ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
31 de maig de 2021
De 18.00 a 20.48 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, regidor
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
Joan Daví Mayol, regidor (punt 5)
Oriol López Mayolas, regidor (punt 5)
Francisco Paradas Atroche, regidor (punt 6)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2021.
2. Aprovació de la modificació de les bases específiques d'atorgament de subvencions en
matèria de respecte animal.
3. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Montmeló.
4. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i Parets del Vallès.
5. Aprovació d'una proposta per a la implementació de la salut bucodental integral en
l'àmbit de la sanitat pública.
6. Aprovació d'una proposta de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a
l'habitatge.
7. Aprovació d'una proposta per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a
Catalunya.
8. Aprovació d'una proposta en relació als ajuts per a infants amb necessitats educatives
especials.
9. Aprovació d'una proposta per implementar mesures per al sector nocturn.
10. Aprovació d'una proposta en contra de nous peatges a les autovies i autopistes de
l'Estat després del seu alliberament.
11. Mocions d'urgència.
12. Precs i Preguntes:
- Prec amb motiu de la celebració dels 100 anys del naixement del pintor Joan Abelló.
- Prec en relació al nombre d'abandonaments d'animals domèstics a Mollet, del cost de
l'abandonament i altres.
- Prec sobre la pacificació de l'avinguda de Jaume I.
- Prec de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
- Prec sobre problemes a la caldera de biomassa del pavelló del Club de Bàsquet Mollet.
- Prec sobre mesures per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya.
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2021.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 26 d’abril
de 2021.
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2. Aprovació de la modificació de les bases específiques d'atorgament de
subvencions en matèria de respecte animal.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2020 va acordar
l’aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de la subvenció en matèria de
respecte animal per a l’exercici de 2021, publicades al BOP de 12 d’abril de 2021
(CVE202110052540)
Atès que s’ha formulat una nova redacció de les bases específiques reguladores per a
l’atorgament de subvencions en matèria de respecte animal.
Atesa la Disposició Transitòria Primera de les bases d’Execució del Pressupost per a
l’any 2021 que regula el règim aplicable a les subvencions de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès.
Atesa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el Text
Refós aprovat pel RD. legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atesa la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la llei general de subvencions i altra normativa concordant.
D’acord amb l’article 9.29 del Reglament Orgànic Municipal pel qual li correspon al
Ple Municipal l’aprovació de la normativa en matèria d’ajudes i subvencions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Derogar les bases per a l’atorgament de subvencions en matèria de respecte animal.
2. Aprovar les noves bases que es detallen a continuació:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE RESPECTE ANIMAL
Primera.- Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de sol·licitud, atorgament i
justificació de subvencions d’aquells projectes i/o activitats adreçats/des a la promoció
de la protecció i el benestar animal.
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Segona.- Finalitat
La finalitat d´aquestes subvencions és fomentar i contribuir a:
 La millora de la qualitat de vida dels animals.
 La tinença responsable d’animals de companyia i la lluita contra
l’abandonament.
 La millora del control sanitari, esterilització i el benestar del animals.
Tercera.- Règim jurídic
Aquestes subvencions, que s’atorguen d’acord amb els principis d’igualtat, no
discriminació, publicitat, transparència i concurrència competitiva, mitjançant el
sistema de concurs, és discrecional, voluntària i eventual, revocable i reduïble en tot
moment, i en cap cas genera drets per obtenir d’altres subvencions en anys posteriors,
ni es pot al·legar com a precedent.
Quarta.- Beneficiaris
Poden optar a la subvenció totes les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes
i amb seu o delegació a la ciutat de Mollet del Vallès, que estiguin degudament
inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el Registre Municipal
d’Entitats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els objectius estatuaris de les quals
incloguin protegir i vetllar pel benestar dels animals.
L’entitat beneficiària de la subvenció:
 No ha de tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
 Ha de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Cinquena.- Despeses subvencionables
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el període de
l’1 de gener al 31 de desembre de cada anualitat, en concepte de:
 Esterilitzacions i cures derivades de l’esterilització
 Despeses veterinàries bàsiques i urgents (desparasitacions, vacunacions, etc.)
 Cura de l’entorn (alimentació, terra, productes de neteja, etc.) i infraestructures
(habitacles, abeuradors, menjadors, etc.)
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable,
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries
i s’efectuïn en el termini establert en les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser
superior al valor de mercat.
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Sisena.- Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrades de
l'Ajuntament o per via telemàtica a l’apartat de Tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/) en el termini de 20 dies
naturals des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
2. Les sol·licituds s'han de formalitzar de conformitat amb els models de sol·licitud,
de fitxa per activitat i de comunicació de dades bancàries que estan a disposició de
les persones interessades en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (plaça
Major, núm. 1) i en la seva seu electrònica.
3. Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l'associació o l’entitat
i s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:
a) El número d’identificació fiscal i els estatuts dipositats en el Registre
d'Associacions o inscrits en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Les associacions i entitats, la documentació de les quals estigui en poder de
l’Ajuntament no hauran de presentar la documentació un altra vegada, sempre que
no hagi variat cap circumstància.
b) DNI del representant de l’entitat.
c) Declaració responsable indicant que l'associació/entitat no incorre en cap de les
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària
de subvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i que no té deutes de naturalesa tributària amb
l’Ajuntament.
d) La documentació que permeti acreditar la capacitat organitzativa de
l'associació, fundació o agrupació de persones. En aquest sentit, com a mínim
caldrà presentar el projecte de l'associació, entitat per a l’any 2021, la memòria
relativa a l'any anterior i, en el cas de les associacions, una certificació sobre el
nombre actual de socis.
e) Una fitxa per cada activitat per a la qual es demana subvenció. En aquestes
fitxes s'ha de fer referència als extrems següents: objectius que vol assolir
l'activitat, descripció de l'activitat, dates i lloc de realització, previsió de
participants, i pressupost de despeses i ingressos previstos.
La presentació dels documents detallats serà condició necessària per la tramitació de la
sol·licitud.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització perquè
l’Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics els certificats de
l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatius, respectivament,
al compliment de les obligacions tributàries i al compliment de les obligacions davant
la Seguretat Social.
Setena.- Procediment de concessió
1. L’instructor del procediment serà el/la regidor/a de l’àmbit de Respecte Animal.
L’instructor haurà de verificar el compliment de les condicions imposades per
adquirir la condició de persona beneficiària de la subvenció. Si amb les
sol·licituds no s'acredita algun dels requisits, l’instructor donarà un termini de deu
dies hàbils perquè s´esmenin els defectes. Si transcorregut aquest termini no
s´esmenen els defectes, la persona interessada es tindrà per desistida de la seva
sol·licitud.
Transcorregut el termini de subsanació, l’instructor haurà de convocar la
Comissió de valoració.
La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents: el/la regidor/a de
l’àmbit de Respecte Animal, que la presidirà; el/la Cap de Servei de Drets Socials i
Ocupació; el/la tècnic/a de Protecció de la Salut;, el/la interventor/a; i el/la
secretari/ària.
En cas de no poder assistir-hi, els membres de la Comissió Qualificadora podran
delegar la seva assistència en una altra persona.
La Comissió haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i formular la proposta de
resolució del procediment. La proposta de resolució expressarà la relació de
persones sol·licitants i si la seva sol·licitud s'ha d'estimar, desestimar o tenir per
desistida.
En relació amb les sol·licituds admeses, la Comissió haurà d'especificar, a més:
a. Les activitats que es considera oportú de subvencionar;
b. La puntuació que ha obtingut cada sol·licitud; i
c. La quantia que es proposa atorgar.
2. L'Alcaldia és l'òrgan competent per resoldre el procediment. La resolució, que
haurà de ser motivada, s'haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les
quals es concedeix subvenció, sinó també sobre les sol·licituds que s'han de
desestimar i les que s'han de tenir per desistides.
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El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres
mesos. El termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El venciment del termini màxim expressat en el paràgraf anterior sense que s'hagi
notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la
seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.
Vuitena.- Criteris de concessió
Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Comissió Qualificadora fins a un
màxim de 100 punts. Per a la valoració dels projectes i/o activitats, únicament es
tindran en compte els criteris objectius determinats en a questes bases. Les
subvencions s’atorgaran d’acord amb els criteris següents:
a. Capacitat organitzativa: fins a 30 punts.
Per valorar aquesta circumstància, la Comissió de valoració haurà de tenir en compte
l'historial de l'associació, entitat o agrupació de persones, la seva tradició, el nombre
de socis o de persones que integren del grup, les activitats realitzades altres anys, el
seu impacte social habitual i el projecte anual
b. Criteris específics: fins a 70 punts, que es repartiran de la manera següent:


