l’Aigua (de 19/02/2020).
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (de 27/03/2020).
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil (de 20/06/2020).
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Atès que la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), va presentar un
escrit en forma d’al·legacions (de 05/06/2020), havent estat consultada, entre altres,
com a interessat identificat en el document d’abast emès per l’OTAAA (de 03/04/2019).
Atès que en data 6 de juliol de 2020, la Junta de Compensació del sector El Calderí de
Mollet del Vallès, ha presentat la documentació corresponent a la MPPGOU, als efectes
de la seva aprovació provisional. El document presentat, objecte d’aprovació, incorpora
les prescripcions detallades a alguns dels informes sectorials, i integra la resposta als
suggeriment presentats per DEPANA a l’informe ambiental estratègic.
Atès l’informe de contesta d’al·legacions emès pel cap de la Unitat Tècnica i per la Cap
de Servei de Territori, signat en dates 8 i 9 de juliol de 2020.
Atès l’informe emès pel cap d’Unitat Tècnica de data 8 de juliol de 2020.
Atès l’informe emès per la Cap del Servei de Territori de data 9 de juliol de 2020.
Atesos els articles 80 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU).
Atès l’article 52.2c) del TRLML l’òrgan competent per acordar l’aprovació provisional
és el Ple de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar les al·legacions presentades de conformitat amb la proposta i
justificació contingudes a l’informe tècnic, al considerar que el document de la
MPPGOU és ajustat a dret. Donar trasllat de l’informe de contestació de les
al·legacions a les persones que les van presentar.
2. Donar per contestat l’escrit de suggeriments presentat per DEPANA dins
l’informe ambiental estratègic.
3. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de
Mollet del Vallès en l’àmbit del Calderí.
4. Trametre la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de Mollet del
Vallès en l’àmbit del Calderí a la Comissió de Territori de Catalunya per a la
seva aprovació definitiva, previ informe favorable de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona.
5. Requerir a la Junta de Compensació la constitució de les garanties pel
compliment dels compromisos del Promotor, tal com recull l’Annex 9 de la
MPPGOU, per un import total de 2.845.675,66€, en concepte del 12% del total
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de la despesa de l’urbanització, prèviament a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva de la MPPGOU.
6. Els documents que s’aproven i que conformen la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Calderí són els següents:
7.
TÍTOL
AP portada Annexes
AP Memòria i plànols
AP Annex 9_Compromisos i garanties
AP Annex 8_Memoria Social
AP Annex 7.3_Certificacions registre propietat
AP Annex 7.2_Certificacions registre propietat
AP Annex 7.1_Certificacions registre propietat
AP Annex 6_Calcul xarxes de serveis
AP Annex 5_Avaluacio economica-financiera
AP Annex 4.2_Estudi hidràulic d'inundabilitat
AP Annex 4.1_Estudi hidràulic d'inundabilitat
AP Annex 3_Estudi de trànsit
AP Annex 2_EAMG
AP Annex 10_Criteris i directrius PU
AP Annex 1.2_Resum EAE
AP Annex 1.1_EAE

CSV
d6aac7ac-aa9b-4579-9351-3bc78e6c03aa
be618887-2f4f-4f50-abd1-c15d97ebd8cb
991c3a1d-277d-4e8c-8102-887008605c78
0d88b890-2d1b-4109-9626-566ec34ca7e0
057758a2-ab2b-42bb-8582-9de9fb393df7
94de3cd4-11fc-4b59-8a57-b613ba701e7b
06bc0113-21cb-41b0-afcc-04b8b6e4329e
3662729b-23b0-4068-b03c-edb209de173a
877ce832-ea12-4b1a-9200-0b1c5ec35376
9e0c040b-5afa-4f38-916b-3f87dadb36c5
91e08334-31d4-4f02-afa5-854b699611eb
1d6d02cc-78fa-4c39-a290-fcaa5cca85fa
fc281316-2ca0-466a-9c15-05e867b38834
a22c495c-04a7-4e4a-bde5-9d9ecf09fb37
13a45311-45c2-449c-a38b-1a05e57a6c28
2671fbcc-3d6d-4aed-adfe-0b0eb6f188c0

