ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 d´abril de 2021
De 18.00 a 20.36 h
Sessió telemàtica
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidora
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Interventora accidental
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari accidental
Valentín Gómez Sánchez
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S’incorpora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora (18.16 h)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021
2. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima 2030
3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
i l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local d'Habitatge
4. Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a continuar formant
part de la Fundació Alb-Bosc
5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'exercici de la potestat sancionadora dels
expedients sancionadors COVID-19
6. Aprovació d'una proposta en contra de les comissions bancàries abusives
7. Aprovació d'una proposta sobre el primer de maig
8. Aprovació d'una proposta en suport de l'alliberament de les patents de les vacunes
de la COVID-19
9. Aprovació d'una proposta per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes:
- Prec per adherir-se al programa Municipi Cooperatiu
- Prec amb relació a les inhumacions de col·lectius minoritaris i el dret a ser enterrat
segons les seves conviccions, ètiques o espirituals
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 25 de març
de 2021.
2. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima 2030
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) 2030. E2082021000002
Antecedents
L’any 2008 el municipi de Mollet del Vallès es va adherir al Pacte d’Alcaldes per una
energia sostenible local (Covenant of Mayors) a fi de millorar el medi ambient i afavorir
la reducció de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic.
L’any 2009 i a partir del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, es va redactar el Pla d’Acció de
l’Energia Sostenible (PAES) amb l’objectiu de superar l’objectiu de la Unió Europea de
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reduir les emissions de CO2 en un 20% i augmentar en un 20% l’eficiència energètica
l’any 2020 (20/20/20). Aquest Pla se centra en la mitigació contra els efectes del canvi
climàtic essent que les accions que s’hi preveuen estan destinades a reduir i limitar les
emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEH). La mitigació s’enfoca doncs en les
causes del canvi climàtic.
L’any 2014 es va posar en marxa la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació (Mayors Adapt),
a fi d’adoptar un plantejament centrat en la capacitat de resistència i invertir en activitats
de preparació i adaptació locals davant el canvi climàtic. Aquesta iniciativa de la
Direcció General d’Acció pel Clima preveia elaborar una estratègia d’adaptació global
local i/o bé integrar l’adaptació en els plans existents. L’adaptació es basa en dissenyar
mesures a fi de reduir la vulnerabilitat (social, territorial, econòmica, ambiental) els
impactes i els riscos derivats del canvi climàtic. Per tant, l’adaptació es centra en els
impactes del canvi climàtic i, a diferència de la mitigació, té un caràcter més local.
L’octubre de 2015 es va posar en marxa una nova iniciativa que integra el Pacte
d’Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació, mitigació i adaptació davant el canvi climàtic,
amb la finalitat de promoure una acció pel clima coordinada.
Aquesta iniciativa es plasma en el nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 2030,
amb els següents compromisos:
 Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle
en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i
l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables;
 Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic ara i en el futur.
A partir d’aquest moment sorgeix la necessitat d’adequar el PAES a la nova iniciativa
mitjançant el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
El desembre de 2015 i arrel de la cimera contra el canvi climàtic celebrada a París, la
Unió Europea va establir nous objectius en termes de lluita contra el canvi climàtic, amb
el canvi cap a un sistema energètic baix en carboni (una reducció del 40% en les
emissions de CO2 per a l'any 2030) i amb la contribució d’una Europa més resilient al
canvi climàtic (Acord de París).
En data 25 d’abril de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès va aprovar la
renovació del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses (pel Clima i l’Energia) així com sol·licitar
el suport de la Diputació de Barcelona per fer l’adequació del Pla d’Acció de l’Energia
Sostenible (PAES) al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) cap a
la nova estratègia 40/30.
Al març del 2017 amb el suport de la Diputació de Barcelona, i mitjançant l’empresa
Mcrit, van començar els treballs d’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) de Mollet del Vallès. Aquest document que uneix mitigació i
adaptació és el full de ruta a seguir a l’hora de planificar les polítiques i actuacions de
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l’Ajuntament d’aquí en endavant essent imprescindible per la lluita contra el canvi
climàtic a nivell local i global. El document consta d’una Diagnosi del municipi
(analitzant àmbits com la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua, l’energia i
els residus) per després presentar una proposta d’accions de mitigació. Aquestes accions
són una actualització de les accions de mitigació incloses en el PAES així com algunes
de noves. Finalment es fa una proposta d’accions d’adaptació així com també s’analitza
el cost de la inacció. Les accions proposades són de competència municipal.
En data 1 d’agost de 2017 s’aprova la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Aquesta llei té
com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la
transició cap a una economia neutra en emissions.
En data 26 de novembre de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el
Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per fer front a l'emergència climàtica i l'impuls
a les energies renovables, i el 30 de desembre de 2019 es publica la Llei 9/2019, de 23
de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
En data 22 de setembre de 2020, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va aprovar el segon Pla Nacional
d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) 2021-2030. Es tracta d’una eina fonamental
cap a la reconstrucció verda d'Espanya que té com a principal objectiu el de construir un
país menys vulnerable, més segur i resilient als impactes i riscos del canvi climàtic,
capaç d'anticipar, de respondre i d'adaptar-se a un context de clima canviant.