Fins a 25 punts, en funció de l’adequació a l’ objectiu de
les presents bases.



Fins a 15 punts, si les activitats proposades
contribueixen al desenvolupament del programa
d’actuació Municipal anual.



Fins a 15 punts, si hi ha dèficit d’activitats anàlogues a la
ciutat i si el projecte cobreix una necessitat en relació
amb la defensa i benestar animals del municipi.



Fins a 10 punts, per a projectes o activitats extraordinaris
(aniversaris, esdeveniments puntuals, dies mundials,
etc.).



Fins a 5 punts, per a la valoració de les circumstàncies
següents: nombre de destinataris o usuaris de l’activitat,
qualitat de les intervencions, continuïtat en el temps, o
projecte innovador.
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Per poder rebre la subvenció cal que l’entitat, associació o agrupació de persones
obtingui, com a mínim, 50 punts del total dels barems de valoració.
Novena.-Determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
1. L'import de subvenció que cada associació o entitat pot rebre dependrà de la
puntuació obtinguda i de la consignació pressupostària de la convocatòria.
Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les dues
operacions següents:


Càlcul del preu per punt, el qual s’obtindrà dividint la consignació
pressupostària pel total de punts obtinguts pels sol·licitants que compleixen
els requisits.



Fixació de l’import de subvenció que correspon a cada sol·licitud,
mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

2. Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos procedents d’altres entats públiques o privades.
Desena.-Obligacions de les entitats beneficiàries
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, les entitats beneficiàries de la subvenció estan
obligades a:
Difondre que les activitats han estat subvencionades per l'Ajuntament de Mollet del
Vallès. Per aquesta raó, en la publicitat impresa i en la documentació que faci menció
explícita a les activitats objecte de subvenció, s’haurà de fer constar la llegenda “amb el
suport de l’Ajuntament de Mollet del Vallès” i el logotip de l’Ajuntament segons el
model tipogràfic aprovat per la corporació.
Onzena.-Forma i termini de justificació
1. Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa abans del dia 31 de gener
de 2021, mitjançant la presentació en el Registre General d’Entrades de
l’Ajuntament del model de compte justificatiu en el qual haurà de constar:
a. Certificació del/de la secretari/ària de l’associació amb el vistiplau del/de la
president/a o de la persona que actua en representació de l’agrupació.
b. Liquidació econòmica de l’activitat, acompanyada de còpia validada de tots els
documents justificatius de les despeses realitzades amb els fons atorgats. Totes
les factures que es presentin com a justificant, hauran de reunir els requisits
dels articles 6 i 7 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
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s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
c. Memòria detallada de la/les activitat/s realitzada/es.
d. Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a les
activitats subvencionades, en la qual necessàriament s’haurà de fer referència a
la col·laboració de l’Ajuntament.
Dotzena.-Crèdit pressupostari
Aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes escaients
i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost
municipal vigent en funció de la dotació.
Tretzena.-Pagament de la subvenció
1. A compte de l’import de la subvenció atorgada, l’Ajuntament abonarà el 50%
d’aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria. En tot cas, la quantia
abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a
l’Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per la
persona beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.
3. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.
Catorzena.- Vigència
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació i serà
efectiva mentre no es modifiqui o derogui expressament.
Quinzena.- Règim sancionador
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim
sancionador que estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la
Llei general pressupostària.
2. L’Ajuntament de Mollet del Vallès iniciarà un procediment de reintegrament de
l’ajut concedit i abonat indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Setzena.- Publicitat
La publicitat de les bases reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficina de la Província de Barcelona i en el web municipal
(www.molletvalles.cat).
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Dissetena.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa
municipal general reguladora de les subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Mollet del Vallès i Montmeló.
La Direcció General d’Administració Local va resoldre iniciar l’expedient de
replantejament de línies de terme municipal entre Mollet del Vallès i Montmeló, en el
marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, assenyalant l’inici de les
operacions de delimitació pels dies 26 de novembre de 2019 i pel dia 21 d’abril de
2021, en el primer cas a la seu de l’Ajuntament de Montmeló i en el segon cas de
manera telemàtica.
El Ple de l'Ajuntament en sessió 30 de setembre de 2019 va aprovar tramitar expedient
de delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el seu límit amb el terme
municipal de Montmeló, designant una comissió encarregada de dur a terme les
operacions de delimitació.
El dia 21 d’abril de 2021, de forma telemàtica, es va procedir a l’aixecament de l’acta
de delimitació dels termes municipals de Mollet del Vallès i Montmeló, la qual consta a
l’expedient, i a la seva signatura per part dels representants dels dos ajuntaments i de la
Generalitat de Catalunya.
Vistos els informes del lletrat de Serveis Jurídics i del secretari municipal.
De conformitat amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Acta de les operacions de
delimitació ha de ser aprovada pels respectius Plens municipals amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i de Montmeló signada el dia 21 d’abril de 2021.
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2. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Montmeló i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Mollet del Vallès i Parets del Vallès.
La Direcció General d’Administració Local va resoldre iniciar l’expedient de
replantejament de línies de terme municipal entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès,
en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, assenyalant l’inici de les
operacions de delimitació pels dies 10 i 24 de novembre de 2020 i posteriorment pel dia
21 d’abril de 2021, en ambdós primers casos a les 10:00 hores, a la seu del nostre
Ajuntament i en el tercer cas de manera telemàtica.
El Ple de l'Ajuntament en sessió 24 de febrer de 2020 va aprovar tramitar expedient de
delimitació del terme municipal de Mollet del Vallès en el seu límit amb el terme
municipal de Parets del Vallès, designant una comissió encarregada de dur a terme les
operacions de delimitació.
El dia 21 d’abril de 2021, de forma telemàtica, es va procedir a l’aixecament de l’acta
de delimitació dels termes municipals de Mollet del Vallès i Parets del Vallès, la qual
consta a l’expedient, i a la seva signatura per part dels representants dels dos
ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya.
Vistos els informes del lletrat de Serveis Jurídics i del secretari municipal.
De conformitat amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Acta de les operacions de
delimitació ha de ser aprovada pels respectius Plens municipals amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Mollet del Vallès i de Parets del Vallès signada el dia 21 d’abril de 2021.
2. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Parets del Vallès i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
5. Aprovació d'una proposta per a la implementació de la salut bucodental integral
en l'àmbit de la sanitat pública.
La llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental publicada en el “Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya”, és un pas endavant per a resoldre uns problemes que pateix
la població, sobretot, els sectors més desfavorits i els treballadors/as: la malaltia bucal.
La llei, impulsada a Mollet per En Comú Podem i aprovada pel Parlament de Catalunya
reconeix la necessitat d’ampliar els serveis que actualment presta el ICS en els
ambulatoris perquè l’atenció odontològica camini cap a un horitzó d’universalitat en un
àmbit sanitari que en l’actualitat està molt limitat des de la sanitat pública i l’atenció de
la qual pertany en la seva pràctica totalitat a la sanitat privada amb totes les
conseqüències que té per a la població, abocada a sufragar les despeses, en moltes
ocasions excessives per al seu poder adquisitiu, o a no poder accedir a ella amb el
perjudici que això suposa per a la salut bucodental de les persones i les famílies.
Aquesta llei contempla la implantació de PADI ( Programa d’Atenció Dental Infantil) a
tota la població de 7 a 16 anys i a les persones en situació de vulnerabilitat. Ampliar-la
successivament a la resta de la ciutadania que vulgui accedir-hi serà molt important per
resoldre una de les tantes febleses del sistema sanitari públic.
L’enquesta de salut oral de 2020 arriba a interessants resultats dels quals caldria treure
conclusions:
- En referència als nens/es de 5 a 6 anys, un de cada tres presenta càries i només 3 de
cada 10 dents temporals reben tractament.
- En els adults les càries afecten la pràctica totalitat de la població. La incidència és el
22,9% en el nivell alt d’ingressos, 29,6% en el mitjà i 47,3% en el nivell baix.
- En els joves de 15 anys es nota un augment de les càries a mesura que descendeix el
nivell social: 21,4% en el més alt i 42,1% en el nivell més baix.
- En l’índex de càries en dentició temporal als 5-6 anys s’observa que està associat amb
el nivell social i el país de naixement. A mesura que augmenta el nivell social
disminueix la incidència de càries.
- L’efecte del gènere només s’observa en el grup d’adults majors amb un índex major de
càries en dones.
- Quant a la malaltia periodontal el 8% dels adults/es i el 12% de les adultes majors
presenten bosses periodontals severes.
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- En adults el nombre de sextants (cadascuna de les 6 zones a explorar) sans és més alt
en dones que en homes. Aquest índex empitjora a mesura que descendeix el nivell
social.
- Els immigrants mostren un nombre superior de sextants malalts.
Les conclusions d’aquest estudi mostren que les càries i la malaltia periodontal
castiguen els sectors amb menys recursos i entre ells als parats/des i als immigrants.
Així mateix, cada vegada estan apareixent més estudis i treballs científics que
relacionen la malaltia bucal amb malalties en l’aparell locomotor, cardiovascular,
respiratori, etc.
En aquest sentit, els factors socials són molt importants en la malaltia bucal perquè
contribueixen a disminuir les defenses i eviten enfrontar amb èxit qualsevol problema
de salut. Per això, no són només els hàbits de les persones o la falta de cura de la seva
boca sinó les condicions socials les que determinen la malaltia bucal. Les càries, les
