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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2020
2. Nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló
3. Aprovació de l'inventari municipal consolidat a 31.12.2019
4. Renovació de Pòlisses de Tresoreria amb Caixa d'Enginyers, Banc de Santander i
BBVA
5. Atorgament d'un aval a EMFO per a la concertació de dues pòlisses de crèdit
6. Aprovació de l'expedient 9/2020 de modificació del Pressupost
7. Adhesió a la Red Española de Ciudades por el Clima
8. Aprovació d'una proposta sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la
prohibició d'armes nuclears
9. Aprovació d'una proposta contra l'ocupació il·legal d'habitatges
10. Aprovació d'una proposta per a una atenció primària forta
11. Aprovació d'una proposta amb relació al Pacte de Teguise
12. Mocions d'urgència
13. Precs i Preguntes
Precs:
- Prec per millorar la transparència amb relació al Pressupost municipal
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 20 de juliol
de 2020.
2. Nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan
Abelló
Atès l’article 8 dels estatuts de l’Organisme Autònom Fundació Municipal Joan Abelló,
on es defineix les dues persones professionalment qualificades que en formaran del
Consell Rector i seran nomenades pel Ple de l’Ajuntament i consensuades entre
l’Ajuntament i els representants familiars (X2020012131).
Atesa la renúncia escrita d’Oriol Fort i Marrugat per motius personals.
Atès l’informe del cap de servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat, de data 21 de
juliol de 2020, en el qual es proposa la substitució d’un membre del Consell Rector de
la Fundació Municipal Joan Abelló per renúncia així com la proposta de la candidata
idònia a nomenar
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar com a membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló:
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Oriol Fort i Marrugat
2. Nomenar nou membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló:
Maria Victòria Pérez Miralles
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació de l'inventari municipal consolidat a 31.12.2019
Atesa la rectificació, a 31 de desembre de 2019, de l’inventari del patrimoni municipal
duta a terme conforme es preveu als articles 222.2 i 103 del Text refós de la Llei
municipal de règim jurídic de Catalunya i el Reglament de patrimoni dels ens locals,
respectivament.
Atès que en compliment d’allò que s’estableix als articles 204.2 i 215.2 del Reglament
d’obres i serveis dels ens locals de Catalunya, tan els organismes autònoms com les
empreses municipals han elaborat i aprovat provisionalment mitjançant acord dels seus
òrgans, els inventaris de llurs béns, drets i obligacions amb referència a 31 de desembre
de 2019, i que, per tant, integrant-se com annexos al propi Ajuntament de Mollet del
Vallès, passen a formar part de l’inventari general consolidat d’aquest, tal com s’indica
a l’article 100 del Reglament de patrimoni.
De conformitat amb els articles 222.3 i 105 del Text refós de la llei i reglament ja
esmentats al paràgraf primer
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Aprovar la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2019.

2.

Aprovar definitivament, a 31 de desembre de 2019, els inventaris de les entitats
dependents següents:
-

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès
Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès
Fundació Municipal Joan Abelló
Mollet Comunicació, SL
Mercamollet, SL
Mollet Impulsa SL
Emfo ( Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació), SL
Consorci Teledigital Mollet
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3.

Trametre una còpia de l’inventari general al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Renovació de Pòlisses de Tresoreria amb Caixa d'Enginyers, Banc de Santander
i BBVA
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. El 30 de juliol de 2020 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de les operacions de tresoreria vigents amb el
Banc de Santander, Caixa d´Enginyers i BBVA per un import màxim conjunt de
7.400.000,00€.
3. Banc de Santander, Caixa d´Enginyers i BBVA han presentat ofertes per a la
renovació de les operacions de crèdit amb les següents condicions:
Entitat: Banc de Santander
- Import: 1.400.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,78%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

Entitat: Caixa Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3mesos + 0,73%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
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-

Comissió de no disponibilitat: 0,05% anual
Resta de comissions: exempt
Garantia: les pròpies de l’acreditat
Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

Entitat: BBVA
- Import: 3.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,48%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
5. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
6. 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.
7. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
8. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les tres
noves operacions, són les següents:

BBVA

3.000.000,00 €

Caixa d´Enginyers

3.000.000,00 €

Caixabank

2.000.000,00 €

Banc de Santander

1.400.000,00 €

Total

9.400.000,00 €
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9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les
noves operacions és de 9.400.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, 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 competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
10. Les condicions proposades per totes les entitats compleixen amb els requisits
establerts a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals, així com les seves corresponents actualitzacions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar les següents pòlisses 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: Banc de Santander
- Import: 1.400.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,78%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Caixa Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3mesos + 0,73%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 0,05%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,05% anual
- Resta de comissions: exempt
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Garantia: les pròpies de l’acreditat
Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