L’objectiu 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es centra en l’acció
climàtica i proposa adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic.
Fets
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès porta molt de temps treballant envers al
desenvolupament sostenible del municipi des de diferents àmbits (l’energia, la
mobilitat, els residus, l’aigua, l’aire, la biodiversitat) i des d’una perspectiva
conjunta de totes les àrees (medi ambient, urbanisme, salut pública, educació, etc.).
2. Fruit d’aquest treball, Mollet del Vallès ha estat una ciutat reconeguda en diverses
ocasions per les seves bones pràctiques mediambientals, a nivell estatal en àmbits
com l’eficiència energètica (“Premio Ciudad Sostenible”, 2017), el reciclatge
(“Pajaritas azules”, 2018 i 2019) o la biodiversitat (Viles Florides, 2016/19), així
com en l’àmbit europeu, amb l’obtenció del guardó European Green Leaf l’any
2015. Així mateix, recentment, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat
l’informe 13/2020 relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis
amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017, segons el qual Mollet és un
dels sis municipis catalans que compleixen amb tots els seus compromisos
ambientals.
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3. Pel que fa al canvi climàtic en els darrers anys s’han invertit molts esforços en
dissenyar i implementar polítiques i actuacions ambientals que contribueixen en la
reducció de les emissions dels GEH i en la lluita contra aquest procés. Aquest
compromís de lluita contra el canvi climàtic ha culminat en la Declaració
d’Emergència Climàtica per part del consistori en data 1 de gener de 2020. Aquesta
declaració ha de permetre posar en marxa diverses accions destinades a la mitigació
del canvi climàtic així com a l’adaptació del municipi als seus efectes.
4. En l’actualitat, l’Ajuntament de Mollet del Vallès està treballant en l’alineament de
les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, essent el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), el Pla que contribueix més
transversalment a l’Agenda 30.
5. El Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES) primer i ara el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) són dues de les eines que han permès i han
de permetre continuar en aquesta línia. Moltes de les accions de mitigació
proposades ja s’han completat. Alguns exemples són:
 Pla Director de l’enllumenat (definició i execució d’inversions en enllumenat
públic).
 Compra d'energia elèctrica verda.
 Control de facturació (implantació d’un sistema de gestió energètica).
 Estudi de la implantació d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en cobertes i
parcs urbans.
 Gestor energètic municipal (creació de la secció d’Energia i Sostenibilitat –
GES).
 Instal·lació de calderes de biomassa.
 LED als semàfors.
 Reconversió de les instal·lacions fotovoltaiques en modalitat d'autoconsum.
 Sistema de gestió centralitzat de les instal·lacions d'enllumenat públic.
 Implantació de minideixalleries al municipi.
 Implantació d'una Deixalleria mòbil al municipi.
 Recollida selectiva de porta a porta del paper i cartró comercial.
 Redacció del pla de mobilitat.
 Millora de la informació del servei de transport públic urbà mitjançant
informació dinàmica del temps de pas a les parades i amb aplicacions per a
mòbils.
Altres estan en curs i altres previstes. Alguns exemples:
 Educació ambiental entre la ciutadania.
 Establiment de mètodes de pagament en funció del volum de residus i
d'incentius fiscals al reciclatge de residus.
 Facilitació dels accessos a peu i amb transport públic als polígons industrials per
reduir l'ús del transport privat.
 Instal·lació punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
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 Impuls d'instal·lacions fotovoltaiques en l'àmbit residencial.
 Incentius per fomentar l'adquisició per part de la ciutadania de vehicles més
eficients.
 Incorporació de sistemes de telemesura i telegestió en els equipaments i edificis
municipals.
 Telegestió dels quadres d'enllumenat públic.
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments i edificis municipals.
 Instal·lació de sistemes d'eficiència energètica en els sistemes d'il·luminació
d'edificis i equipaments municipals.
 Servei d'assessorament energètic de manera permanent adreçat a la ciutadania
(Agència Local de l’Energia).
 Reutilització d'aigua i recuperació de pous.
Pel que fa a les accions en curs i previstes d’adaptació, alguns exemples són:
 Foment del consum dels productes agrícoles procedents de l'Espai Gallecs.
 Establiment de protocols d'actuació i creació de sistemes d'alerta contra episodis
d'elevada contaminació atmosfèrica.
 Selecció de la vegetació en espais verds municipals per minimitzar els
al·lergògens, i el seu manteniment i consum d'aigua.
 Incorporació de pèrgoles o creació d'espais arbrats per la millora de la
confortabilitat als carrers i espais oberts.
 Implantació de façanes verdes en edificis i equipaments municipals.
 Cerca de la connectivitat ambiental entre els espais verds a Mollet del Vallès i
l'Espai Natural Gallecs.
6. Els serveis tècnics municipals un cop validades les actuacions proposades en el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) també han revisat i actualitzat
les dades relatives a la Diagnosis d’aquest document.