infeccions, la pèrdua de peces dentàries, la pèrdua de l’oclusió, i la inflamació de les
genives són conseqüència de la falta de recursos suficients per afrontar la malaltia en les
condicions actuals, de la falta d’una dieta equilibrada i, en general, de bones pràctiques
de prevenció que haurien de ser fomentades per evitar en la població els problemes
bucodentals.
Per tot això és necessari avançar cap a un sistema d’atenció odontològica que permeti
accedir a una majoria de la població en condicions d’igualtat sense perjudici de la seva
situació econòmica. L’Ajuntament de Barcelona, pioner en la prestació de serveis
d’atenció a la salut bucodental, ja ha avançat en aquest sentit impulsant des de 2018 un
servei d’atenció per a persones en situació de vulnerabilitat, un conveni amb les
clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental
(AECAD) perquè ofereixin tarifes socials a diferents col·lectius. A més a més, des de
l’Ajuntament de Barcelona també es treballa en un projecte de dentista municipal obert
a la ciutadania amb preus al voltant d’un 40% inferiors als habituals.
Malauradament, en dates recents hem conegut la sentència del jutjat contenciós
administratiu número 7 sobre el recurs presentat pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs (COEC) que anul·la aquest projecte per manca de competències de
l’Ajuntament en aquest camp. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona ha recorregut la
sentència i ha expressat la voluntat de seguir endavant mentre aquesta no sigui ferma, es
demostra la necessitat de desenvolupar aquesta llei real de la ciutadania com hem fet
sempre, especialment, en temps de pandèmia.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. La creació de l’Oficina de Salut Bucodental que s’encarregui d’assessorar el
desplegament i l’aplicació d’aquesta llei.
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2. Que en el pressupost de sanitat 2021 es dediqui una partida per a reglamentar i
desplegar la llei 12/2020, de 13 d’octubre de salut bucodental.
3. Que de manera gradual es vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris d’atenció
bucodental dins de la xarxa d’atenció ambulatòria i que aquests serveis estiguin a la
disposició de tota la ciutadania que necessiti o desitgi ser atès dins de la sanitat
pública.
4. Que es prepari als professionals: odontòlegs/es, infermers/es, auxiliars dentals,
higienistes i administratius/ives per portar endavant aquesta tasca i es proveeixin els
recursos necessaris per poder desenvolupar el seu treball en les condicions
necessàries per poder fer-ho amb dignitat, eficiència i eficàcia.
5. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, així
com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6. Aprovació d'una proposta de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el
dret a l'habitatge.
El Govern de l'Estat està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge. L’esborrany,
teòricament hauria d'haver entrat en el Consell de Ministres el passat mes de febrer i
remès al Congrés per al seu debat i aprovació. Aquesta llei que va començar a tractar-se
com un tema urgent, avui dia encara no sabem quan començarà a fer-se efectiva.
Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem que la nova
Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el dret a l'habitatge a tot el territori. En
aquest sentit ha de suposar un avenç històric en la cobertura d'aquest dret fonamental.
La crisi habitacional és innegable: més de 32.000 persones patint sense llar; 12 milions
de persones en risc d'exclusió social; més d'un milió de desnonaments entre 2008 i el
tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una
legislació contrària als estàndards europeus, sense importar que hi hagués menors o
persones grans dependents.
A l'Estat espanyol, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al
pagament d'habitatge i subministraments bàsics; i altres milers de llars joves ni tan sols
poden constituir-se. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys s'ha
emancipat per les enormes dificultats per accedir i mantenir un habitatge estable.
A Espanya els habitatges socials representen un 2,5% del parc d'habitatges principals,
res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus del nostre entorn (Països
Baixos 30%, Àustria 24%, Regne Unit 17,6% o França 16,8%).
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La majoria social porta massa anys suportant als que posen els seus beneficis privats per
sobre de la vida i la salut de milions de persones. És el moment que les administracions
públiques assumeixin la seva responsabilitat i compleixin amb el seu deure de protegir i
garantir un dret humà que és bàsic per assegurar la integritat física, la dignitat, l'accés a
altres drets fonamentals i el desenvolupament personal que totes ens mereixem.
És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpori aquestes demandes
d'afectades i societat civil, que afecten la dignitat de les persones i els Drets Humans,
blindi les legislacions autonòmiques més progressistes i doni compliment d'una vegada
al PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels Tribunals Europeus, sense retardar
la seva aplicació a desenvolupaments normatius posteriors.
Finalment, el pròxim 9 d'agost finalitza l'actual decret de desnonaments, que protegeix
casos de famílies vulnerables. Considerant que, a partir d'aquesta data, s'iniciaran
procediments que impliquen una explosió de desnonaments de famílies vulnerables
sense alternativa habitacional, exigim l'ampliació de l'actual moratòria dels
desnonaments fins a l'aprovació de la Llei d'Habitatge que els eviti definitivament. Així
com el compromís d'aquest consistori amb aquesta mesura.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a la iniciativa ciutadana per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge,
incloent-hi, com a mínim, les següents 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori.
2. Instar el Govern Estatal a què la llei ha de garantir el dret a un habitatge digne,
assequible, accessible i adequat com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció
sigui efectiva i evitant que cap persona pateixi situació de sensellarisme.
3. Instar el Govern Estatal a que la llei garantirà que es paralitzin i no hi hagi
desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat,
així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors; i en la resta de
casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.
4. Instar el Govern Estatal a què la llei ha d'assegurar i ampliar el parc públic de
lloguer social, com a mínim a un 20% del conjunt d'habitatges en vint anys, plantant
cara a l'emergència habitacional de forma prioritària.
5. Instar el Govern Estatal a què la llei ha de fixar la regulació estatal de lloguers a
preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la
Llei d'arrendaments urbans per donar protecció i estabilitat a les llogateres del
conjunt del país.
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6. Instar el Govern Estatal a què la llei ha de garantir els subministraments bàsics
d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions, per evitar la bretxa digital com a
part d'un habitatge digne.
7. Instar el Govern Estatal a què la llei ha de garantir una segona oportunitat efectiva
per a les llars amb deutes hipotecaris i arrendaticis i desenvolupar mesures contra el
sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.
8. Instar el Govern Estatal a què la llei ha d'incloure l'ampliació pressupostària per a
habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de
parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una
part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.
9. Instar el Govern Estatal a què la llei ha de promoure la participació activa de la
població en tota la política d'habitatge i urbanisme.
10. Traslladar aquests acords a tots els Grups Parlamentaris autonòmics i als del
Congrés dels Diputats, al Govern de l'Estat, a la PAH de Mollet Baix Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Planellas,
Pérez, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: Garrido i Guillén. Total: 2
S'abstenen: ningú
Resultat: Aprovat per majoria
7. Aprovació d'una proposta per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a
Catalunya.
L'impacte de la COVID-19 i la posterior situació d'aïllament està sent i serà enorme,
tant en matèria sanitària, com econòmica i social. Aquesta crisi situa la ciutadania en un
escenari d'incertesa de present i de futur sense precedents, amb elevats nivells d'estrès i
por per la salut i per la vida, a més del risc de situació de pobresa i d’exclusió, els quals
estan afectant i afectaran greument a la salut mental de la població. Una de les
conseqüències més evidents han estat els trastorns emocionals, de depressió i ansietat,
augment de l'estrès, insomni, soledat no desitjada, patologies psicològiques i fins i tot
conductes disruptives contra la salut pròpia com intents de suïcidi.
L'Agència de Salut Pública del Departament de Salut, a finals del mes de juliol de l’any
2020 va presentar el resultat de l'enquesta “Salut en temps de confinament” que volia
donar a conèixer i avaluar l'impacte que el confinament, provocat per la pandèmia de la
COVID-19, podia tenir sobre la salut, el benestar emocional i els estils de vida de la
ciutadania. Els resultats de l’enquesta confirmen que la mesura de confinament, tot i ser
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molt efectiva per a la protecció davant el contagi, ha tingut un elevat cost per a la salut
mental de les persones, a més d’un elevat cost social i econòmic. De l'explotació de la
resposta de les 37.810 persones que van fer l’enquesta destaca que:
-

Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de depressió
i malestar emocional durant el confinament

-

El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és quatre
vegades més gran que abans del confinament; es triplica el consum
d’hipnosedants prescrits, i el de no prescrits augmenta 10 vegades

-

Els joves-adults i els i les estudiants, les dones, les persones amb menys estudis i
aturades són els grups més afectats, amb gairebé el doble de risc de patir
depressió, ansietat o malestar emocional

Una de les evidències de l’enquesta, és que els trastorns psicològics són comuns a tota
la societat, però afecten molt més les persones que ja venen d'una situació de
vulnerabilitat prèvia, com pot ser la soledat, la manca de recursos, la manca
d’expectativa d’autonomia o l'aïllament.
A banda, segons el CEO, arran del confinament:
-

El 53% de persones entre 18 i 34 anys presenten problemes de concentració.

-

El 37% de persones tendeix a no voler pensar ni parlar dels problemes.

-

El 49% de persones ha patit depressió o desesperança.

-

El consum de psicofàrmacs entre les persones més joves ha augmentat 3,5

Al mateix temps, diversos organismes internacionals, ja han alertat que si no ens
prenem seriosament el benestar emocional de les persones i, per tant, definim una
estratègia valenta i consistent en salut mental, tindrem uns costos personals, socials i
econòmics presents i futurs, de grans dimensions.
La millora de la salut mental i la reducció del risc de patir problemes de salut mental és
un dels grans reptes per a una sortida digna de la crisi pandèmica i econòmica i
requereix actuar sobre els diferents factors que la determinen: factors socials, culturals,
econòmics, polítics i ambientals, la protecció social, el nivell de vida, les condicions
laborals i sanitàries, les certeses sobre el procés de vacunació o els suports de la
comunitat.
El context que vivim no ha fet més que fer aflorar els dèficits en recursos, les retallades
en el sistema públic de salut i posar encara en més evidència els dèficits estructurals de
molts serveis i disciplines, de forma rellevant en l’àmbit de la salut mental.
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En paral·lel cal recordar que el Parlament de Catalunya ha acordat, en els darrers dos
anys, mocions i resolucions amb relació a la salut mental.
Així, trobem:
-

La Moció 105/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental i l’atenció
al suïcidi juvenil, d’11 de juliol de 2019, on el Parlament insta el Govern, entre
d’altres a: Dotar de recursos l’atenció primària per tal de garantir l’obtenció de
diagnòstics més precoços i fer una major prevenció de l’intent suïcida entre els
joves de Catalunya, i també formar els professionals en l’àmbit social, educatiu
i de la societat civil perquè siguin subjectes actius en la prevenció del suïcidi.