Entitat: BBVA
- Import: 3.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,48%
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Caixa d´Enginyers per import de
2.000.000,00€.
3. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb el BBVA per un import de
2.000.000,00€.
4. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Santander per import de
1.400.000,00€.
5. 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.
6. Notificar aquesta Resolució al BBVA, Caixa d´Enginyers i Banc de Santander i
donar trasllat a Intervenció.
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: ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres, Vilaret . Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria.
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5. Atorgament d'un aval a EMFO per a la concertació de dues pòlisses de crèdit
Atesa la memòria de l’Alcaldia per a la incoació d’aquest expedient, de data 30 de juliol
de 2020 i les ofertes rebudes per part de Caixabank i Banc de Santander.
Atesa la necessitat de l’atorgament de l’aval a l’esmentada empresa per a poder dur a
terme aquestes operacions de tresoreria.
Vistes les condicions de les ofertes presentades i que aquestes estan dintre dels requisits
de prudència financera.
Atesos els articles del 48 al 55 i 199 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
operacions de crèdit dels ens locals i dels seus organismes i empreses municipals.
Atesos els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, en relació a les competències de l’Alcaldia per a la concertació
d’operacions de crèdit.
Atesa la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d´endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
Es proposa que la el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les
condicions que es detallen a continuació:
Tipus d´operació: Crèdit en compte corrent
Entitat: Caixabank
Import: 1.000.000,00 €
Termini: màxim 1 any
Tipus d´interès: Euribor 3m + 0,78%
Liquidació d´interessos: trimestral
Comissió obertura/renovació: 0,00€
Comissió estudi: 0,00€
Comissió disponibilitat: 0,10% anual
Garanties: Aval de l´Ajuntament de Mollet del Vallès
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2. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les
condicions que es detallen a continuació:
Tipus d´operació: Crèdit en compte corrent
Entitat: Banc de Santander
Import: 200.000€
Termini: màxim 1 any
Tipus d´interès: Euribor 3 mesos + 0,78%
Liquidació d´interessos: trimestral
Comissió obertura/renovació: 0,00€
Comissió estudi: 0,00€
Comissió disponibilitat: 0,025% trimestral
Garanties: Aval de l´Ajuntament de Mollet del Vallès
3. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i Caixabank el 9 d’octubre de 2019 per import
de 1.000.000,00 €.
4. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i el Banc de Santander el 22 d’octubre de 2019
per import de 200.000,00 €.
5. Donar trasllat d´aquesta Resolució a la Intervenció municipal i notificar-la als
interessats Caixabank, Banc de Santander i l´Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l´Ocupació.
6. 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.
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: ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho,
Sostres, Vilaret . Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
6. Aprovació de l'expedient 9/2020 de modificació del Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vista la memòria de l’alcaldia que consta en l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Atès el què es preveuen l’article 13 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2020 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la modificació de crèdit número 9/2020 del Pressupost de l’Ajuntament amb el
detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT DE DESPESES
Transferències de crèdit negatives
Transferències de crèdit positives
Increment de l’estat de despeses

123.588,05 Euros
123.588,05 Euros
0,00 Euros

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, López, Padilla, Planellas, Sostres, Vilaret . Total: 6
Resultat: Aprovat per majoria
7. Adhesió a la Red Española de Ciudades por el Clima
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la
Red Española de Ciudades por el Clima. E2082020000004
Antecedents
1. El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació
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directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb
un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment,
les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de
combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.
2. El municipi de Mollet del Vallès està compromès amb la lluita contra el canvi
climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica,
suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i
que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. En aquest sentit, l'Ajuntament es
va adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses l'1 de novembre de 2008, i es va
desenvolupar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) durant l’any 2009.
Des de llavors, 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, el reciclatge o la biodiversitat, arribant a ser una ciutat
pionera i referent en l’àmbit europeu, amb l’obtenció del guardó European Green
Leaf 2015 i el Premio Ciudad Sostenible l’any 2017, en la categoria d’Energia.
3. Tal com estableix Manifest per a la Declaració d’Emergència Climàtica a Mollet del
Vallès a partir de l’1 de gener de 2020:
“L’emergència climàtica ja és una realitat. Ens volem unir a les institucions d’arreu del món
que han declarat l’emergència climàtica perquè ja no podem parlar de canvi climàtic, quan
ens trobem en una clara situació d’emergència planetària. La comunitat científica fa anys
que ens ho adverteix i ja ho patim arreu del planeta i també al nostre país: onades de calor,
inundacions, fenòmens meteorològics extrems, incendis devastadors, les anomenades gotes
fredes, etc.”