7. En data 10 de març de 2021 la tècnica de Promoció Ambiental i Medi Ambient de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha informat favorablement proposar al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia i el Clima (PAESC) de
Mollet del Vallès que té com a horitzó l’any 2030.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 2030 de Mollet del
Vallès, amb els compromisos de:
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 Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle
en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i
l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.
 Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic ara i en el futur.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l'Agència d'Habitatge de Catalunya amb relació a l'Oficina Local
d'Habitatge
Atès que l’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, relatiu a l’oficina local
d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en
matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27
de maig.
Atès que el pacte onzè del conveni preveu que aquest tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.
Atès que el conveni es va prorrogar l´any 2020 mitjançant la corresponent addenda de
pròrroga.
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent
fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que
l´Agència de l´Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès posen de
manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2021.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de data 19
de febrer de 2020.
Atès l’informe d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria.
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Atès l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, pel període comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, el qual té per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis
en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart per al 2021.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a continuar
formant part de la Fundació Alb-Bosc
Atès que mitjançant acord de Ple de 30 de gener de 2006, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès va aprovar la designació de dos representants municipals en el Patronat de la
Fundació Alb-Bosc a petició d’aquesta i en consideració a la naturalesa social de les
finalitats reflectides en els seus estatuts. Concretament van ser nomenades membres del
Patronat la Regidora coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals i Polítiques d’Igualtat
i la Gerent de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
Atès que segons l’acord de Ple de data 8 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Mollet
renovà els seus representants en dita Fundació a través de la persona de l’Alcalde i de la
Regidora coordinadora de l’Àrea de Drets Socials.
Atès l’informe de la Gerent de l’Institut Municipal de serveis als Discapacitats de data
15 de març de 2021, en virtut del qual es destaca l’impuls que ha donat a la Fundació
Alb-Bosc i a la consecució dels seus objectius, la participació i implicació de
l’Ajuntament, no només a través de la integració amb dos representants en el seu
Patronat, sinó a través també d’altres col·laboracions en diferents projectes amb el
mateix objectiu social, i vist també que en el citat informe es posa de manifest que en
haver estat assolit l’objectiu d’impuls a dita Fundació, és convenient deixar de formarne part per no considerar-se ja necessari.
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Vist l’informe dels Serveis Jurídics municipals amb la conformitat amb el mateix de la
Secretaria Municipal.
D’acord amb els articles 332.3, 332.5.2 i 332.12.1.e) i 332.12.2 de la Llei 4/2008, de 24
d’abril, per la que s’aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
Persones Jurídiques, Associacions i Fundacions.
D’acord amb el que explicita el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en els seus
articles 52.2.b) i 114.3.d) i els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i en relació a l’article 15.1 del Decret
110/1996, de 2 d’abril regulador del règim de les organitzacions associatives dels ens
locals de Catalunya i el Registre corresponent.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la renúncia de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a continuar formant part
del Patronat de la Fundació Alb-Bosc mitjançant dos representants municipals, en
considerar assolides les finalitats en virtut de les quals es va adoptar l’acord de Ple
de 30 de gener de 2006.
2. Donar compte d’aquest acord al Patronat de la Fundació Alb-Bosc i fer-lo constar al
Registre de Fundacions per tal que pugui produir efectes davant tercers.

Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'exercici de la potestat sancionadora
dels expedients sancionadors COVID-19
En data 6 d’agost de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic
per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la
crisi sanitària provocada per la COVID19.
Atès que, de conformitat amb l’article 2 de l’esmentat Decret llei “Correspon als
ajuntaments de Catalunya i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit
de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu
aquest Decret llei.”
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Atès que l’article 14.3 del mateix text legal estableix que “Sens perjudici del que
estableix l'apartat 1 d'aquest article, es pot delegar la competència sancionadora per la
comissió d'infraccions lleus en els ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin, d'acord
amb la normativa de règim local vigent, mitjançant resolució del conseller o consellera
del departament competent en matèria de salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.”
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
Atès que l’article 22.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, estableix que correspon al Ple municipal dels ajuntaments l’acceptació de la
delegació de competències feta per altres administracions públiques.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar a la consellera del Departament de Salut que delegui a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès la competència per sancionar les infraccions previstes com a lleus
en el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s'estableix el règim sancionador
específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per
fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID19.
2. Donar trasllat de l’acord als serveis interessats.
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
6. Aprovació d'una proposta en contra de les comissions bancàries abusives
Entitats bancàries del nostre país estan començament a fixar quotes abusives que
denominen prestació de serveis que, amb poca ètica, perjudica aquelles persones amb
menys ingressos.
Durant el 2008 gran part del sector bancari espanyol fou rescatat amb 65.000 milions
d’euros. D’aquests, 42.000 milions d’euros van ser aportats per l’Estat i 23.000 milions
d’euros pel Fons de Garantia de Dipòsit, és a dir, amb l’aportació dels impostos de la
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ciutadania van ser entregats a entitats 42.000 milions, que al final estan sent a fons
perdut.