-

La Moció 122/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental, del 24
d’octubre de 2019, on el Parlament insta el Govern, entre d’altres a: Revisar i
posar en pràctica el model de salut mental; a dotar-lo de recursos perquè tots
els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin accedir equitativament,
independentment del territori on visquin i de llur condició clínica, amb un model
que prioritzi la prevenció, que s’apliqui en clau comunitària, que posi a l’abast
dels ciutadans eines terapèutiques amb la freqüència i la intensitat que han
demostrat eficàcia i que siguin necessàries per a llur tractament i recuperació.

-

La Moció 176/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de la salut mental
de 9 de juliol de 2020, on el Parlament insta el Govern entre, d’altres a: Definir i
aplicar un pla d’atenció de la salut mental infantojuvenil i d’adults per a
garantir l’atenció de les conseqüències emocionals de la pandèmia de Covid-19
i prevenir el suïcidi.

I finalment
-

La Moció 216/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental de 19 de
novembre de 2020, on el Parlament insta el Govern, entre d’altres a: Impulsar un
pla de xoc per a fer front a l’emergència de salut mental provocada per la
pandèmia de Covid-19, garantint l’acompanyament psicològic del dol i el suport
emocional.

En el darrer any tot i les mocions aprovades al Parlament i la greu afectació emocional
sobre les persones després d'un any de restriccions socials i de mobilitat, aïllament
social i cultural, pèrdua o deteriorament de llocs de treball i capacitat econòmica,
tancament traumàtic de negocis, dols amb la impossibilitat del comiat i d’incertesa
generalitzada, el govern de Catalunya ha evidenciat un lideratge feble i ineficaç per
aconseguir el compromís i la implicació dels diferents departaments en la realització i
consecució dels objectius establerts en el Pla integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions. A banda s’ha palesat la falta d’impuls real per
desenvolupar una política eficient i eficaç que abordi la salut mental i les addiccions
com el que és, una problemàtica creixent i multifactorial i una necessitat crucial a tenir
en compte a qualsevol agenda política que vetlli per la salut i el benestar de les
persones.
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Les pròpies entitats de salut mental que formen part del Pla Integral manifestaven, fa
menys de tres mesos al document: Les persones amb trastorns de salut mental i
addiccions. Una prioritat que requereix una acció interdepartamental urgent, la
inexistència de resultats significatius i l’escassa rellevància i impacte dels pocs objectius
que s’han assolit incloent el marc del Pla Integral; el no reconeixement de la tasca dels
professionals de la salut mental i les addiccions, més en la situació actual de pandèmia,
on la intervenció i acompanyament realitzat ha sigut un element clau per a les persones
amb un diagnòstic de salut mental i les addiccions, així com en l’impacte de la seva
salut i benestar social; la precarietat de la inversió i l’insuficient suport econòmic al
sector de la salut mental i addiccions; amb mancances evidenciades ja històricament i
encara no resoltes. Podríem parlar d’una “dècada perduda”.
Per això és necessari reiterar en la urgència d’un Pla de xoc en Salut Mental que doni
resposta al patiment psicològic de la ciutadania derivat de la pandèmia, i els continus i
diferents tipus de confinaments que hem patit tots i totes durant els últims mesos. El Pla
de Xoc requerirà d’un abordatge complex i força complet i ha de coincidir amb la
prioritat que el sistema de salut mental ha de ser un treball de proximitat des de
l’atenció primària orientat a la comunitat, a la prevenció, amb una cartera bàsica potent i
garantida i amb sistemes ben coordinats, amb un clar enfocament cap a la rehabilitació i
la recuperació, amb participació activa de les persones amb trastorns mentals però
també de les seves famílies i amb una governança compartida amb els governs locals.
Alhora veiem indispensable que es convoqui un ple monogràfic sobre salut mental al
Parlament de Catalunya per debatre l’impacte de la pandèmia sobre la salut mental de la
població i en el que s’acordin mesures d’urgència i noves accions estratègiques de llarg
recorregut que incloguin les polítiques prioritàries a desenvolupar en els propers anys al
nostre país.
Per concloure, cal dir que els governs locals no poden ser aliens a les conseqüències
emocionals generades per la COVID-19 i han de dotar-se d'una estratègia de ciutat en
l’abordatge de les diferents crisis que afecten el benestar psicològic i la qualitat de vida
de la seva ciutadania, prestant una atenció prioritària a les persones més vulnerables.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar els grups polítics del Parlament de Catalunya a convocar un ple monogràfic
sobre salut mental a Catalunya en el que se substanciïn mesures de xoc urgents i les
noves polítiques estratègiques per a un nou Pla integral d'atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions.
2. Donar suport a les entitats que treballen en la inserció sociolaboral i psicosocial de les
persones amb problemes de salut mental, per reforçar els serveis i programes
d'acompanyament i orientació en l'àmbit laboral a les persones afectades, sota
supervisió pública.
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3. Comunicar els presents acords al Departament de Salut, al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a les entitats del sector de la salut mental de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Aprovació d'una proposta en relació als ajuts per a infants amb necessitats
educatives especials.
Atès que els trastorns de conducta, d’alimentació, d’ansietat i, fins i tot, les autolesions i
intents de suïcidi han augmentat arran de la pandèmia tant en adolescents com en nens.
Atès que això ha fet que els centres de salut mental estiguin desbordats.
Atès que això no és cap sorpresa, perquè des de sempre hi ha hagut una mancança de
psicòlegs i psiquiatres a la sanitat pública.
Atès que el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil ) de Mollet sempre ha
destacat per la falta de personal, per concertar la primera visita calen mesos d’espera i
per les visites posteriors poden passar fins a 3 mesos.
Atès que a més a més el CSMIJ només tracta trastorns de conducta, TDAH (Trastorn
per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat), alimentació i TEA (Trastorn de l’Espectre
Autista).
Atès que tot el que fa referència a trastorns de llenguatge o trastorns d’aprenentatge
(dislèxia, discalcúlia), suposen un tant per cent molt elevat de les consultes
psicològiques no són tractats. Se’ls dóna l’alta i els pares han de buscar una solució, que
normalment és, o bé la via privada o des de l’escola s’intenta ajudar-los amb un PI
(Programa Individualitzat) o bé fent algunes adaptacions del currículum.
Atès que d’altra banda, molts casos de TEA, TDAH o trastorns de conducta porten
associats problemes d’aprenentatge i el nen /jove necessita un tractament més freqüent,
no n’hi ha prou amb una visita cada 3 mesos. Aquí és on la família que s’ho pot
permetre acudeix a la privada.
Atès que per ajudar a les famílies a pagar el tractament de logopèdia o psicopedagògic
existeixen les beques del MEC (Ministeri d’Educació i Ciència).
Atès que aquestes beques estan destinades a fer el tractament de llenguatge i pedagògic
dels nens/joves amb necessitats educatives especials.
Atès que fins ara els requisits per demanar les ajudes consistien en presentar un grau de
discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH o altes capacitats i en no sobrepassar uns
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barems econòmics en funció del nombre d’integrants d’una família. L’any passat van
entrar en la convocatòria els nens amb TEA. S’atorga 913€ per reeducació pedagògica i
913€ per reeducació del llenguatge.
Atès que aquesta quantitat no ha variat en 30 anys i no s’ha adaptat mai al nivell de
vida. Per demanar-les cal omplir els documents via online, un dels formularis l’omple el
professional que farà la reeducació, l’altre l’escola i finalment és el psicopedagog de
l’EAP qui el signa o no, depenent si considera que acompleix els requisits o no. L’EAP
és l’equip d’assessorament psicopedagògic designat pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat.
Atès que és un professional que passa un cop per setmana o cada quinze dies per les
escoles (tant públiques com concertades) i s’encarrega de detectar els casos que
necessiten ajuda i derivar al CSMIJ si s’escau.
Atès que un cop signada la beca, es tramita, reps la resposta al febrer i els diners al juny.
Això vol dir que les famílies han d’aportar els diners abans i si no ho poden fer s’han
d’esperar un any fins que no reben els diners.
Atès que segons la nova llei orgànica educativa (LOEMLE) que proposa la Ministra
d'Educació, Isabel Celaà, només podran accedir a aquestes beques els nens amb
discapacitat, trastorn greu de conducta, trastorn greu de la comunicació i del llenguatge,
TEA i nens amb alta capacitat intel·lectual. Queden fora els nens amb dislèxia i TDAH
que representen més de la meitat dels casos que necessiten ajuda extraescolar.
Atès que els alumnes amb dislèxia ja tenien un accés limitat a les ajudes. No han estat
mai reconeguts entre els col·lectius amb dret a una beca per necessitats educatives
especials, però gràcies al buit de la regulació que no especificava un grau concret de
discapacitat podien optar a l’ajuda.
Atès que a partir d’aquest any per poder accedir a les beques es necessitarà tenir un
certificat de disminució de com a mínim del 33%. Aquest certificat s’ha de sol·licitar a
Benestar Social i serà molt difícil que nens amb dislèxia o TDAH puguin acreditar
aquest 33%, si no tenen un trastorn associat.
Atès que això tanca la porta a milers de nens que sense aquesta ajuda no podran accedir
a un tractament de logopèdia o psicopedagògic fora de l’escola.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a aquestes persones i familiars.
2. Demanar a les administracions competents actualitzar les quanties a l’IPC real.
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3. Demanar al Ministeri incloure els malats de dislèxia o TDAH sense trastorn
associat.
4. Demanar més personal per al Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil de Mollet.
5. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Educació i Ciència, Ministeri de Serveis
Socials, Departament d’Afers Socials i Família, Departament d’Educació de la
Generalitat, Familiars amb nens i nenes del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
de Mollet, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i Marea
Blanca de Catalunya, aFFaC de Catalunya així com als grups parlamentaris del
Congrés i del Senat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta per implementar mesures per al sector nocturn.
Les restriccions sanitàries imposades per les diferents administracions al sector de l'oci
nocturn a causa de la COVID-19 estan tenint un impacte econòmic molt elevat en el
sector, amb l'agreujant que des del Govern de la Generalitat i des del Govern d'Espanya
no s'han acompanyat de mesures d'ajuda econòmica al sector.
La situació de crisi sanitària ha fet que al voltant d'un 60% de les empreses d'oci nocturn
en tota Espanya hagin estat abocades a la fallida, al no poder obrir els seus locals des
del mes de març passat.
Hem de tenir en compte que aquest tipus d'oci suposa una part molt important de
l'economia nacional en representar el 1,8% del PIB amb un total de 25.000 empreses
que generen prop de 300.000 llocs de treball que viuen del sector, estratègic per al
turisme del país, i que es pretén tancar sense donar explicacions als empresaris, sense
planificar el seu futur i sense haver acordat absolutament res amb les administracions
posant en risc el patrimoni, les empreses, els treballadors i les seves famílies.
Amb l'aixecament de l'estat d'alarma hem pogut comprovar el descontrol de festes
il·legals, sense mesures de seguretat ni protocols per evitar els contagis. Aquests
successos que posen en perill la salut pública es podran evitar en el moment que els
locals d'oci nocturn reobrin.
Si bé el passat 12 de maig de 2021 la Generalitat de Catalunya ha aprovat un pla
sectorial per a la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a l'oci
nocturn, que permetrà la reobertura de locals i establiments que funcionin com a
discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles, bars musicals o karaokes,
entenem que el Pla aprovat és insuficient.
El Pla aprovat no especifica a partir de quines dates es podrà reobrir, com tampoc amb
quin aforament concret podran treballar els establiments i horaris, segons els quals, els
Codi de verificació: a43b36e2-1860-4439-b2e0-228dc018aabe
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