El treball en xarxa de les diverses administracions locals és un element fonamental per
fer front a l’emergència climàtica i la transició energètica. Es constata la necessitat
d’augmentar la participació de l’Ajuntament de Mollet en fòrums, plataformes i taules
de treball transversals, mitjançant l’adhesió a la Red de Ciudades por el Clima.
Fets
1. La Red Española de Ciudades por el Clima és la Secció de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP) formada pels Governs Locals que estan integrant
en les seves polítiques la protecció del clima.
2. L'activitat d'aquesta Xarxa està dirigida a la promoció de les polítiques de
desenvolupament sostenible i a l'impuls de polítiques locals de lluita contra el canvi
climàtic i adaptació a aquest.
3. La Xarxa és un instrument de coordinació i impuls de les polítiques locals de lluita
contra el canvi climàtic de les ciutats i pobles espanyols entre si i amb el Govern
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d'Espanya. És així mateix, la principal eina per a traslladar els objectius de la
política nacional de canvi climàtic i gestió de l'energia a l'escala local.
4. Els eixos bàsics d'actuació de la Xarxa són la mobilitat, l'energia, l'edificació i
planificació urbana i les ecotecnologies.
5. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al fet que la FEMP i el llavors Ministeri
de Medi Ambient van establir el 4 de novembre de 2004 un conveni de col·laboració
institucional per posar en pràctica iniciatives de prevenció de la contaminació i el
canvi climàtic, dirigit a l'impuls de polítiques de desenvolupament sostenible a
nivell municipal i en el qual es reflecteix la necessitat d'establir una estreta
col·laboració entre altres institucions i organismes públics per impulsar aquestes
actuacions.
6. En l'actualitat la Xarxa compta amb més de 300 entitats locals adherides,
representant a el 60% de la població espanyola.
7. Amb l'adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, el Govern Local es
compromet a determinar un conjunt d'actuacions, que hauran d'incorporar en un Pla
d'Actuació o Estratègia Local, aprovat pel Ple, que inclogui mesures en els àmbits
d'energia , mobilitat, gestió de residus, edificació i planificació urbana, amb la
finalitat d'establir les bases institucionals per a la progressiva reducció de l'emissió
de gasos d'efecte hivernacle en el municipi i l'adaptació als efectes del canvi
climàtic.
8. Paral·lelament, s'haurà d'iniciar un procés d'informació i sensibilització per a la
participació de tots els agents econòmics i les organitzacions ciutadanes representats
en la vida municipal, per la seva implicació en la lluita contra el canvi climàtic.
9. A més, les ciutats que participin en la Xarxa hauran d'assumir els compromisos
adoptats en l'Acord de París, aprovat en la COP 21, que estableix el marc global de
lluita contra el canvi climàtic i promou una transició cap a l'economia baixa en
emissions i resilient a l' canvi climàtic.
10. En data 24 de febrer de 2020 el cap de secció d’Energia i Sostenibilitat ha informat
favorablement la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la Red
Española de Ciudades Por el Clima, sent el cost de l’adhesió de 300 euros anuals.
Fonaments de dret
1. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que
s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a
un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del
sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i
concretament han d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model
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energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que
el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el
sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
2. La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i,
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.
3. Els articles 14 i 15 de les Normes de Funcionament i Organització de la Xarxa
Espanyola de Ciutats pel Clima, que detalla els drets i deures dels socis titulars.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la Red Española de Ciudades
Por el Clima i, en conseqüència, es compromet a:
a) Establir un Pla d'Actuació o Estratègia Local, que inclogui mesures, d’acord amb la
declaració d’emergència climàtica que va entrar en vigor en data 01 de gener de
2020, en els àmbits de Transició Energètica, Mobilitat, Gestió de Residus,
Biodiversitat i Planificació Urbanística, amb la finalitat d'establir les bases
institucionals per a la progressiva reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle
en el municipi i l'adaptació als efectes del canvi climàtic.
b) Complir amb les obligacions i exercir els drets establerts als articles 14 i 15 de les
Normes de Funcionament i Organització de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel
Clima i, especialment, la d'abonar a la FEMP la quota de soci titular de la xarxa que
per a cada any correspongui a aquesta entitat local en funció de el nombre dels seus
habitants, i que en el present exercici ascendeix a 300 euros.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Aprovació d'una proposta sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre
la prohibició d'armes nuclears
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens
dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
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Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui
el món continua disposant de 13.865 armes nuclears, la majoria d’elles amb una
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques,
etc., s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de
les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi
sumin activament. I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més
just, en pau i nuclearment desarmat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per
l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears
2. Reclamar als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa
amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu
assoliment
3. Fer seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada
amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant:
“La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que
suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem
fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món
lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui
deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i
duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al
Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a
signar-lo i ratificar-lo”
4. Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides
5. Instar l’Estat espanyol a vetllar per a que no es fabriquin armes nuclears ni els
seus complements en tot el territori espanyol
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6. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a
FundiPau (Fundació per la Pau) membre de la Campanya ICAN
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta contra l’ocupació il·legal d’habitatges
Retirat
10. Aprovació d'una proposta per a una atenció primària forta
Atès que la ciutadania està esgotada de patir les deficiències de l’atenció primària de
salut, que s’han vist agreujades per l’actual pandèmia. Als problemes ja crònics d’escàs
pressupost, falta de personal i equipaments obsolets s’ha afegit la sobrecàrrega que
suposa l’atenció de malalts de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a
persones que viuen en residències. Els i les professionals estan assumint una càrrega
insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena o
senzillament esfondrats.
Atès que hem vist com les mesures de seguretat instaurades en els CAP en els moments
més durs, com la pràctica desaparició de la visita presencial, o mesures organitzatives
com les agendes per tasques sense respectar la figura del o la professional referent,
l’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts no COVID, amb retards
d'alt risc, s’estan perllongant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a
curt termini. Com a conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre, o
es resolen tard i malament, i hem de fer cues vergonyoses a la porta dels CAP per
intentar que ens visitin.
Atès que recentment, la Conselleria de Salut ha presentat un «Pla d’enfortiment de
l’atenció primària» segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros en millores
tecnològiques, i en augment de personal d’aquí fins el 2022. Donaríem la benvinguda a
aquest pla si no fos perquè és del tot insuficient, no recupera ni de lluny les retallades
del 2011: 350 milions anuals, i 3000 professionals menys. Se segueixen ajornant
respostes que són urgents.
Atès que reclamem un enfortiment real i immediat de l'atenció primària, que ha de
passar per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut:
l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la
professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis i
atencions que rebem.
Malgrat que a la nostra ciutat, afortunadament, no hi ha hagut el tancament de cap dels
dos Centres d’Atenció Primària, volem mostrar preocupació per aquells indrets on estan
tancats total o parcialment.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar l’obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat total o parcialment
durant la pandèmia.
2. Habilitar espais i circuïts segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot
el personal dels caps i pacients.
3. Recuperar la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per
aquelles qüestions que es poden resoldre per aquestes vies.
4. Procurar que les visites (presencials o telemàtiques) siguin dels professionals
assignats o de referència.
5. 4. Promoure la participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada
CAP
6. Recuperació dels metges/metgesses, personal d’infermeria i d’administració, perduts
amb les retallades dels anys 2011-2014.
7. Prioritzar la despesa sanitària per a l’atenció primària. Aconseguir que la dotació
econòmica arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l'OMS.
8. Denunciar la demolició programada i sostinguda de l'atenció primària i les
polítiques privatitzadores, per la nostra salut, tot reivindicant una sanitat pública,
universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària forta de veritat.
9. Enviar aquets acords a la Conselleria de salut, Cat Salut, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya , federació i associació de municipis de Catalunya , Marea
blanca de Catalunya, Caps del nostre municipi, sindicats , plataforma sanitat pública
del Baix Vallès i Fundació sanitària de Mollet
Resultat: Aprovat per unanimitat
11. Aprovació d'una proposta amb relació al Pacte de Teguise
Ens els darrers mesos hem conegut fets cruels de violència contra els animals. La crisi
sanitària per la COVID 19 també ha fet augmentar l’abandonament i no ens ha estalviat
conèixer en el nostre municipi casos de maltractament animal.
Un dels casos que ha tingut més repercussió ha estat el del gos Timple, lligat i torturat
fins a la mort per part d’una parella en el municipi de Teguise (Lanzarote), que ha
Codi de verificació: 2daf00af-7e4b-4586-ad20-a9f5d2f31f2b
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