Aquests documents són consultables a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, mitjançant el corresponent CSV, a:
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, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J. Muñoz,
N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 14
Voten no: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres i Vilaret. Total: 10
S'abstenen: Daví. Total: 1
Resultat: Aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de
l’Ajuntament
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4. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un complement
per a ajuts de menjador escolar per al curs escolar 2020-2021
D'acord amb allò que es preveu a l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, en el
Ple de l'Ajuntament, 16 de desembre de 2019, on es va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès que les Bases reguladores per a la concessió d’un complement per ajuts de menjador
escolar per al curs escolar 2020-2021, van ser aprovades per aquest ens local.
Atès que en data 3 de març de 2020 es van publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona l’anunci sobre les bases reguladores de les subvencions per a
l'any 2020.
Atès l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de 6 de
juliol de 2020, que proposa modifica les bases.
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en els quals s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les bases, així com les facultats de revisió d´ofici dels seus
propis actes i disposicions de caràcter general.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la modificació de les bases per a l’atorgament d’un complement per ajuts de
menjador escolar per al curs escolar 2020-2021, d’acord al document inclòs a
l’expedient.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació de la modificació de les bases per a l'atorgament d'un ajut per a
l'adquisició de llibres de text per al curs 2020-2021
D'acord amb allò que es preveu a l'article 17.2 de la Llei general de subvencions, en el
Ple de l'Ajuntament, 16 de desembre de 2019, on es va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès que les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts d'adquisició de libres de text per
al curs escolar 2020-2021, van ser aprovades per aquest ens local.
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Atès que en data 3 de març de 2020 es van publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona l’anunci sobre les bases reguladores de les subvencions per a
l'any 2020.
Atès l’informe de la cap del servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de 6 de
juliol de 2020, que proposa modificar les bases.
Atès l´article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en els quals s´estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l´aprovació i modificació de les bases, així com les facultats de revisió d´ofici dels seus
propis actes i disposicions de caràcter general.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar les Bases d’ajuts d'adquisició de libres de text per al curs escolar 2020-2021,
d’acord a document inclòs a l’expedient.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. Concertació d'una operació de tresoreria amb Caixabank
1. L’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la tramitació
administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb Caixabank de
2.000.000,00 € i data de venciment 2 d’agost de 2020.
2. Caixabank 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 l’oferta presentada per Caixabank són les següents:
Entitat: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,77%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de disponibilitat: 0,10% anual
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- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
4. D’acord amb l’article 50 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a les
condicions de pressupost aprovat o en situació de pròrroga.
5. D’acord amb l’article 51 (apartats a i b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
determina que l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o
préstec amb entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per
operacions corrents.
6. D’acord amb l’article 52 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a la
necessitat d’un informe previ de la Intervenció.
7. D’acord amb l’apartat Tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria
General del Tresor Públic i Política Financera, que indica el següent:
“El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de
apertura del proceso de licitación en el caso de concursos públicos o en el momento de
presentación de las ofertas firmes por las entidades financieras en el caso de
financiación a través de una negociación bilateral.”
L’oferta en ferm de Caixabank ha estat rebuda el dia 3 de juliol, estant llavors vigents el
preus de prudència financera del mes de juny.
8. D’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan d’aprovació
competent és el Ple de la Corporació.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb Caixabank 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: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euríbor 3M + 0,77%
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- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de disponibilitat: 0,10% 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 l’operació de tresoreria vigent amb Caixabank per import de 2.000.000,00
€ i data venciment 2 d’agost 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 Caixabank 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
7. Adhesió a la Declaració del XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies que reafirma el seu Compromís amb l'Agenda 2030 de les Nacions
Unides
Atès que Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser els protagonistes
de l’Assemblea General de les Nacions Unides dels passats 24 i 25 de setembre a Nova
York. Aquest esdeveniment ha estat la primera cimera de les Nacions Unides que tracta
els ODS des de l’adopció de l’Agenda 2030 ara fa 4 anys. La trobada també va acollir el
segon Fòrum de Governs Locals i Regionals, el principal espai de diàleg entre els líders
locals i els governs nacionals sobre la implementació de l’Agenda 2030.
Atès que, les entitats locals i regionals van reconèixer el potencial transformador de
l’Agenda 2030 per a redefinir els models de governança, consum i producció i transitar
efectivament cap a un contracte social renovat que redefineixi la manera de relacionarnos amb el planeta i entre nosaltres.
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Atès que el passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, va reforçar el
compromís d’aterrar els ODS en les ciutats i territoris a través de la Declaració
específica en favor de la Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
que s’adjunta a l’expedient.
Atès que la Junta de Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la
creació de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
Atès que la ciutat de Mollet del Vallès impulsa fa anys la implementació d’un pla
estratègic de ciutat, i que actualment s’està treballant en la reorientació de les prioritats i
necessitats locals a través de la implementació de manera transversal en les polítiques
municipals dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides.
Atès que tots els ODS tenen fites que apel·len directament a les responsabilitats dels
governs locals en temes ambientals, en l’impuls del desenvolupament econòmic i en els
aspectes socials.
Atès que la Red serà l’instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè
aconsegueixin els seus objectius, d’acord amb la implementació de l’Agenda 2030 a
Espanya. I, a més, oferirà als Governs Locals pautes, informació i propostes d’actuació
per fer front a la crisi provocada pel Covid-19, tenint molt present una de les principals
premisses de l’Agenda 2030: no deixar ningú enrere.
Vist l’informe del Director de Cooperació Territorial i Pla Estratègic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adherir-se a la Declaració a favor de l’agenda 2030 dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible aprovada en el XII Ple de la FEMP.
2. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la Red de Entidades
Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la FEMP.
3. Designar al regidor Xavier Buzón Juan com a representant de l’Ajuntament de
Mollet a l’Assemblea de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de
la Agenda 2030.
4. Traslladar aquest acord a la FEMP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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8. Aprovació d'una campanya de suport d'un pacte d'Estat pel dret a l'habitatge
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha obligat els ajuntaments a aplicar
polítiques públiques de contenció durant l'estat d'alarma amb intel·ligència col·lectiva,
proximitat en l'atenció i sensibilitat en les accions per evitar el col·lapse del sistema
públic de salut. Ara els ens locals es troben aprovant i implementant mesures socials i
econòmiques en el procés de desescalada.
Els Ajuntaments hem impulsat en temps rècord la creació d'equipaments socials i
sanitaris, hem fet front a les demandes de la població més vulnerable, i hem dedicat
molts esforços en l’aplicació de les diferents mesures de les fases de la desescalada. En
paral·lel, el Govern de l'Estat ha aprovat un conjunt de mesures d'escut social per evitar
que l'emergència sanitària trenqués el model de cohesió social i es produís un increment
de les desigualtats existents.
En matèria d'habitatge la situació anterior a la crisi provocada per la Covid-19 ja era
preocupant. L’estat espanyol liderava els desnonaments a nivell europeu, amb 54.000 el
2019, majoritàriament en règim de lloguer; el nostre parc públic és insuficient (un 2%
del total enfront del 15% de mitjana europea); disposàvem d’un parc privat d’habitatge
envellit i de mala qualitat, que no complien els estàndards energètics actuals, i els preus
de lloguer eren massa elevats en relació amb la capacitat adquisitiva de la població.
Aquesta situació és el resultat de les diferents polítiques impulsades durant els últims 40
anys, especialment de la mala gestió duta a terme durant l'anterior crisi immobiliària. La
crisi de 2008 i la seva gestió posterior va estar marcada per una emergència de
l’habitatge caracteritzada per milers de desnonaments, per una severa reducció de les
partides pressupostàries quan més es necessitaven, i per canvis normatius que en lloc de
beneficiar la majoria van afavorir a uns pocs, com el rescat bancari, la negativa a la
dació en pagament, la regulació de les SOCIMI i la flexibilització del lloguer.
Afortunadament, les noves mesures aprovades pel Govern estatal s'allunyen dels errors
del passat, tot i que encara són insuficients. Tant la prohibició de llançaments, les ajudes
al lloguer, com la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer han estat mesures
essencials, però que caldria prorrogar, com a mínim, durant 6 mesos més. Aquestes
mesures, importants i necessàries, són mesures d’urgència i no suposen un canvi
estructural en un Estat que encara pateix un retard considerable en relació amb les
millors pràctiques europees en polítiques d’habitatge.
L'accés i la qualitat de l'habitatge són factors decisius en la lluita contra les desigualtats
i el canvi climàtic. A més, tant la promoció de nous habitatges com la millora dels
existents tenen importants impactes econòmics.
Afrontar l'emergència habitacional com una oportunitat per a l'impuls d'una economia
sostenible requereix treballar en un gran pacte d'Estat de caràcter estructural i amb
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horitzons a llarg termini que impliqui totes les administracions públiques i les
organitzacions socials.
Donada la gran preocupació que els ens locals comparteixen sobre com garantir el dret a
l’habitatge davant de l’enorme crisi habitacional que viurem per la crisi econòmica
ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, estem convençudes que des del
municipalisme hem de liderar una estratègia compartida amb la resta d’administracions
per a garantir aquest dret. Una estratègia que abordi la imminent emergència, però que
també se centri en canvis de caràcter estructural mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a
l’Habitatge.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar la cooperació entre totes les administracions públiques per fer front a la crisi
habitacional post Covid-19 i fer tots els esforços possibles a garantir el dret a
l’habitatge, mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge.
2. Demanar que aquest Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge contempli, com a mínim, el
decàleg de mesures següents:
a. Impuls de l’habitatge com a sector estratègic per a la recuperació econòmica, la