Els bancs, per agrair-nos tan generosa aportació de la ciutadania, fixen quotes abusives
que denominen “prestació de serveis” a totes aquelles persones que tenen ingressos
mensuals inferiors a 600€ (pensionistes, assalariats/des, desocupats/des, subsidis, etc.),
és a dir, a les persones més desfavorides que a més estan obligades a percebre els seus
ingressos per transferències bancàries. Els bancs tenen tot el control per desenvolupar
aquestes pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment de crisi sanitària i social
com l’actual que perjudica als i les més desfavorides atesa la insuficiència d’ingressos
que perceben.
Per això, reclamem als bancs que retirin aquestes quotes abusives i siguin més empàtics
amb la ciutadania i sobretot amb les persones més vulnerables atès que ja hem aportat
suficients diners als bancs amb els nostres impostos.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol a que
actuïn amb les normatives pertinents, per acabar amb aquestes pràctiques abusives
que perjudiquen a una immensa majoria de la ciutadania.
2. Donar difusió a aquest acord traslladant-lo al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat i a la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
7. Aprovació d'una proposta sobre el primer de maig
El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, instaurat
com a tal el 1889 en homenatge als coneguts com “Màrtirs de Chicago”, els cinc
treballadors condemnats a mort per haver participat a les jornades de vaga del primer de
maig de 1886 a Chicago, on es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada laboral de 8
hores i altres reivindicacions socials, que van desembocar en l’anomenada “Revolta de
Haymarket”, reprimida durament.
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En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempre hi són presents les principals
demandes laborals i socials de les classes treballadores, representades per les
organitzacions sindicals que convoquen a mobilitzacions massives en suport d’aquestes
reivindicacions.
Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica, i laboral provocada per la pandèmia
de la COVID-19 ocupen el centre de les preocupacions socials i laborals, així com
d’altres més estructurals, com la precarietat del treball, els problemes d’accés a
l’habitatge o per pagar els lloguers, i la manca d’ingressos mínims d’una part important
de la població que viu en el llindar de la pobresa.
Segons l’informe “Impacte de la COVID-19 en el mercat de treball”, elaborat per
CCOO Catalunya, durant 2020 més de 900.000 treballadors i treballadores van estar
afectats en algun moment per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, i més
de 144.000 afectats per reduccions de jornada, situació que, en termes generals, s’ha
prolongat durant aquest 2021 mentre continuen les restriccions d’activitats i mobilitat en
el marc de la declaració d’Estat d’Alarma.
Segons el mateix informe, ha augmentat l’atur de curta durada, ja que les persones que
porten menys de 6 mesos en atur han augmentat en un 57,9%, i les que porten entre 6
mesos i un any en atur s’han incrementat en un 15,1%. Les llars catalanes sense cap
ingrés de caràcter laboral han augmentat, entre el segon trimestre de 2019 i el mateix
període del 2020, en 21.871 llars, en el cas de Catalunya (24,2% d’augment).
Les dades del IDESCAT indiquen que la taxa d’atur es va incrementar durant 2020 en
més de tres punts, situant-se a prop del 14% durant el quart trimestre de 2020.
Cal recordar, que segons la taxa AROPE, Catalunya en 2019 tenia el 24,2% de persones
en edat laboral en risc de pobresa i exclusió social.
En definitiva, ens enfrontem a una crisi social i laboral greu, amb dades no vistes des de
la darrera gran crisi de 2008.
En aquest context, les administracions públiques han de posar recursos i polítiques
públiques a l’alçada dels reptes plantejats. El govern de coalició progressista format per
PSOE i Unidas Podemos ha posat en marxa mesures com l’Ingrés Mínim Vital o el
mecanisme de cobertura a través dels ERTO per protegir l’ocupació, amb l’objectiu de
crear un Escut Social per fer front a aquests reptes socials, però calen més mesures i
materialitzar alguns compromisos, com tirar endavant la derogació de les reformes
laborals que ha precaritzat el mercat de treball, assolir un SMI al nivell del 60% del
salari mitjà, o la defensa d’un sistema públic de pensions dignes, entre altres mesures.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha tingut una actuació erràtica en l’adopció
de mesures socials per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb errades en els ajuts a
persones autònomes, o l’objectiu d’eixugar dèficit públic en un moment on calen, i
estan avalades per les institucions europees, polítiques expansives de deute per donar
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àmplies respostes a la crisi social. Una situació que s’està agreujant davant la
impossibilitat de posar en marxa un Govern de la Generalitat, a pesar de que ja fa més
de dos mesos que es van celebrar les eleccions catalanes del 14 de Febrer de 2021.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions de les organitzacions sindicals
convocants d’aquestes activitats pel Primer de Maig.
2. Instar el Govern de l’Estat a que derogui les reformes laborals regressives i acordi
amb els agents socials la pujada del SMI en els termes ja esmentats, tal com es va
comprometre en els acords de govern signats per obrir la present legislatura.
3. Instar el Parlament de Catalunya a que, amb la major celeritat, es trobin els acords
que possibilitin la conformació d’un Govern de la Generalitat de Catalunya que
pugui fer front a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la
COVID-19.
4. Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a UGT de Catalunya, a USOC, al
Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes
FMC i ACM.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
8. Aprovació d'una proposta en suport de l'alliberament de les patents de les
vacunes de la COVID-19
Les nostres ciutats i pobles, com bona part de les ciutats i pobles del planeta, han vist
emmalaltir milers de veïns i veïnes i han patit la mort de centenars de persones
estimades, la majoria gent gran. També han viscut les restriccions dels drets i de les
llibertats de la seva població. Malgrat l’esforç enorme de la ciutadania i les institucions,
han augmentat les desigualtats, especialment les relacionades amb la salut.
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A escala planetària, la pandèmia de la COVID-19, que va ser declarada fa un any, ha
causat prop de 3 milions de morts segons l’Organització Mundial de la Salut. La
malaltia també està fent augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del món.
Després d’una gesta científica sense precedents, suportada en gran part amb molts fons
públics, disposem de vacunes amb una eficàcia altíssima, que són la millor i potser
l’única esperança per deixar enrere aquesta pandèmia. Malgrat això observem una
vacunació inexplicablement alentida per un règim de producció i arribada de vacunes
que es demostra insatisfactori i que allarga la sortida del túnel.
Malauradament, la producció i la distribució mundials de les vacunes s’evidencien
limitades i desiguals. Les patents i el secretisme dels contractes en són, en aquest
moment, les principals causes. Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli de la
producció, el subministrament i la distribució de les vacunes arreu del món i hi ha
opacitat en els contractes i acords formalitzats amb els diferents països. Les
administracions públiques han destinat molts recursos públics a aconseguir que les
diferents empreses farmacèutiques poguessin desenvolupar i comercialitzar una vacuna.
S’estima que la inversió pública global en la vacuna de la Covid-19 supera els 25.000
milions d’euros, incloent-hi la recerca bàsica, el desenvolupament i la compra avançada.
Aquesta inversió pública, però, contrasta amb el fet que la gestió posterior de les patents
està suposant uns grans beneficis per al sector privat que les té.
Qualsevol causa que endarrereixi la vacunació massiva i global impacta en la
recuperació de la normalitat. Més enllà de la capacitat dels governs locals i autonòmics
per fer equilibris entre incidències i restriccions, la vacunació és la millor i potser
l’única opció per retornar a una vida lliure de pandèmia.
Alhora s’està desenvolupant una Iniciativa Ciutadana Europea, Right2Cure que demana
a la Comissió Europea que faci tot el que estigui en la seva mà perquè les vacunes i
tractaments siguin considerats un bé públic global, accessible a tots i totes de manera
gratuïta.
Davant d’una crisi global sense precedents, els professionals, les agències públiques i
les organitzacions internacionals de la salut global han promogut una declaració per a
l’alliberament de les patents de les vacunes contra la COVID-19, com a mínim
temporalment perquè obstaculitzen la producció i distribució tant a nivell de ciutats com
a escala mundial. La declaració ha estat signada per Metges Sense Fronteres, Metges de
el Món, Oxfam Intermón, Amnistia Internacional i Medicus Mundi, a més del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i
l'Agència de Salut Pública de Barcelona. La cap de Medicina Preventiva i
Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, també s’ha unit a títol
individual; així com Rafael Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global
d'ISGlobal, i l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic i professor de la Universitat de
Barcelona, Antoni Trilla.
Creiem necessàries mesures que estiguin a l’altura per respondre, per sobre de barreres i
interessos, a criteris de salut pública i de justícia global. La situació actual de la
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pandèmia i el procés de vacunació enfront de la COVID-19 reuneixen totes aquelles
característiques d’excepcionalitat, d’exigible equitat i d’interès per a la salut pública
necessàries per legitimar els següents acords.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adherir el municipi de Mollet del Vallès a la Declaració de Barcelona per
l’alliberament de patents.
2. Instar el Govern de l’Estat i la Comissió Europea, que activin els mecanismes
excepcionals que preveu la legislació internacional, de manera que les indústries
farmacèutiques que disposen de vacunes de provada eficàcia alliberin temporalment
les patents, i permetin una transferència de coneixement i/o producció per accelerar
al màxim la capacitat global de producció de les vacunes esmentades i,
especialment, després de les inversions públiques multimilionàries concedides.
3. Instar el Govern de l’Estat i la Comissió Europea que aquestes negociacions es
duguin a terme amb transparència i que els acords establerts i les seves condicions
es facin públics. I per una qüestió d’ètica mèdica, de salut global i de drets humans, i
per prevenir l’aparició i la disseminació de noves variants, que aquestes vacunes
arribin a tots els racons del planeta per tal d’assegurar una cobertura global, seguint
criteris de salut pública i començant per les treballadores i treballadors sanitaris i els
col·lectius més vulnerables.
4. Instar els mitjans públics i privats de la ciutat que difonguin aquesta declaració i que
ens ajudin a centrar i visibilitzar el debat. El problema fonamental és per què no
s’habiliten els mecanismes extraordinaris previstos de compartició de coneixement i
tecnologia, de transparència, que prioritzin, per sobre de qualsevol altra
consideració, la salut i els drets fonamentals de les persones.