provocat que des de diverses entitats, organitzacions socials i polítiques de defensa dels
drets i el benestar animal impulsessin el Pacte de Teguise. Aquest Pacte, pretén ser un
ampli acord social, té com a objectiu prevenir i penalitzar el maltractament animal a
l’Estat Espanyol i exigir els canvis legislatius necessaris per a la seva erradicació.
La majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós amb els
animals, no obstant tenim constància d’actes de maltractament que generen un fort
rebuig tal i com es pot comprovar per les nombroses denúncies, de les que es fan ressò
en els mitjans de comunicació i les xarxes socials i tot i les dificultats provocades per
l’actual pandèmia, s’han convocat mobilitzacions per part dels moviments animalistes i
persones que estan en contra d’aquesta violència contra els animals.
Des de fa anys, hi ha a Espanya un debat sobre la necessitat d'aprovar una Llei marc de
protecció animal aplicable a tot el territori espanyol. Així, el Govern ha anunciat, a
través del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, l'aprovació d'una Llei marc de
protecció animal que actualment es troba en fase de treball tècnic dels grups, que ha de
servir per harmonitzar les lleis existents a les diferents comunitats autònomes i acabar
amb les mancances greus, ja que el que està prohibit en una comunitat, està permès en
una altra. Mentre a Andalusia, Cantàbria, Catalunya, Extremadura i Illes Balears es
prohibeix la venda d'animals en aparadors a botigues, no succeeix així en la resta de
comunitats, succeint alguna cosa similar pel que fa a la mutilació estètica (cua i orelles)
que es regula de manera diferent segons comunitats.
Pel que fa a el Codi Penal, actualment recull "els delictes relatius a la protecció de la
fauna i animals domèstics" en el capítol IV del Títol XVI. Des que, per primer cop,
inclogués el maltractament animal com a falta, el 1995, i com a delicte el 2003, han
quedat emparats penalment, a través de les diverses reformes portades amb posterioritat.
Amb l'última reforma, el 2015, es van ampliar les categories dels animals objecte de
protecció penal; es va afegir una nova conducta delictiva consistent en la "explotació
sexual" dels animals; es va incorporar com a pena privativa de drets la inhabilitació
especial per a la tinença d'animals; l'abandonament d'animals quan perilla la vida de
l'animal passa a ser delicte; i es van augmentar les penes davant la concurrència de
determinades circumstàncies.
Amb l'actual redacció, només es contemplen aquests agreujants per al delicte de l'article
337.1 (maltractament amb resultat de lesions o explotació sexual) i no per a la mort de
l'animal, recollida en l'article 337.3, de manera que un maltractament sense mort en el
qual concorrin circumstàncies agreujants porta aparellada una pena més gran que per al
cas d'un maltractament amb resultat de mort.
El Govern, a través del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, ha substanciat una
consulta pública prèvia sobre la proposta d'avantprojecte de reforma del Codi Penal, en
matèria de maltractament animal, i a través d'aquest tràmit s'ha demanat l'opinió de
ciutadans, organitzacions i associacions potencialment afectats per la futura norma
durant el termini de 15 dies naturals, del 15 de juliol al 30 de juliol de 2020. Aquesta
reforma és necessària per raons de coherència i proporcionalitat per ampliar els animals
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objecte de tutela penal i considerar-los com " víctima "; reduir els problemes
interpretatius de l'article 337; afegir noves circumstàncies agreujants; aplicar les
circumstàncies agreujants en els supòsits de mort de l'animal; preveure altres conductes
delictives; i revisar i endurir les penes privatives de llibertat i de drets.
Pel que fa al Codi Civil, aprovat en 1889, dota els animals de l'estatut jurídic de "béns
mobles". En 2017 es va iniciar la tramitació d'una Proposició de Llei de modificació del
Codi civil, la Llei hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels
animals per a la descosificació dels animals. El text distingia els animals de les coses i
incloïa el reconeixement exprés que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat, en
total sintonia amb el marc legal de la Unió Europea, que ja va cristal·litzar aquest canvi
de categorització legal dels animals al article 13 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea. La iniciativa va decaure amb la convocatòria d'eleccions al març de 2019.
El canvi normatiu que es pretenia introduir no es limitava a l'estatut jurídic dels animals,
sinó que afectava la inembargabilitat dels animals de companyia i la impossibilitat
d'estendre la hipoteca als animals col·locats o destinats a una finca dedicada a
l'explotació ramadera, industrial o d'esbarjo, prohibint així mateix el pacte d'extensió de
la hipoteca als animals de companyia. Amb aquesta reforma, els animals continuen sent
apropiables per les persones i objecte de relacions comercials, si bé s'estableixen
limitacions en el règim jurídic de la propietat per tal de protegir els animals i
salvaguardar de pràctiques abusives durant les dissolucions de matrimonis o parelles de