cohesió social i la lluita contra el canvi climàtic. Per això cal un increment del
pressupost d’habitatge fins a l’1% del PIB.
b. Aplicació d’una nova moratòria per a desnonaments i una nova pròrroga

automàtica dels contractes de lloguer, de com a mínim 6 mesos.
c. Creació de mecanismes de mediació obligatòria com a requisit previ a l’inici de

qualsevol procés judicial de desnonament.
d. Inici d’una reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació.
e. Impuls a la construcció d’habitatge donant prioritat al lloguer protegit i altres

règims no especulatius com la cessió d’ús mitjançant processos de
industrialització i amb un nou model de col·laboració públic-privat.
f.

Impuls a la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc d’habitatges.

g. Garantia dels drets energètics.
h. Lluita contra l’especulació.
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i.

Reconversió dels habitatges buits de la SAREB i dels grans tenidors en habitatges
de lloguer per a famílies vulnerables, cedint-los als ajuntaments mitjançant les
borses de lloguer municipals.

j.

Regulació i control del preu dels lloguers.

3. Instar el Govern de l’Estat espanyol, conjuntament amb les Comunitats Autònomes i
les entitats municipalistes, a posar en marxa aquest Pacte d’Estat pel Dret a
l’habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar una nova llei de barris per
fomentar la rehabilitació habitacional i energètica en barris en situació de
vulnerabilitat i amb habitatges envellits.
5. Instar la Generalitat de Catalunya a participar de manera activa en l’elaboració del
Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge i a defensar la seva aprovació el més aviat
possible.
6. Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya, a
la FEMP i a la PAH.

Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la campanya "Confinem els cotxes.
Recuperem la ciutat"
Amb una situació de crisi climàtica i ecològica, una nova pandèmia s’ha estès per tot el
planeta i està provocant desenes de milers de pèrdues humanes i uns nivells de patiment
i estrès molt importants, especialment entre les famílies afectades, les persones més
vulnerables i les treballadores dels sectors essencials. La majoria ens hem hagut de
confinar a les nostres cases per protegir-nos com a societat, per no tenir altres eines
efectives per lluitar contra aquest nou i desconegut virus.
Això ha comportat, durant moltes setmanes, una reducció de la mobilitat a les ciutats i a
tot el territori, amb la qual cosa, els nivells de contaminació de l’aire també s’han reduït
a nivells històrics en moltes de les nostres poblacions. Per primer cop en dècades,
moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Per això, creiem que ara és el moment de transformar la mobilitat insostenible per un
nou model de ciutats saludables, on es respiri un aire net i que facin front a
l’emergència climàtica. Segons l’OMS, aquest és el desafiament de salut global urgent
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que requereix una acció prioritària ara i en les pròximes dècades. La contaminació de
l’aire és el principal problema de salut pública a les nostres ciutats, una amenaça
previsible que està directament relacionada amb nombroses malalties respiratòries,
cardiovasculars, neurodegeneratives i càncers. Segons l'anàlisi de l’Agència Europea
del Medi Ambient, les partícules fines (PM2.5) van causar per si soles al voltant de
412.000 morts prematures a Europa. A més de danyar la salut i reduir l'esperança de
vida, la mala qualitat de l'aire també causa pèrdues econòmiques, per exemple, a través
de majors costos d'atenció de la salut, menors rendiments de l'agricultura i la
silvicultura, i una menor productivitat de la mà d'obra.
A Catalunya, la totalitat de la població està exposada a nivells de contaminació que
superen les recomanacions de l’OMS. Si es prenen els estàndards de la normativa
europea, més laxos que les recomanacions de l’OMS, durant el 2018 la població que va
respirar aire contaminat per sobre dels límits legals seria de 3 milions d’habitants a
l’Àrea de Barcelona, la Plana de Vic i el Prepirineu. La principal font de contaminants
atmosfèrics és el trànsit rodat, com s’ha pogut constatar amb la baixada en les
concentracions que s’han produït per la reducció de trànsit durant el confinament.
Recents investigacions realitzades als Estats Units d’Amèrica, la Xina i Itàlia apunten a
majors taxes de contagis i morbimortalitat pel coronavirus en les ciutats i zones on es
respira més aire contaminat. Els impactes adversos de la contaminació de l'aire recauen
més en les poblacions vulnerables, com els infants, les dones i les persones que viuen
en la pobresa, grups amb els quals els Estats tenen obligacions especials en virtut del
dret internacional de drets humans.
Aquestes emissions són també responsables de la crisi climàtica i ecològica, que,
alhora, és una crisi de salut. Segons l'OMS, influeix en els determinants socials i
mediambientals de la salut (aire net, aigua potable, aliments suficients i un habitatge
segur). Entre el 2030 i el 2050, el canvi climàtic provocarà unes 250.000 morts
addicionals cada any, a causa de la malnutrició, el paludisme, la diarrea i l'estrès
calòric. Així, l'OMS estima que el cost dels danys directes per a la salut (és a dir,
excloent els costos en els sectors determinants per a la salut, com l'agricultura, l'aigua i
el sanejament) se situa entre 2.000 i 4.000 milions de dòlars (US$) d'aquí a 2030.
El 2016, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient va aixecar les alarmes
sobre l'augment mundial de les epidèmies zoonòtiques, com és l’actual pandèmia del
SARS-CoV-2. Específicament, va assenyalar que el 75% de totes les malalties
infeccioses emergents en humans són d'origen animal i que aquestes afeccions estan
estretament relacionades amb la salut dels ecosistemes i els impactes de la crisi
climàtica. Els canvis en la temperatura, la humitat i l'estacionalitat afecten directament
la supervivència dels microorganismes en el medi ambient, i l'evidència suggereix que
les epidèmies seran més freqüents a mesura que el clima continuï transformant-se. La
contaminació acústica és també un dels problemes importants de salut que pateixen
gran part dels habitants de les zones urbanes, exposats a nivells de sorolls de trànsit
rodat de 55 decibels o més que, segons l’OMS, són perjudicials per a la salut.
L’Agència Europea del Medi Ambient ha estimat que amb els nivells de soroll
registrats el 2017 es produeixen a Europa unes 12.000 morts prematures i es contribueix
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a 48.000 casos nous de cardiopatia isquèmica (infarts i angines de pit) a l’any. Així
mateix, 22 milions de persones pateixen de molèsties cròniques severes i 6,5 milions de
persones pateixen alteracions greus i cròniques de la son.
L’actual pandèmia ha posat en evidència també la manca de recursos i personal del
sistema sanitari públic que ve treballant al límit de les capacitats dels seus professionals
després d’anys de retallades. Catalunya inverteix només el 3,9% del seu PIB, mentre la
mitjana europea està en el 7,5%. La Comissió Europea acaba de publicar un informe on
assenyala els problemes de personal i recursos del sistema i urgeix al govern espanyol a
augmentar la inversió en Sanitat. És el moment de reclamar un canvi en les polítiques
públiques i prendre mesures urgents per millorar la qualitat de l’aire que respirem.
Imaginar un demà més saludable, sostenible i respirable és avui més possible que mai.
La nova normalitat hauria de disminuir i mantenir els nivells de contaminació als nivells
que recomana l’OMS. Per a aconseguir-ho, cal reduir dràsticament el nombre de
vehicles privats que circulen per les nostres poblacions; cal que disposem d’espais més
pacificats i saludables, vianalitzant carrers per tal d’augmentar l’espai per caminar i
desplaçar-se amb bicicleta.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Promoure la mobilitat activa on anar a peu i en bicicleta tingui el protagonisme de
l’espai públic, per ser net, eficient i garantir les distàncies de seguretat, a més dels
múltiples beneficis per a la salut de realitzar activitat física; per acabar, cal garantir
el servei de transport públic amb les mesures de protecció suficients per facilitar els
desplaçaments a les persones que no poden caminar o pedalar.
2. Sumar-se a la campanya “Confinem els Cotxes. Recuperem la ciutat”, i
comprometre’s a prioritzar les persones i la mobilitat socialment justa i
ambientalment sostenible en detriment de l'ús del vehicle privat en les polítiques de
mobilitat.
3. Instar el govern municipal a ampliar les calçades en viari prioritàries per a vianants i
bicicletes.
4. Comunicar els presents acords al conjunt de plataformes que han impulsat la
campanya “Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutat”
Resultat: Aprovat per unanimitat
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10. Mocions d'urgència
El Ple de l’Ajuntament acorda declarar d'urgència i tractar en aquesta sessió els
assumptes següents:
10.1 Moció sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19 a Catalunya
Sotmesa a votació la declaració d’urgència s’aprova per unanimitat.
10.2 Moció sobre ajuts a l'escola concertada