5. Comunicar els presents acords a la Presidència de la Comissió Europea, la
Presidència del Govern de l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu i del
Congrés de Diputats i del Senat, a l’Ajuntament de Barcelona, a les entitats
municipalistes de Catalunya així com a les organitzacions no governamentals
Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres i Oxfam Intermón.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
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S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovat per majoria
9. Aprovació d'una proposta per al reconeixement públic del dol perinatal,
gestacional i neonatal
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades,
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96
entre el dia 1 i els 28 dies.
Es consideren mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació,
ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes
(considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins
als 28 dies de vida.
La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una
pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i
d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” a poc a poc disposa de més
visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant de la pèrdua d’un fill. Avui hi ha
moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment,
existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el
Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són
diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i
acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que,
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement
per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest
reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es
tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les
famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. Fins i
tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament
individual.
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Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un
espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues
d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i
neonatal, donant-li la importància que es mereix.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès es posa al costat de les famílies que han tingut la
pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol
acompanyar en el seu dol. I dona suport a totes les accions ciutadanes que es donin en
aquest sentit al nostre municipi.
2. Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat que el
municipi es doti d’un espai físic al cementeri municipal, de suport i confort per a
aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal, així com
altres estratègies d’acompanyament.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
11. Precs i Preguntes:
Precs
Sra. Escribano:
Amb relació a l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu
Comenta que el seu grup va presentar aquest punt com a moció perquè està en línia amb
el que aquest Ajuntament ha manifestat en diverses ocasions sobre el suport al
cooperativisme. Afegeix que malauradament no es podrà votar però desitja que sigui
tingut en compte i que l’adhesió al programa Municipi Cooperatiu esdevingui una
realitat.
Proposa que la nostra ciutat es sumi a aquest programa per esdevenir un referent de
cooperativisme i formar part d’una xarxa de municipis amb l’objectiu comú de difondre
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el model cooperatiu, enfortir-lo i fomentar-lo. Creu que formar part d’aquest programa
per potenciar el cooperativisme ajudaria a crear llocs de treball i a dinamitzar
l’economia des de dues vessants. D’una banda, contribuint a la formació de noves
cooperatives i de l’altra, apostant per la prestació de serveis públics a través de
cooperatives.
Exposa que el programa Municipi Cooperatiu estableix un suport per part de la
Federació de Cooperatives de Catalunya per preparar accions de sensibilització i
formació específica de treballadors i treballadores municipals.
Continua explicant que el cooperativisme sempre ha estat molt arrelat a Catalunya en
àmbits tan diversos com l’educatiu, comercial, economia solidaria o serveis de neteja.
En moments de crisi ha estat un instrument de vertebració social i territorial, de creació
d’activitat econòmica, de consolidació de l’anomenada economia social i, evidentment,
ha creat llocs de treball.
Per tant, demana que s’estudiï l’adhesió de la nostra ciutat a aquest programa, com ja ho
han fet municipis del nostre voltant i de la nostra comarca com ara l’Hospitalet de
Llobregat, Sabadell i Manresa d’una banda, i Granollers i Montornès de l’altra.
Sr. López:
Amb relació a les inhumacions de col·lectius minoritaris
Comenta que des del seu grup, AM-ERC-MES, els hauria agradat que aquest punt fos
una moció per poder-lo votar i conèixer què en pensa cadascun dels grups.
Diu que tots naixem acompanyats i també volem morir envoltats dels nostres. La mort
interpel·la per darrer cop les pertinences respecte de la cultura i de les creences i, al
mateix temps, activa i mobilitza els vincles comunitaris davant de la desaparició d’un
dels seus membres. La darrera cura d’un difunt, per tal que aquest pugui tenir un bon
comiat, esdevé una obligació comunitària .
Exposa que fa vuit mesos va morir un molletà anomenat Sidi. Tenia quaranta pocs anys
i el seu cos no va poder ser repatriat al seu país d’origen. Al seu país d’acollida, el
nostre, no ha pogut ser enterrat segons les seves creences i ara caldrà esperar dos anys
per poder traslladar el seu cos al seu país d’origen o a València.
Continua explicant que els darrers vint anys els molletans i molletanes hem vist com ha
canviat la població de la nostra ciutat. Ara hi ha molletans i molletanes amb religions i
orígens molt diversos, amb creences diferents, i a l’hora de morir, amb ritus funeraris
als que cal fer una atenció especial perquè tal com ha dit abans són una obligació
comunitària. Cal tenir en compte el pluralisme religiós, les diferents sensibilitats i ritus
funeraris de musulmans, jueus i altres. Milers de molletans i molletanes pertanyen o
tenen vincles amb la comunitat musulmana. Habitualment repatrien els cossos dels seus
difunts amb l’ajut d’una assegurança prèvia però actualment, amb la covid, tot ha
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canviat i, tal com ha explicat abans la impossibilitat de repatriar els cossos dels difunts
és un problema greu.