fet, la tinença, la convivència, la pèrdua i troballa i la venda dels animals.
Es fa imprescindible que es prossegueixi la tramitació de la Proposició de Llei sobre el
règim jurídic dels animals, impulsant el procediment fins a la seva aprovació, amb la
possibilitat d'introduir noves esmenes arran del temps transcorregut que millorarien la
seva redacció.
Catalunya compta amb una de les lleis més avançades de l’Estat pel que fa a la
protecció dels animals i el nostre municipi disposa de l’Ordenança de Tinença
Responsable i Protecció d’Animals de Companyia, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès el 28 de novembre de 2016, basada en aquesta mateixa llei catalana.
També el passat 8 de setembre la Coordinadora de Respecte Animal, en la qual estan
representades totes les entitats animalistes de la ciutat així com la pròpia Regidoria de
Respecte Animal i la policia local de Mollet, es va adherir al Pacte de Teguise per
donar-hi el seu recolzament.
Per aquest motiu i precisament per l’alta sensibilització de la majoria dels nostres veïns
i veïnes que no toleren la violència i la crueltat contra els animals, es produeixi on es
produeixi, exigeixen que s’avanci encara més en tots els àmbits: educatius, de
sensibilització, familiars, normatius.
Novament es posa de relleu que la sensibilitat social va per davant de la legislació i es
reclama que les lleis es posin al costat de la protecció i la defensa d’una vida sense
patiment, humiliacions, explotació i violència cap als animals.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al Pacte de Teguise,
manifestant el seu compromís, i sumar-se a la petició de reforma del Codi Civil
Español per a distingir els animals de les coses, com ho referma el Tractat de Lisboa
i el règim jurídic que els atorga el Codi Civil Català.
2. Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els casos
de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de la
pau i que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que
obligui a augmentar els estàndards de protecció.
3. Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a
endurir les penes en casos d’especial crueltat.
4. Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei 1/1996, de 10 de gener, d´assistència
jurídica gratuïta per incloure un torn d´ofici específic per la defensa i protecció dels
animals que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests supòsits on la
víctima, l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia naturalesa i per la
manca de capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la restitució dels seus
drets o la petició de mesures contra qui ha lesionat el seu propi benestar.
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els recursos als
Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i protecció de la
fauna.
6. Promoure la formació de les treballadores i treballadors públics per a l’aplicació
efectiva de tota la normativa existent, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i
local.
7. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a les entitats animalistes de la
ciutat de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
13. Precs i Preguntes
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Precs
Sra. Escribano:
Prec per millorar la transparència amb relació al Pressupost municipal
Comenta que el seu grup, Mollet en Comú, va presentar aquest prec com a moció.
Exposa que el Portal de Transparència és un espai formidable on els ciutadans i
ciutadanes poden consultar moltíssima informació, però afirma que la documentació en
moltes ocasions és difícil d’entendre.
Afegeix, primer, que no totes les dades estan actualitzades, d’alguns temes estan
actualitzades a data 2019 i des del seu grup entenen que pròximament estaran
actualitzades a 2020 però que n’hi ha que estan actualitzades a 2018.
En segon lloc, afegeix que no és gens intuïtiu buscar la informació perquè per fer-ho
potser cal tenir un mínim de nocions o certa familiaritat amb alguns temes i que no se
n’ha fet prou difusió entre la ciutadania.
En tercer lloc, diu que es pot pensar que a la ciutadania tot això no li interessa o, potser,
que els hi és molt difícil accedir-hi. Com a Ajuntament, representants polítics i
administració més propera a la ciutadania, diu, tenim l’obligació i la responsabilitat de
fer aquesta tasca pedagògica, de donar totes les eines perquè tota aquesta informació
arribi als ciutadans. Això genera una ciutadania informada i critica, amb coneixement.
Com diu la Llei de Transparència tota aquesta informació s’ha de posar a l’abast de
forma comprensiva, és a dir, entenedora i planera i, per tant, demana, anima i insta a que
es fomenti tot el que ha exposat.
Continua posant com exemple la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona, de la qual
diu que és molt atractiva i visual i on els ciutadans i ciutadanes poden “jugar” a fer el
pressupost i constatar que no hi ha recursos per a tot, que quan es fan servir per una cosa
se n’ha de treure d’alguna altra.
Acaba dient que aquest prec, com a tal, no es votarà però que al seu grup els agradaria
molt que tot l’exposat es tingui en consideració. Afirma que a l’Ajuntament hi ha
treballadors i treballadores, fantàstics i molt capaços, que poden revisar el Portal de