Sotmesa a votació la declaració d’urgència s’aprova per unanimitat.
10.3 Moció de posicionament en contra de la pròrroga o l'ampliació de les concessions
de les autopistes AP-2 i AP-7 més enllà del Reial Decret 26/2020
Sotmesa a votació la declaració d’urgència, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, Garrido, Guillén, López, Moya, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 13
Voten no: Ningú.
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 12
Resultat: Aprovada per majoria absoluta
10.1 Moció d'urgència sobre l'abordatge de nous brots de Covid-19 a Catalunya
El 14 de març, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es
declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació d'emergència sanitària provocada
per la Covid-19, amb mesures per protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i
ciutadanes, contenir la propagació de la malaltia i reforçar el sistema públic de salut.
Aquest Reial Decret suposava l'entrada en l'escenari de mitigació de la pandèmia i
incloïa mesures de limitació de la llibertat de circulació i de reducció de riscos en
diferents àmbits, com l'educatiu, el laboral, l'activitat comercial, les activitats culturals i
recreatives, les activitats d'hostaleria i restauració, o els llocs de culte i les cerimònies
civils i religioses, entre d'altres.
Aquestes mesures de contenció s'han mostrat molt efectives en el control de l'epidèmia,
encara que també han tingut un gran impacte sobre l'activitat econòmica global i a nivell
social amb les consegüents pèrdues d’ingressos per a treballadors i treballadores i
famílies, així com per a les diferents empreses i sectors de l’economia.
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El dia 21 de juny va finalitzar el procés de desescalada i la vigència de l'estat d'alarma,
Catalunya entrava en l'etapa de nova normalitat i, amb ella, en un escenari de control de
la pandèmia. La seva finalització i l'entrada en la nova normalitat no suposa, en cap cas,
que el virus hagi desaparegut. Només significa el pas a una nova etapa en què hem
d'aprendre a conviure amb ell fins que hi hagi un tractament eficaç o una vacuna segura.
Aquest escenari aconsella l’adopció de mesures de prevenció, contenció i coordinació,
que permetin fer front i controlar l’aparició de nous brots epidemiològics i noves
cadenes de transmissió que comprometin la garantia de la integritat física i la salut de
les persones i que situïn de nou una enorme pressió assistencial sobre els recursos
sanitaris disponibles.
Segons el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, Catalunya ha registrat 2.113 casos
nous de la Covid-19 del 6 al 12 de juliol, un increment del 69,9 % respecte a la setmana
anterior.
A la darrera setmana, del 6 al 12 de juliol, sis comarques han tingut una incidència de
més de 50 casos positius per cada 100.000 habitants: el Segrià (328 casos/100.000 hab.),
l’Alta Ribagorça (262 casos/100.000 hab.), la Noguera (228 casos/100.000 hab.), l’Alt
Urgell (114 casos/100.000 hab.), el Pla d’Urgell (76 caos/100.000 hab.) i Urgell (71
casos/100.000 hab.). Alhora, entre el 6 i el 12 de juliol, al Barcelonès es van registrar
764 casos positius de Covid-19 amb prova PCR. Una xifra que suposa un increment del
179 % respecte la setmana anterior.
Atès els nous brots de coronavirus i la seva incidència especialment a la comarca del
Baix Segrià, el Departament de Salut va aprovar la Resolució SLT/1671/2020, de 12 de
juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 als municipis de Lleida ciutat,
Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre, i a
les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat que el Jutjat d'Instrucció
número 1 de Lleida (en funcions de Guàrdia) no va ratificar. La resposta del govern de
la Generalitat ha estat l’aprovació del Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de
modificació de la Llei 8/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures
urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19.
Aquests darrers dies hem vist com s’han pres mesures per contenir els increments de
nous positius en residències i en ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
especialment l’Hospitalet de Llobregat que constaten una situació d’augment de
coronavirus per sobre de l’estimació prevista.
Paral·lelament, tant la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre la resposta
a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19, com la
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Moció 175/XII del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats polítiques del
Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari, van acordar un
conjunt de mesures i de prioritats polítiques per reforçar el sistema de salut pública,
modificar el pressupost per afrontar els diversos nivells d’actuació en l’àmbit sanitari,
reforçar el personal i l’increment de materials per a l’Atenció Primària i Comunitària,
abordar les noves necessitats de control i seguiment del coronavirus, continuar amb
l’assistència sanitària a les residències i recuperar l’activitat preventiva i assistencial
habitual, absorbint la llista d’espera acumulada.
Lamentablement, hem vist com els acords adoptats no estan sent aplicats pel govern de
la Generalitat i la relació i coordinació amb el món local és inexistent. No s’han millorat
els recursos en l’atenció primària. No s’ha incrementat la quantitat de rastrejadors i
rastrejadores, fonamentals per determinar quines persones han estat en contacte amb
positius per la Covid-19 i definir la traçabilitat del virus, la contenció del qual és molt
més complexa.
Diversos professionals sanitaris han alertat en els darrers dies que el Departament de
Salut no disposa dels efectius necessaris per dur a terme un rastreig fiable dels positius i
els casos sospitosos i, per tant, per atendre en condicions una segona onada de
l'epidèmia. En aquest sentit cal recordar que el sistema de rastreig va ser externalitzat i
adjudicat a Ferroser Servicios Auxiliares, empresa de la divisió de serveis de Ferrovial
per 17,7 milions d’euros, al marge del sistema públic de salut i amb una gran precarietat
laboral. Aquest sistema de rastreig és molt insuficient i en cap cas representa que s’hagi
creat una xarxa de detecció epidemiològica que precisa d’una gran coordinació amb
l’atenció primària i al sistema d’emergències mèdiques que permeti una xarxa de
detecció i intervenció eficient i estable.
A aquesta confusió i improvisació s’afegeix el desbordament de l’atenció primària o
que no s’hagin dissenyat plans adequats de descans estival que tinguin en compte les
cobertures de personal en cas de rebrots, tot i els advertiments que han fet els
representants dels treballadors i treballadores.
No és el moment per a la confrontació amb el Govern de l’Estat, ni fer emergir
conflictes competencials, és el moment d’actuar amb contundència i amb certeses cap a
la ciutadania.
Els governs locals, com han fet en la fase de confinament i estat d’alarma reclamen la
coordinació i cogovernança de les mesures que s’adoptin en el cas de nous brots i fons
econòmics per a la implantació de mesures de contenció i protecció dels treballadors i
treballadores públiques. Per això cal que des del món local es desenvolupin també els
protocols d’actuació necessaris que assegurin l’agilitat i la cooperació interinstitucional
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necessària per a respondre de manera ràpida i coordinada a l’escenari de possibles
rebrots de la malaltia