empresaris estaran sotmesos a unes limitacions o altres que faran que valorin si resulta o
no rendible la reobertura
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a:
a. Realitzar i presentar, a la màxima brevetat possible, un pla d'ajudes per al sector de
l'oci nocturn amb la finalitat de garantir la viabilitat d'aquestes empreses.
b. Concretar i/o desenvolupar, mitjançant les resolucions o plans que correspongui, el
pla sectorial per a la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a
l'oci nocturn, interessant fixi data de reobertura, aforaments per a la reobertura,
horaris, i mesures concretes en funció de la mena d'establiment i/o aforament.
2. Establir un diàleg continu amb les organitzacions i empreses d'oci nocturn del
municipi per a millorar l'eficàcia i eficiència de la implementació de les ajudes i dels
controls de prevenció de la pandèmia.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10. Aprovació d'una proposta en contra de nous peatges a les autovies i autopistes
de l'Estat després del seu alliberament
El ministre de Foment, José Luis Ábalos, en 2018 va instar a buscar una fórmula per a
assegurar el manteniment de les autovies, que tenen un cost anual per a l'Estat de 11.000
milions d'euros, i que es fa inviable perquè cada vegada hi ha més quilòmetres (20.000
actualment) i menys recursos públics.
El Ministre va cridar a reflexionar sobre el manteniment de la xarxa de carreteres,
incloses autovies i autopistes liberalitzades, “les úniques infraestructures de transport
que són gratuïtes”, pel que fa a la resta, ports, aeroports i vies ferroviàries, es paguen
diferents taxes o cànons.
Recentment la idea d'abonar un peatge torna a planejar sobre les autovies espanyoles i
ocupa espais informatius. El Govern s'ha compromès amb la Comissió Europea a posar
en marxa un sistema de pagament en la xarxa de vies d'alta capacitat (autopistes i
autovies de l'Estat) per finançar la seva conservació. El pla de recuperació presentat pel
president Sánchez recull aquesta proposta per pal·liar el dèficit en la conservació de la
xarxa estatal, d'uns 10.000 milions, segons la patronal Seopan.
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L'assumpte del pagament per l’ús de les vies d'alta capacitat és un exemple més de la
falta de diàleg i negociació del Govern i l'opacitat a la qual estem assistint en relació
amb el Pla de Recuperació i Resiliència. El Govern sembla que, de nou, es decideix per
l'opció fàcil i opta per ficar la mà a les butxaques dels ciutadans en lloc de dur a terme
les reformes estructurals que garanteixin un ús eficient dels recursos. Fa tan sols uns
mesos que Cs proposava en el Congrés dels Diputats un Pacte Nacional per les
Infraestructures i la Mobilitat, iniciativa a la qual el PSOE va votar a favor i en la qual
incloïen mesures com l'avaluació de la rendibilitat social i econòmica dels projectes
d'infraestructures i la selecció de projectes des d'una perspectiva de sostenibilitat
financera.
A Espanya, que en 2012 era un dels països del món amb millors infraestructures, s’ha
produït un deteriorament de 90.000 milions que hem deixat d'invertir i que, per
descomptat, han afectat la circulació en aquestes vies, a la seguretat viària i a la
connectivitat dels territoris. Qualsevol mesura per solucionar aquest problema ha de
comptar amb el consens i el diàleg dels diferents grups polítics, els treballadors del
transport de mercaderies i els operadors de transport. Les vies d'alta velocitat, no poden
veure's com una simple font d'ingressos més, és necessari dur a terme una avaluació de
les necessitats de manteniment i finançament i establir el sistema més adequat per
resoldre aquestes necessitats.
El Govern ha de dur a terme un exercici de responsabilitat en la despesa pública que ha
de tenir com a última opció la d'incrementar la pressió impositiva o de pagament dels
ciutadans. Per això, des que comencés la pandèmia hem insistit en la necessitat de dur a
terme tres mesures fonamentals no sols per assegurar la qualitat de les nostres
infraestructures sinó per garantir l'estabilitat financera dels comptes públics. Des de Cs
hem demanat una auditoria integral de la despesa pública, un pla de consolidació fiscal
a mitjà i llarg termini i un programa ambiciós d'avaluació de les polítiques públiques.
Sense això, cap Govern hauria de parlar de pujar impostos.
L'impost de les autovies se suma a la llista de pujades que està implantant el Govern de
PSOE-Podemos. Uns impostos que no recauen en els més rics sinó en tots els ciutadans
i especialment en els treballadors que necessiten desplaçar-se als seus llocs de treball
per les vies espanyoles.
A Catalunya aquesta situació és encara més apressant, ja que tenim els trams de peatge
més cars de tota Espanya. Els catalans sofrim per la mala gestió dels governs
independentistes i socialistes que no han sabut gestionar les tensions econòmiques que
sofreixen els ciutadans catalans pel sobrecost de les infraestructures de transport
situades en la nostra Comunitat Autònoma.
El Govern de PSOE-Podemos ens està mentint de nou amb el nou impost de les
autovies. Com van fer amb l'IVA de les màscares. Ens diu que és una imposició
d'Europa i simplement amb veure que molts països de la UE no tenen peatges queden
retratats. Finlàndia, Xipre, Estònia, Luxemburg i Malta tenen totes les infraestructures
de transport per carretera totalment gratuïtes i no les canviaran a pagament per
instrucció de la UE.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern d'Espanya a no instaurar el cobrament en les autovies ni en les
autopistes de l'Estat després de la seva liberalització.
2. Instar el govern d'Espanya a no gravar als ciutadans amb nous impostos que
penalitzen encara més la situació de crisi econòmica de les famílies espanyoles i
impedeixen la recuperació econòmica dels treballadors i les empreses.
3. Instar el govern d'Espanya a negociar amb la resta de les forces polítiques i amb els
agents dels sectors afectats, una mesura de consens per solucionar el dèficit de
manteniment de les vies d'alta capacitat, de manera que no repercuteixin en la butxaca
dels ciutadans o privin certs territoris, principalment a l'Espanya rural, de les
connexions necessàries per a un desenvolupament econòmic, sostenible i equilibrat de
tots els racons de la nostra geografia nacional.
4. Instar el govern d'Espanya a acordar un Pacte per les Infraestructures i la Mobilitat
entre tots els grups parlamentaris, que tingui com a base els següents objectius:
1. Despolititzar les inversions en infraestructures i comprometre’s amb
l'eficiència i la sostenibilitat.
2. Que garanteixi l'estudi de la rendibilitat socioeconòmica i faci una anàlisi
cost-benefici de les mesures preses en matèria d'infraestructures i mobilitat.
3. Que asseguri l'estabilitat de la inversió pública en infraestructures sense
dependre del cicle econòmic.
4. Que les mesures preses tinguin en compte les necessitats dels treballadors i la
vertebració del territori, per no deixar a ningú enrere.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Garrido i Guillén. Total: 2
Voten no: Amaya, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret. Total: 6
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Diaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Moya, M.J. Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez, Sancho i Torrecilla. Total: 17
Resultat: Rebutjat
11. Mocions d'urgència.
No n’hi ha.
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12. Precs i Preguntes
Precs
Sr. Daví:
Amb relació a la celebració dels 100 anys del naixement del pintor Joan Abelló
Exposa que l’any que ve farà 100 anys del naixement de Joan Abelló i Prat. Joan Abelló
va fer una sèrie de donacions al municipi tant d’obra seva com d’altres autors. Arran
d’aquestes importants donacions es van fundar el Museu i la Casa del Pintor on estan
exposades. La voluntat de Joan Abelló en donar les seves col·leccions d’art era que els
molletans i molletanes poguessin conèixer i gaudir de la seva obra i de la d’altres
importants artistes.
Per tot això, demana que l’Ajuntament sol·liciti al Consell Rector de la Fundació Joan
Abelló que presenti una sèrie d’actes per commemorar aquest centenari, evidentment,
acompanyats dels seus corresponents pressupostos. També demana que els molletans i
molletanes puguin visitar de franc el Museu i la Casa del Pintor durant l’any del
centenari i que, si el pressupost de la Fundació ho permet, aquesta gratuïtat perduri per a
les persones que viuen a la nostra ciutat. Per últim, demana que al pressupost municipal