Afegeix que segons la Legislació, les comunitats musulmana i jueva, específicament,
tenen dret a parcel·les reservades al cementiris municipals i a fer de manera privada un
lloc per a la inhumació. A la nostra ciutat hi ha molts molletans i molletanes que volen
seguir el ritual islàmic. Aquest consisteix en enterrar els cossos directament a terra amb
un sudari, sense fèretre, recolzat sobre el seu costat dret i orientat cap a l’Est, cap a la
Meca. A l’Islam la incineració no està permesa. Evidentment, a Mollet hi ha més
diversitat religiosa però la comunitat més nombrosa és la musulmana.
Per últim, argumenta que a Catalunya, l’adequació dels possibles espais als ritus
funeraris islàmics pot esdevenir un patrimoni municipal d’altíssim valor que
contribuiria a una molt necessària normalització de la interculturalitat. A més, portar a
terme aquesta adequació faria de Mollet del Vallès un referent en la lluita contra la
islamofòbia.
Per tant, amb aquest prec demana:
1. Fer una previsió de la demanda present i futura d’enterraments segons el ritu
funerari islàmic i d’altres col·lectius minoritaris a la nostra ciutat. Quins costos
hauria d’assumir l’administració local i quines contribucions haurien d’assumir els
usuaris per mantenir la viabilitat del servei. El càlcul de l’espai necessari i
l’habilitació d’un espai aconfessional per a pregàries adaptat a aquests ritus.
2. Les modificacions urbanístiques oportunes per reservar aquests espais per a la
inhumació.
3. Obrir un període de converses amb els representants de les entitats i comunitats
religioses de Mollet del Vallès per treballar-hi en comú.
Sr. Garrido:
Amb relació a la recomanació del Síndic Personer de reformar el Reglament Orgànic
Municipal
El seu grup sol·licita un impuls de la comissió que es va crear el juliol de 2019, i que
encara no s’ha reunit, per resoldre els dubtes d’alguns grups municipals respecte al
ROM.
Amb relació a algunes conductes incíviques
El seu grup sol·licita que el govern prengui mesures contra les concentracions,
especialment de joves, en determinats espais de la nostra ciutat, com ara la zona
comercial de Riera Seca o l’aparcament del camp de futbol de Mollet, on aquest darrer
cap de setmana ha tingut lloc un incident.
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En aquesta mateixa línia afegeix que des del col·lectiu Molletopina els han fet arribar
una queixa per un acte incívic al parc de Plana Lledó que va deixar restes d’ampolles de
vidre.
Sr. Daví:
Amb relació a la nova campanya de tinença responsable d’animals de companyia
Comenta que ha llegit que la nova campanya de tinença responsable d’animals de
companyia començarà amb la intervenció dels agents cívics sota la vigilància de la
Policia Municipal.
Exposa que, tot i les campanyes prèvies, hi continua havent moltes persones incíviques.
Mollet disposa de correcans i properament n’hi haurà algun més però tot i això al parc
de Can Mulà, que no és un correcan i per tant l’ordenança corresponent obliga a què els
gossos vagin lligats, molts gossos corren lliures i fan les seves necessitats sense que el
seus propietaris les recullin.
Demana que es senyalitzi clarament que al parc de Can Mulà els gossos han d’anar
lligats.
Preguntes
Sr. Sancho:
Amb relació a les aportacions econòmiques per al funcionament dels grups municipals
Comenta que el seu grup no ha rebut cap ingrés en concepte d’aportació econòmica per
al funcionament dels grups municipals des de fa dos mesos i que llavors van rebre
l’ingrés corresponent al mes de gener. La setmana passada van preguntar si hi havia
algun problema de tresoreria i se’ls va respondre que no. Pregunta si la resta de grups
estan en la mateixa situació i quina és la solució.
Sra. Escribano:
Amb relació a la neteja i el manteniment de la via pública i altres espais municipals
Pregunta si s’hi estan estudiant noves mesures contra la brutícia ocasionada pels
coloms.
Afegeix que els han comentat que en alguns barris els contenidors d’escombraries estan
especialment bruts, més del què és habitual, sobretot els de l’orgànica. Vol saber si
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l’empresa que presta aquest servei està complint amb el règim establert per a la seva
neteja i si la seva periodicitat és suficient.
Amb relació a una multa a un membre de la Plataforma Salvem el Calderí
Comenta que han sabut per la premsa que s’ha imposat una multa de 750 euros a un
membre de la Plataforma Salvem el Calderí per, presumptament, fer una concentració
sense permís municipal. El passat dijous, a la comissió informativa, van preguntar i cap
dels presents, ni treballadors ni regidors de l’Ajuntament, en sabia res.
Vol saber si ja tenen informació sobre aquesta qüestió i la infracció sobre la qual es basa
la sanció ja que l’autorització o informació prèvia per exercir els drets de manifestació i
reunió correspon a la Generalitat i als Mossos d’Esquadra i són aquests qui ho
comuniquen a l’Ajuntament.
Sr. Espinosa:
Amb relació a problemes en l’empadronament
Comenta que algunes persones han difós i denunciat públicament que l’Ajuntament
posa dificultats per empadronar-se a persones que viuen en domicilis amb nuclis de
convivència de més de 8 membres. Vol que se li doni una explicació.