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Instar al govern de la Generalitat a avançar de manera urgent i immediata
l’elaboració i aprovació del Pla de Contingència de Catalunya previst per al proper 1
de setembre. El Pla ha de contenir mesures com la contractació de rastrejadors i
rastrejadores suficients per crear una veritable xarxa de detecció epidemiològica
sense traslladar dita responsabilitat als ens locals, la producció de tests ràpids per a
millorar la prevenció i evitar el col·lapse del sistema sanitari, l’increment del
nombre d’hotels medicalitzats coordinats amb cada hospital de Catalunya i amb els
ajuntaments, l’augment de la quantitat de material i equipament hospitalari i
l’establiment de protocols clars de seguretat i prevenció per al sector sanitari,
sociosanitari i residencial.
2. Instar el govern de la Generalitat a reforçar la salut pública en recursos econòmics i
personal i els equips d’atenció primària en personal, pressupost i materials per poder
diagnosticar de forma àgil els casos de Covid-19, fer les actuacions preventives de
manera ràpida i garantir el seguiment dels casos diagnosticats sense deixar d’atendre
les necessitats de l’atenció sanitària ordinària i de les residències.
3. Instar el govern de la Generalitat a millorar la coordinació entre l’atenció primària
de salut, les persones destinades al rastreig de la xarxa de salut pública i els
ajuntaments.
4. Instar el govern de la Generalitat a crear un comandament únic del govern, ben
definit, i en permanent coordinació amb el món local per tal d’adoptar les mesures
de forma consensuada i disposar de la informació epidemiològica de forma
continuada.
5. Instar el govern de la Generalitat a elaborar una reserva estratègica de productes
crítics per garantir que puguin cobrir les necessitats davant de noves ones
epidèmiques o emergències de salut pública: materials sanitaris, proves clíniques,
equips de protecció per als serveis sanitaris i les residències i per al lliurament als
ajuntaments per tal que puguin protegir els serveis essencials.
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6. Instar el govern de la Generalitat a acordar amb el govern de l’Estat l’elaboració de
plans específics per a l’abordatge dels brots de coronavirus garantint la participació
dels Ajuntaments en la gestió.
7. Instar el govern de la Generalitat a crear un fons específic destinat als municipis per
a la implementació de mesures de prevenció de la Covid-19 i la protecció dels
serveis públics locals.
8. Dissenyar i implementar plans de contingència de caràcter local per als casos de
nous brots de la Covid-19 que articularan un conjunt d’elements essencials a activar
per garantir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot la dels col·lectius
més vulnerables, campanyes comunicatives amb informadors i informadores al
carrer, augment dels controls policials i la posada en marxa de mesures en l'espai
públic que permetin contribuir a la seguretat en les sortides mitjançant l’habilitació
d'itineraris, entorns i franges horàries preferents si fos necessari.
9. Traslladar els presents acords al Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés,
Senat i Parlament de Catalunya, a la FEMP i a les entitats municipalistes de
Catalunya.