Transparència pensant en la ciutadania per tal de fer una ciutat i un Ajuntament molt
més transparents.
Sr. López:
Amb relació al funcionament del Ple
Es dirigeix a la resta de grups polítics.
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Afirma que el que passa al ple no té cap sentit, que tots els presents ho saben i que
alguns ho comenten. Demana que siguin valents i valentes i que es canviï aquesta
situació. Continua dient que no pot ser, que s’utilitzen els serveis jurídics, administratius
i policials sempre en contra d’una determinada llibertat d’expressió i de grups en
concret.
Per tant, demana que tots els regidors hi pensin i que intentin canviar aquestes maneres
de fer que l’únic que comporten és que no es pugui debatre ni expressar-se i que les
coses no funcionin amb normalitat, com haurien de funcionar en qualsevol ple
democràtic.
Sr. Sancho:
Amb relació a la seva participació
Comença afirmant que fa estona que ha demanat la paraula i que no se li ha permès
participar fins ara, que això és un intent de limitar la participació dels regidors i
regidores d’aquest consistori.
Contínua exposant que vol donar les gràcies a la Secretària d’aquest Ajuntament, la
senyora Alícia Puig, perquè avui ha fet un exercici de rigor professional.
Sra. Padilla:
Amb relació a la violència contra les dones
Es dirigeix a la Regidoria de Dona i Igualtat.
Comença exposant que la violència contra les dones és un greu problema social,
sobretot per les vides que s’emporta cada any, i que aquest 2020 és el pitjor de tots ja
que durant el confinament moltes dones han hagut de conviure amb el seu agressor.
Vol saber quines mesures concretes s’han pres per pal·liar aquest problema i ajudar
aquestes dones, moltes amb fills que també pateixen maltractament, i si hi han dades al
respecte tant durant com després del confinament.
Sra. Escribano:
Amb relació al funcionament del ple
Comença dient que darrerament estan passant coses decebedores i lamentables en
aquesta ciutat, actituds que no mereix la nostra ciutat.
Continua:
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El Ple és l’òrgan de màxima representació dels molletans i molletanes, potser a alguns
no els hi agrada, potser a alguns els fa mandra fer-lo, potser alguns el consideren un
tràmit, però el Ple és la màxima representació dels molletans i molletanes.
Avui dia no es pot debatre de tot, no estan clars els criteris. Avui hi ha hagut una
intervenció que ha obert vies. La tensió, l’enrariment, el clima que vivim són una
verdadera llàstima i no aporten res. La Secretària ens deia varies coses, que jo també li
agraeixo, i deia arribar a acords. Per contra, l’Alcalde uns minuts després ens deia que
aquest debat no es pot produir en aquest Ple i després reiterava, no es pot debatre. Ho
dic perquè vegin el contrast i que això és força increïble que estigui passant i força
lamentable. Per desgràcia, creiem que traspua una manca de voluntat política, de crear
un clima de bona convivència, manca un reconeixement sincer de les diferents opcions
polítiques i dels representants democràticament escollits. Per desgràcia, traspua i
demostra la manca de voluntat, potser la por de debatre, de dialogar.
En relació a això, fa anys que no es produeix el debat de l’estat de la ciutat on tothom
podia expressar el seu posicionament com a l’Estado de la Nación. Voldríem saber per
què i instar a que el recuperem. Igualment, els instem a asseure’ns i repensar les normes
per les quals ens hem de regir, però des d’un clima de tranquil·litat i reconeixement.
Ens sumem a la via de la Junta de Portaveus. Recuperem també la Comissió del ROM i,
en general, recuperem les comissions, aquelles en les quals puguem parlar de certs
temes i no estrictament dels que passen per les comissions informatives.
Per últim, abans l’Alcalde deia que ell ho feia per responsabilitat, evidentment hi ha
punts que no es poden portar per normativa. Jo vull recordar que hi ha molts altres
ajuntaments que no estan operant d’aquesta manera. Quan va començar a operar aquesta
nova dinàmica, en la qual algunes mocions passen i altres no, la Diputació de Barcelona
va presentar una moció en relació a Open Arms que a Mollet no es va poder debatre.
Crec que el president o presidenta i el secretari o secretària de la Diputació de Barcelona
volen complir amb les seves responsabilitats, no crec que només l’Ajuntament de
Mollet del Vallès tingui aquesta voluntat de complir amb la responsabilitat.
Des de Mollet en Comú instem a recuperar una via de diàleg. Instem a recuperar un
clima en el qual, com a mínim, hi hagi un cert reconeixement, una certa llibertat, una
certa normalitat i no aquesta manera de fer, que no ajuda, que tensiona i que sota una
pretesa responsabilitat, el que sembla que vol fer més aviat, és fer callar certes veus.
Preguntes
Sra. Guillén:
Amb relació a l’ocupació il·legal
Comença explicant que:
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El dia 22 de setembre vam registrar una sèrie de peticions dirigides a la Junta de
Seguretat Local relacionades amb l’ocupació il·legal a Mollet i l’adaptació del nostre
municipi als protocols de seguretat i lluita contra l’ocupació il·legal.
Al 2017 els pisos ocupats a Mollet del Vallès van ser 322, el 2018, 411 i el 2019, 559.