Sra. Moya:
Amb relació als canvis normatius en matèria de trànsit, mobilitat i civisme
Vol saber quins han estat els canvis de normativa en matèria de trànsit, mobilitat i
civisme dels últims tres o quatre anys, si hi ha hagut un increment en el nombre de
sancions contra aquestes ordenances i si, en conseqüència, també hi ha hagut un
increment en els ingressos per aquest concepte.
Amb relació a les pantalles LED del parc de les Pruneres
Comenta que saben que les pantalles LED del parc de les Pruneres han estat retirades
per reparar-les. Vol saber quan estaran reparades o quina previsió hi ha per tornar-les a
instal·lar.
Amb relació a uns terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl
Vol saber si ha hagut algun tipus d’acord entre l’Ajuntament i l’Incasòl respecte als
terrenys on fa uns anys s’havia previst la instal·lació dels nous Jutjats de Mollet del
Vallès.
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Sra. Guillén:
Amb relació a la propera Festa Major
Vol saber si ja s’està treballant en la previsió de celebració dels diferents actes i
l’adaptació dels espectacles de la propera Festa Major.
Amb relació a l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità
Comenta que l’objectiu de la nova Associació de Municipis de l’Arc Metropolità és la
promoció econòmica. Vol saber si es preveu fer algun tipus de programa d’inserció
laboral per abaixar la taxa d’atur i fomentar la contractació laboral.
Sr. Sostres:
Amb relació al nombre insuficient de papereres al parc dels Pinetons
Comenta que els dissabtes a la zona del parc dels Pinetons es celebren festes infantils i
trobades juvenils nocturnes que generen una quantitat de deixalles que sobrepassa la
capacitat de les papereres i que, en conseqüència, cada diumenge al matí aquesta part
del parc està en condicions lamentables. Afegeix que aquest problema de deixalles
també és resultat moltes vegades d’actes vandàlics als parcs de la Farinera i de Plana
Lledó.
Vol saber si el govern té prevista alguna acció immediata de vigilància, neteja i
instal·lació de més papereres per minimitzar aquest problema.
Amb relació a l’estat d’algunes voreres
Comenta que hi ha voreres amb els panots aixecats o trencats per l’acció de les arrels
dels plataners que no han estat objecte de manteniment des de fa 15 anys. Vol saber si el
govern municipal té programades accions immediates o un pla de manteniment
d’aquestes voreres.
Amb relació a la publicació dels pressupostos del Consorci de Gallecs
Vol saber si el govern municipal, com a membre del Consorci de Gallecs, té previst
reclamar de forma immediata la publicació dels pressupostos d’aquesta entitat
corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 atès que la Llei de Transparència ordena
la publicació dels pressupostos dels ens que es financen amb fons públics.
Amb relació a un procediment de patrulla de la Policia Municipal
Comenta que la Policia Municipal patrulla a baixa velocitat, en motocicleta elèctrica,
entre els vianants, per les voreres de la nostra ciutat, especialment per l’avinguda de la
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Llibertat. Vol saber si el govern municipal considera correcta aquesta manera de
patrullar.
Amb relació a la manca de llocs d’estacionament per motocicletes
Vol saber si el govern municipal, ara que l’aplicació de la nova ordenança prohibeix
l’estacionament de motocicletes a les voreres, considera suficient el nombre d’espais
reservats per l’estacionament d’aquests vehicles.
Sr. López:
Amb relació a la neteja dels barris
Comenta que hi ha barris on la neteja especial del “Fem dissabte” s’ha fet unes quantes
vegades mentre que a d’altres no s’ha fet mai. Vol saber quin és el criteri que se
segueix.
Amb relació a la inscripció dels grups d’interès
Comenta que hi ha diversos grups d’interès inscrits a la Generalitat de Catalunya que
també volen inscriure’s com a grup d’interès al nostre Ajuntament i així tenir algunes de
les prerrogatives que tenen les entitats, com per exemple poder participar al Ple. Vol
saber què està fent el govern municipal al respecte.
Sr. Daví:
Amb relació al cens d’ADN de gossos
Vol saber com està el registre de l’ADN dels gossos a la nostra ciutat.
Amb relació a la finalització de les concessions de les autopistes
Comenta que el proper 31 d’agost s’acaben les concessions de l’autopista i que les
barreres de les autopistes que passen per Mollet deixaran d’existir, a no ser que el
Govern de l’Estat els torni a concedir una pròrroga per compensar les possibles pèrdues
durant aquests darrers mesos de pandèmia.
Vol saber quins ingressos deixarà d’obtenir l’Ajuntament de Mollet del Vallès en
concepte d’IBI de les concessionàries corresponents als trams d’autopista que passen
pel nostre terme municipal.

Codi de verificació: 3142bcd4-40b6-4b9f-b34d-e08436a5fea0
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Sr. Garrido:
Amb relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Comenta que des de diferents àmbits s’està treballant en la implementació dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Vol saber quina és la línia de treball respecte a la contractació pública i les licitacions, i
si es té en compte el compromís dels licitants amb els ODS en el moment de la
concessió.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202104264857349500_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
11/05/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
11/05/2021

.
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