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: Ningú.
S'abstenen: Amaya, Daví, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 7
Resultat: Aprovada per majoria
10.2 Moció d'urgència sobre ajuts a l'escola concertada
Catalunya té una llarga tradició d'iniciativa social, que configura i enriqueix el nostre
ecosistema educatiu, amb la participació activa dels nostres municipis. La interacció
dels centres concertats amb els de titularitat pública constitueix el que la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC) del 2009 denomina el Servei d'Educació de Catalunya.
De fet, la llibertat d’ensenyament i el model educatiu d’interès públic constituït per
centres de titularitat pública i centres privats concertats se citen entre els grans principis
de la Llei d’Educació de Catalunya.
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La Comissió per a la Reconstrucció Social en el Congreso de los Diputados ha fet
públic l’esborrany “Borrador de conclusiones del Grupo de Trabajo de Políticas
Sociales y Sistema de Cuidados”. En el Bloc C, dedicat a Educació i Jovent, es fan un
seguit de propostes una de les quals, la 18.1 diu literalment: “Incremento de los
recursos públicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación
pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la
inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la
Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la
educación pública de gestión directa.”
Aquesta mesura és un atac directe a les escoles concertades. L'escola concertada
representa el 30% de l'alumnat de Catalunya, amb gairebé 367.000 alumnes i més de
700 centres educatius. L'escola concertada és un espai on coincideixen un servei públic
d'interès general i la iniciativa social i pedagògica d'associacions i entitats que durant
anys hi han contribuït que Catalunya sigui més equitativa, més solidària i més
innovadora.
L'impacte del tancament dels centres educatius ha deixat en dificultats moltes de les 700
escoles concertades, que han denunciat que no disposen de prou mitjans econòmics per
fer-hi front. En el context actual, a més, hi ha famílies que han vist reduir els ingressos
aquestes setmanes, i que es veuen amb dificultats per pagar les mensualitats.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Demanar als grups parlamentaris del Congreso de Diputados que, en el document de
propostes que la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica elevarà al ple,
votin a favor de la modificació del redactat de la proposta 18.1 per tal de no excloure els
centres concertats de l’increment dels recursos públics destinats a l’educació i a les
beques.
2.Informar de l’acord als representants de l’Agrupació Escolar Catalana, la
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, la Federació
Catalana de Centres d’Ensenyament, a la Federació Escola Cristiana de Catalunya i als
membres del Consell Escolar Municipal.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Garrido, Guillén i Daví. Total: 3
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, N. Muñoz, Padilla,
Planellas, Sancho, Sostres i Vilaret. Total: 12
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S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Díaz, Dionisio, M.J. Muñoz, Ortiz, Paradas,Pérez i
Torrecilla. Total: 10
Resultat: Rebutjada
10.3 Moció d'urgència de posicionament en contra de la pròrroga o l'ampliació de
les concessióons de les autopistes AP-2 i AP-7 més enllà del Reial Decret 26/2020
El grup municipal AM-ERC-MES ha presentat la moció d’urgència següent:
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol, de la mà
del ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les
empreses concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals
pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat viària a conseqüència de la
covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per
la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia. Però la
realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el Govern espanyol ha autoritzat per decret
llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els contractes de
concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió
de la pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès
entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos
casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret
es podria allargar.
Constatem que els molletans i les molletanes pateixen aquest greuge sobretot (i per la
proximitat) pels peatges de l’AP-7, així com pel peatge de la C-33 (el que entra a
Barcelona). Diverses vegades el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha demanat la
gratuïtat del peatge de la C-33, com l’any 2012, quan a partir d’una moció del Govern
de la ciutat tots els grups del consistori van donar suport a la proposta.
També el febrer de 2017, una moció d’Ara Mollet ERC – MES aprovada per àmplia
majoria, reclamava acabar amb els beneficis fiscals de les concessionàries de les
autopistes catalanes, i en el seu punt 5è exigia “que no es renovin les concessions de les
autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent”.
El Govern de la Generalitat ja va manifestar el 2016 que les autopistes C-32 al Maresme
i C-33 al Vallès seran gratuïtes a partir del 2021. El llavors conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull assegurava que la Generalitat no renovarà les concessions.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de
l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran
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oportunitat per desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model de
mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant
peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per unes
concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre
Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara
segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no
es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els
costos de manteniment associats a aquestes.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de
l’AP-2 i l’AP7.
2. Instar el Govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de
l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de 2021.
3. Instar el Govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el
termini establert en les concessions vigents.
4. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups
parlamentaris del Congrés i Senat.
Els grups PSC, Podem Mollet i Ciutadans han presentat la següent esmena a la totalitat :
El Govern espanyol ha autoritzat per decret llei que les empreses concessionàries de les
autopistes puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els contractes de concessió per
compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la
pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès
entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos
casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret
es podria allargar 99 dies.
Constatem que els molletans i les molletanes pateixen aquest greuge sobretot (i per la
proximitat) pels peatges de l’AP-7, així com pel peatge de la C-33 (el que entra a
Barcelona). Diverses vegades el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha demanat la
gratuïtat del peatge de la C-33, com l’any 2012, quan a partir d’una moció del Govern
de la ciutat tots els grups del consistori van donar suport a la proposta.
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També el febrer de 2017, una moció d’Ara Mollet ERC – MES aprovada per àmplia
majoria, reclamava acabar amb els beneficis fiscals de les concessionàries de les
autopistes catalanes, i en el seu punt 5è exigia “que no es renovin les concessions de les
autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent”.
El Govern de la Generalitat ja va manifestar el 2016 que les autopistes C-32 al Maresme
i C-33 al Vallès seran gratuïtes a partir del 2021. El llavors conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull assegurava que la Generalitat no renovarà les concessions.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de
l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran
oportunitat per desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model de
mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant
peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per unes
concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre
Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara
segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no
es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els
costos de manteniment associats a aquestes.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de
les autopistes de peatge més enllà de la duració de la vigència de l’estat d’alarma tal
com ja estableix el Reial Decret 26/2020
2. Instar el Govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges i a