Per tant, com en d’altres municipis, és un problema in crescendo.
En aquest sentit el Govern d’Espanya ha regulat una sèrie de mesures que tots els cossos
de seguretat dels municipis haurien d’implementar per tal de defensar legalment la
propietat privada i que els propietaris puguin recuperar els seus habitatges ràpidament.
Pregunta al Govern si tal com ha sol·licitat el seu grup:
Primer, si s’elaborarà un pla municipal adaptat al nou protocol d’actuació de la
Secretaria del Estado de Seguridad del Gobierno de España contra l’ocupació il·legal
d’habitatges que inclogui un servei d’assessorament i orientació jurídica per als
propietaris afectats.
Segon, si es posaran en marxa i es reforçaran les mesures necessàries per vetllar per la
seguretat i la convivència veïnal afectades per l’ocupació il·legal.
Tercer, si s’elaborarà un cens d’habitatges ocupats de forma il·legal a Mollet del Vallès,
on consti el tipus d’ocupació, i si es farà un seguiment consistent en què la policia
instrueixi els expedients administratius pertinents per tal d’acreditar els fets contraris a
les ordenances.
Quart, si s’informarà regularment als grups polítics representats al Consistori, a la
comissió informativa que pertoqui, de l’evolució dels valors quantitatius i qualitatius
que formin part d’aquest cens d’habitatges.
Cinquè, si es reforçarà immediatament la presència policial i el patrullatge preventiu en
les zones de la nostra ciutat ja afectades, havent realitzat la formació i la implementació
conformes al protocol aprovat pel Govern d’Espanya.
Per últim, si s’habilitarà una aplicació a internet i mòbils amb la qual propietaris, veïns i
usuaris que detectin casos d’ocupació puguin comunicar-ho de forma instantània perquè
la Policia Municipal pugui actuar al moment i fer les gestions oportunes per desocupar
l’habitatge.
Sr. López:
Amb relació a les pedres Stolpersteine
Comenta que fa uns mesos es va aprovar en aquest ple sol·licitar les pedres
Stolpersteine a Memorial Democràtic pels 5 veïns de Mollet morts al camp de
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Mauthausen i per l’alcalde Josep Fortuny que va ser afusellat. Darrerament Sabadell i
Mataró les han pogudes col·locar.
Pregunta com està el procés a Mollet i afegeix que l’entitat està molt amatent i vol
saber-ho per tal de treballar amb el regidor o regidora que pertoqui.
Amb relació a la moció retirada de Ciutadans sobre l’ocupació il·legal d’habitatges
Respecte a la moció del grup de Ciutadans que ha estat retirada diu que “nosaltres
hauríem votat que no a la seva moció Sr. Garrido, era una moció lamentable segons la
nostra manera de veure les coses”.
Pregunta al Govern quantes sancions s’han posat als grans tenidors per no posar els
pisos al parc social d’habitatge, quants pisos buits de grans tenidors hi ha a la ciutat,
quants d’aquests pertanyen a bancs i quant a d’altres tipus de grans tenidors.
Amb relació als locals buits a Mollet del Vallès
Diu que aquesta és una pregunta per la Regidora Mercè Pérez.
Afirma que som la ciutat del Vallès Oriental amb més locals buits i, desprès d’apuntar
que Mollet ha d’exercir la capitalitat del Baix Vallès, pregunta a la Regidora quines
mesures ha estat treballant des de la Regidoria de Comerç per fer que aquests locals
obrin i tinguin activitat comercial, sobre tot durant els darrers 6 mesos.
Amb relació a la coordinació amb els barris durant el confinament
Diu que aquesta és una pregunta pel Regidor Francisco Paradas, Regidor de Barris
Comenta que el confinament ha estat molt complicat per a moltíssima gent i per a
moltes entitats i pregunta com ha anat la coordinació amb els diferents barris de Mollet
del Vallès, si hi ha hagut reunions amb les diferents entitats veïnals de la nostra ciutat,
què se n’ha tret d’aquestes reunions, com estan realment els barris de Mollet i què està
passant en aquests moments.
Sr. Sostres:
Amb relació al seguiment de la pandèmia
Pregunta si hi ha hagut reunions amb les associacions culturals i empresarials per
recollir i fer les valoracions i el seguiment de com els ha afectat el confinament i quines
són les mesures per fer front a la pandèmia.
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Amb relació a l’evolució del turisme
Pregunta si es disposa de dades de l’evolució del turisme a Mollet del Vallès d’aquest
primer semestre i si es constata que hi ha diferències respecte al primer semestre de
l’any anterior.
Sr. Sancho:
Amb relació a la gestió pública de l’aigua
Comenta que fa uns anys el Ple va acordar associar-se a AMAP, Associació de
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública. Vol saber com està funcionant l’AMAP, a
quantes reunions s’ha assistit, en què s’hi està treballant i quina valoració se’n fa.
Amb relació a la regulació dels lloguers
Comenta que el Parlament de Catalunya ha aprovat una nova llei de regulació dels
lloguers però que Mollet sembla no formar part de la llista de municipis que recull.
Recorda que els van dir que estaven pendents de rebre resposta sobre el motiu pel qual
Mollet no és en aquesta llista i pregunta si es té alguna novetat al respecte.
Amb relació al prec presentat pel seu grup sobre la constitució d’una comissió d’estudi