no indemnitzar les concessionàries per les pèrdues que hagin pogut tenir, durant la
vigència de l’estat d’alarma, amb pressupostos públics.
3. Instar el Govern espanyol i al Govern de la Generalitat a estudiar el rescat de les
autopistes de la seva competència en el termini establert en les concessions vigents.
4. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, al President de la
Generalitat de Catalunya, Conseller de Territori i als grups parlamentaris del
Congrés i Senat i Parlament de Catalunya.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garrido, Guillén, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i
Torrecilla. Total: 19
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Voten no: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Ningú.
Resultat: Aprovada per majoria
11. Precs i Preguntes
Precs
Sr. López:
Amb relació a un acomiadament i la mediació de l’Ajuntament
Comenta que sobre aquest mateix tema ja se n’ha parlat amb anterioritat al Ple. Exposa que
el passat mes d’abril, després que la concessió del servei de neteja passés de l’empresa
Expertus a Ramcon, una persona del col·lectiu de neteja d’espais públics municipals de
Mollet del Vallès va ser acomiadada arran d’un malentès i d’una errada compartida en unes
declaracions en un mitjà de comunicació públic. Aquest acomiadament ha provocat diverses
queixes davant el Comitè d’empresa, manifestacions i un greu malestar entre el personal de
la neteja de l’Ajuntament, el qual recorda que tot i no ser personal contractat directament
per l’Ajuntament sí que ho és a través d’una concessió d’un servei públic municipal.
Creu que aquest acomiadament ha estat un despropòsit i que tot va començar amb una nota
de premsa d’aquest govern el 21 d’abril de la qual la premsa va fer ressò i la televisió
pública una notícia anant a una escola, on assenyala que ja saben que no hi podia entrar
sense permís. Afegeix que aquesta mateixa notícia també va ser tractada en una entrevista
amb una regidora d’aquest govern i que a partir d’aquí va començar un comiat davant del
qual volen expressar la seva gran incomprensió. Creu que cal la readmissió i que hi ha
d’haver una mediació tot i que el govern cregui que no cal.
Amb relació a un diàleg amb les paradistes del Mercat Setmanal
Comenta que ja fa un mes i mig que es parla del mercat setmanal de Mollet del Vallès. Que
aquest mercat se celebra cada dimarts i que dóna a Mollet un element de capitalitat molt
important pel que fa als pobles del voltant i a la gent del Baix Vallès que hi ve.
Continua dient que hi ha gairebé 200 paradistes que durant alguns dies no han pogut muntar
i que, mitjançant notes de premsa, l’Ajuntament ha llançat algunes propostes sense dialogar
amb els paradistes i anunciant que el mercat es muntaria al barri de Riera Seca abans
d’informar a l’associació de veïns.
Es demana si amb aquestes propostes el que es pretén és que hi hagi divisió entre els
paradistes, jugar amb més de 300 famílies o treure el mercat del centre de la ciutat.
Afirma que hi ha molts carrers on es pot muntar el mercat amb seguretat i demana que hi
hagi un diàleg franc amb els paradistes i els veïns i comerciants afectats, que no es jugui
amb notes de premsa contínues i que el que cal és seure, pactar, escoltar i entendre que un
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bon pacte, de vegades, no deixa contenta cap de les dues parts. Afegeix que és molt trist que
en un moment com l’actual l’activitat econòmica de 300 famílies perilli d’aquesta manera i
que al govern li costi tant resoldre aquesta situació.
Sra. Guillén:
Amb relació a la presència de rates al parc d’Andalusia
Exposa que han rebut queixes de veïns que diuen que a la plaça Ferrers, al descampat
davant el carrer d’Enric Morera i a la plaça d’Andalusia hi ha un problema de rates. Tenen
constància que l’any passat es van fer actuacions a la zona per eradicar-les. Pregunta si
aquest estiu hi ha prevista alguna actuació i si es fa un seguiment d’aquest problema.
Demana que es prenguin les mesures necessàries per solucionar aquest problema.
Sra. Moya:
Amb relació a l’acomiadament d’una treballadora de la neteja
Comenta que no entén com ha estat acomiadada una treballadora de la neteja per fer unes
declaracions a Vallès Visió, i menys encara quan la regidora Dionisio va fer les mateixes
declaracions.
Demana en primer lloc la readmissió de la treballadora, en segon lloc la mediació de
l’Ajuntament, que té obligacions subsidiàries amb les treballadores i, per últim, que es
respecti el dret d’expressió.
Sr. Daví:
Amb relació al ple
Desitja que el proper ple de setembre pugui ser presencial.
Comenta que durant aquet ple hi ha hagut problemes amb la imatge i el so. Demana que, tal
com han aconsellat els tècnics, els plens tinguin lloc en un altre horari per tal d’evitar aquest
inconvenients encara que sigui en un horari de matins.
Sr. Garrido:
Amb relació a la plaça de la Ganiveta
Comenta que han rebut queixes dels veïns perquè les arrels de l’arbre que hi ha al centre
causen filtracions en l’aparcament subterrani. Demana que es revisi.
Amb relació al passatge de Sant Antoni
Comenta que han rebut queixes dels veïns per la manca de neteja d’aquest espai.
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Preguntes
Sra. Padilla:
Amb relació a la nova normalitat
Comenta que hi ha molts ciutadans descontents amb el funcionament de l’Ajuntament
perquè no els agafen el telèfon i pregunta perquè no es dona cita presencialment,
adoptant totes les mesures de seguretat oportunes.
Exposa que la nova normalitat ha complicat molt la vida de moltes persones que
necessiten fer gestions i tràmits administratius que són essencials. Diu que, ara que els
ciutadans necessiten més que mai l’ajuda de les administracions públiques, haver de
demanar cita prèvia allarga molt uns processos administratius que són necessaris per
normalitzar la vida de molts ciutadans. Afegeix que molts ciutadans de Mollet no poden
fer els tràmits mitjançant la web perquè no han tocat mai un ordinador, perquè no tenen
ordinador a casa o perquè no entenen els tràmits. Acaba afirmant que l’Ajuntament ha
de donar servei a tots i totes les ciutadanes de Mollet i que ningú ha de quedar-se enrere.
Sr. Sancho:
Amb relació a la renovació del conveni amb Sorea
Comenta que la setmana passada va sortir una nota de premsa respecte a la renovació
del conveni amb Sorea segons la qual aquest conveni s’incrementa fins a un import de
15.000 euros. Ha consultat la hemeroteca i al 2017 hi ha una nota de premsa molt
semblant on també es parla d’un increment de 15.000 euros.
Vol saber si aquest increment pertany a l’any actual o al 2017, com ha evolucionat
aquest conveni i si, donada la situació econòmica actual, aquest conveni disposa d’algun
tipus de complement o de política d’ajut a les famílies.
Sra. Escribano:
Amb relació a les sol·licituds d’ampliació d’algunes terrasses
Comenta que els consta que alguns negocis de restauració han sol·licitat ampliar les
seves terrasses i que algunes d’aquestes sol·licituds ja s’estan aprovant. Els hi han
comentat que són ampliacions temporals mentre duri la situació actual.
Pregunta si aquestes ampliacions hauran de pagar taxa d’ocupació de la via pública o
no. De moment, no s’ha rebut carta de pagament però els sol·licitants voldrien tenir-ho
clar. El seu grup entén que no s’hauria de pagar aquesta taxa d’acord amb les mesures
aprovades però demana confirmació per poder-ne informar.
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També pregunta com és que ara si que es permet fer aquestes ampliacions quan abans
no es permetia, si és que algun informe tècnic ho desaconsellava, evidentment allà on
fos segur. Vol saber el perquè del canvi de criteri.
Sr. López:
Amb relació als habitatges buits de la nostra ciutat
Comenta que ha sortit una notícia segons la qual el 12,6% dels habitatges de Mollet són
buits i que quan es va tractar l’Avançament del Pla Urbanístic es parlava
d’aproximadament el 13%. Afirma que Mollet és la setena ciutat per sobre dels 20.000
habitants de Catalunya amb més habitatges buits.
Pregunta que es pot fer perquè aquets pisos entrin en el sistema de lloguer i si està
previst reunir la Taula d’habitatge per poder tractar aquest i altres temes relacionats.
Amb relació al pavelló de Riera Seca
Comenta que fa uns dies han sabut que el pavelló de Riera Seca rebrà una inversió
important per fer-hi algunes millores. Demana saber quines seran aquestes millores.
Afegeix que els consta que hi ha una subvenció de 250.000 euros de la Diputació i
demana si és amb aqueta quantitat que es faran les millores, si l’Ajuntament ha de
posar-hi més diners o si es busca finançament per alguna altra banda.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202007200946080200_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
17/09/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
17/09/2020
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