del model de gestió dels residus
Vol saber si s’hi està considerant crear la comissió per tractar el tema de la gestió del
servei de residus.
Amb relació a l’ocupació d’habitatges
Comenta que el seu grup havia preparat una esmena a la moció presentada per
Ciutadans sobre l’ocupació d’habitatges a Mollet que ha estat retirada.
Vol saber si a Mollet realment s’han donat casos d’habitatges ocupats durant l’absència
dels seus residents legals durant les vacances.
Amb relació al procés judicial arran del conflicte entre ERC i l’Alcalde de Mollet del
Vallès
Vol saber quin ha estat el cost econòmic de l’Ajuntament en aquesta causa.
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Sra. Vilaret:
Amb relació a la cultura local
Diu que és una pregunta dirigida a la Regidora Mercè Pérez.
Comenta que hi ha hagut una retallada de 70.000 euros al pressupost per actes culturals
que no han tingut lloc a causa de la crisi de la Covid-19. Entén que aquesta retallada no
s’ha produït només al nostre municipi, encara que diu que els criteris no han estat molt
estrictes. Continua dient que, en tot cas, la cultura passa per moments complicats arreu i
que encara que això no és responsabilitat de l’Ajuntament sí que ho és pensar com
revertir en part aquesta situació en el futur perquè la cultura a nivell local no acabi
desapareixen.
Pregunta si hi ha algun pla de reactivació cultural o alguna actuació concreta.
Sr. Espinosa:
Amb relació al voluntariat
Vol saber si el voluntariat que es va activar durant el confinament continua actiu.
Amb relació al “Decideix 100.000” de 2019
Vol saber si l’actuació del “Decideix 100.000”, que són unes obres a l’estació de Sant
Fost, estan acabades. Comenta que els veïns i veïnes només han pogut veure els grans
testos de colors però cap actuació més. Pregunta si hi ha alguna cosa que encara estigui
per fer.
Amb relació als patinets elèctrics i la zona 30
Vol saber si ja estan aplicant-se sancions per incompliment de l’ordenança de vianants i
vehicles, en particular, pel que fa a l’ús de patinets elèctrics i a la limitació 30 Km/h a
tot el municipi, i si la resposta és positiva, vol saber quantes sancions s’han posat i
tramitat a dia d’avui.
Sra. Escribano:
Amb relació als ajuts Covid
Comenta que vol fer èmfasi sobre el fet que dels 150.000 euros d’ajuts Covid només
s’hi han atorgat 60.000 euros i que, per tant, hi ha un sobrant de 90.000 euros.
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Vol saber a què atribueix el govern que no s’hagi esgotat la partida que s’hi havia
destinat, i si s’hi està plantejant una nova línia d’ajuts.
Amb relació a la participació d’entitats al Ple telemàtic
Comenta que el seu grup ha manifestat que hauria de trobar-se una alternativa per fer els
plens presencials i pregunta, atès que sembla que va per llarg recuperar la presencialitat,
si el govern contemplarà la participació d’entitats als plens telemàtics.
Amb relació al reconeixement de grups d’interès
Comenta que ja van fer aquesta pregunta fa uns dos o tres mesos.
Vol saber si s’han tramitat les sol·licituds presentades.
Amb relació a un incident entre la Policia Local i activistes CDR
Demana al Regidor de Seguretat Ciutadana que expliqui i valori si l’actuació va ser
proporcionada tenint en consideració la situació i les explicacions de les parts
implicades.
Sra. Planellas:
Amb relació als adolescents, el confinament i la nova normalitat
Pregunta al Regidor de Joventut quines accions s’han pogut emprendre des de l’espai de
joventut per millorar el benestar social i emocional dels nostres joves.
Amb relació al benestar animal
Comenta que des del seu grup celebren la creació de la nova Regidoria de Benestar
Animal i que són conscients de la càrrega de treball i els entrebancs patits durant aquest
temps de pandèmia.
Pregunta a la Regidora de Benestar Animal quines accions s’han dut a terme des de la
incorporació de Podem al Govern Local que contemplin animals que no siguin gats o
gossos.
Sr. Amaya:
Amb relació al pacte de govern PSC-Podem Mollet
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Pregunta al Sr. Buzón, com a portaveu del grup Podem Mollet, quina és la seva
valoració d’aquest quasi any de govern de coalició.
Sra. Moya:
Amb relació a un edifici del carrer de Palaudàries
Vol saber com està l’edifici municipal del carrer Palaudàries, on hi ha diferents entitats
de la ciutat, a dia d’avui. També, si aquest edifici havia passat la inspecció tècnica
d’edificis i en quin termini creu el Govern que se’n podrà tornar a fer ús.
Amb relació a la campanya de vacunacions
Comenta que la Generalitat ha manifestat que no vol fer-la als CAP. Vol saber si s’han
demanat equipaments municipals a l’Ajuntament.
Amb relació a l’estació de Mollet-Sant Fost
Pregunta si hi ha alguna informació sobre les obres de remodelació de l’estació MolletSant Fost.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202009200018055000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]
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[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
15/10/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
16/10/2020

.

Codi de verificació: 2daf00af-7e4b-4586-ad20-a9f5d2f31f2b
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