de 2022 es tinguin en compte els actes del centenari que presenti la Fundació en la
partida corresponent.
Amb relació a l’abandonament d’animals de companyia
Exposa que cada any s’abandonen a la nostra ciutat animals de companyia, sobretot
gossos i gats.
Per tal de conscienciar la ciutadania proposa que l’Ajuntament sigui més transparent i
faci publicitat d’aquest fet més sovint. Diu que la Memòria sobre els abandonaments
que es fa cada any es publica tard i assenyala que aquest any encara no ha estat
publicada, tot i que sap que es publicarà aviat. Afegeix que a d’altres països en el
moment que es compra un animal de companyia, especialment gossos, s’informa als
compradors quin cost té mantenir i vacunar l’animal i que aquesta informació
persuadeix molts compradors.
Per tot això demana, primer, que la informació sobre els abandonaments d’animals sigui
més transparent i que es faci arribar als ciutadans i a les associacions i entitats
interessades, com ara la Plataforma espai gos Mollet del Vallès. Segon, que aquesta
informació sigui més propera al moment real dels abandonaments i, sobretot, que els
molletans i molletanes puguin conèixer quin cost té la irresponsabilitat d’aquelles
persones que abandonen els seus animals de companyia.
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Sra. Vilaret:
Amb relació a la pacificació de l’avinguda de Jaume I
Comenta que inicialment aquest prec era una moció sobre un tema municipal però que
s’ha qualificat com a prec abduint motius interpretatius del ROM, Reglament Orgànic
Municipal. El seu grup no està d’acord amb la reinterpretació que es fa des de fa un
parell d’anys del ROM, aprovat l’any 1999, la qual, afirma, suposa un buidatge de les
competències del Ple perquè ni tan sols permet als grups municipals autoconvocar-se en
una taula de mobilitat. Reitera la seva disconformitat.
Pel que fa a aquest prec, diu que parteix de converses mantingudes amb veïns de
l’avinguda de Jaume I, els quals, mitjançant instàncies, han plantejat que encara que la
quantitat de vehicles que transitaven per l’antiga carretera de Barcelona va disminuir
molt arran de la construcció de la C-17 per fora del municipi als anys 90, encara hi ha
molt trànsit. Com a conseqüència l’ús cívic d’aquesta via, eix comercial i social de la
nostra ciutat, es veu perjudicat. Evidentment, el fet de regular la velocitat a 30 km/h ha
millorat el caràcter comercial i social de Jaume I però els veïns expliquen que no ha
estat suficient i que el pes del trànsit continua penalitzant molt aquest ús que podria ser
encara molt més cívic.
Continua exposant que a la moció originària es plantejaven diferents solucions
emmarcades en diverses actuacions que ja s’estan duent a terme o debatent ja que el
problema climàtic requereix actuacions transversals.
Per tant, afirma, la pacificació del trànsit a Jaume I és d’interès general i suposaria la
recuperació d’aquest espai de la ciutat pels vianants. Afegeix que com que els caps de
setmana es talla la circulació de vehicles a l’avinguda de Gaietà Vínzia, el centre de
Jaume I es converteix en una barrera entre aquesta zona de vianants i la zona de plaça
Prat de la Riba, la Rambla i els carrers de Barcelona i de Portugal, vies pacificades des
de fa temps.
Finalment exposa que, com ja apuntava la moció original, hi ha diverses opcions per
millorar aquesta situació, com ara, aprofitar el tall ja mencionat dels caps de setmana a
Gaietà Vínzia per tallar també el tram central de Jaume I, deixar un sol sentit per al
trànsit a Jaume I o d’altres.
Evidentment, diu, la moció no pretenia que el Ple decidís quina és la solució més adient
perquè s’han d’estudiar totes les alternatives. No és una decisió que es pugui prendre
sense una avaluació prèvia de tot el que implicaria aquesta pacificació. Afegeix que és
important que la decisió es prengui entre tots, que es pugui proposar a la Taula de
Mobilitat i que s’arribi a una solució que satisfaci les demandes dels veïns i de tothom.
Per concloure, diu que amb aquest prec sol·licita que es convoqui la Taula de Mobilitat
per tal d’estudiar com pacificar i prioritzar els vianants a Jaume I, sobretot en el seu
tram central.
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Sra. Planellas:
Amb relació a la incorporació d’un permís de menstruació i climateri a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès
Exposa que entre el 25% i el 60% de les persones menstruants pateixen dolor durant la
menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat
d’invisibilitzar durant dècades. Si ve patir dolor durant la regla és un fet normalitzat
socialment, encara no ho és la seva conseqüència, l’impediment de desenvolupar amb
normalitat la vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen
dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és que
aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el
desenvolupament habitual de les seves feines.
A més quan aquest dolor, que és invalidant, no és reconegut, es pot traduir en un motiu
més de discriminació laboral de gènere. Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per
tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti,
té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquesta discriminació.
Trencar tabús sobre la menstruació i el climateri ens permetrà seguir avançant cap a la fi
de les desigualtats de gènere.
Afegeix que ja hi ha països i ajuntaments que regulen aquest fet, com ara l’Ajuntament
de Girona on s’ha aprovat aquest permís.
Per acabar diu que és per aquest motiu i pel fet de reconèixer aquesta situació, que el
seu grup proposava donar suport a la moció presentada originalment. D’aquesta manera
es podria haver manifestat el compromís del consistori per incorporar aquest nou permís
dirigit a les seves treballadores. Com que ha quedat en format de prec no es pot debatre
la moció com s’està fent en d’altres municipis del nostre territori.
Sr. López:
Amb relació a problemes a la caldera de biomassa del pavelló del Club de Bàsquet
Mollet
Comenta que la planta de biomassa del pavelló del Club de Bàsquet Mollet es va
construir el 2018 com annex al pavelló d’aquest club situat a l’avinguda de Caldes de
Montbui. Des de llavors el seu funcionament, per tal d’escalfar aigua per l’equipament
esmentat i una escola, ha generat molèsties al veïnat dels barris de Plana Lledó i
Col·legis Nous, sobretot als habitatges que hi ha just davant, a la mateixa avinguda de
Caldes de Montbui. Els veïns es queixen que quan funciona, segons com bufa el vent,
un espès fum de color blanc, perjudicial per a la salut, entra als seus habitatges i els
impedeix obrir les finestres quan fa calor. Aquesta situació és prou coneguda pel govern
municipal perquè fa mesos s’hi van mantenir converses sobre aquest tema i hi ha
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publicacions a les xarxes socials. Afegeix que el cap de setmana del 21 i 22 de maig, la
planta de biomassa va estar en marxa sense interrupció, dia i nit.
En nom del seu grup municipal, AM-ERC-MES, reclama una explicació necessària i
urgent al veïnat, que es solucioni aquest problema i que el Govern Municipal faci un
aclariment pel perjudici als veïns i per l’ús d’aquesta energia que s’està fent servir en
ple nucli urbà. Afirma que el seu grup és sempre partidari de les energies renovables
però que se n’han de valorar els inconvenients. Afegeix que els fums que arriben als
veïns de Plana Lledó i Col·legis Nous porten diòxid de nitrogen, diòxid de sofre i
diversos hidrocarburs i que, per tant, cal fer una reflexió sobre si aquesta renovable és
positiva, bona i adient dins de la ciutat.
Conclou demanant que hi hagi un debat a l’entorn d’aquest tema i reiterant que cal una
resposta al veïns que pateixen aquesta situació.
Sra. Escribano:
Amb relació a l’impuls d’un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya
Comenta que com ja ha estat dit al punt 7 d’aquest ple, hi ha una sèrie d’acords que han
quedat fora d’aquella moció i que el seu grup ha optat per passar com a prec. Són els
següents:
 Consolidar una xarxa pública d’atenció en salut mental coordinada amb la xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública i apostar per una veritable acció
comunitària en salut mental.
 Desenvolupar les competències municipals en matèria de promoció de la salut,
hàbits de consum i salut ambiental i també de prevenció i detecció de problemes
de salut mental.
Fa un incís per dir que des del seu grup no entenen perquè aquests dos punts no han
pogut passar perquè, bàsicament, el que proposen és desenvolupar les competències
municipals.
Contínua enumerant els punts:
 Instar el desenvolupament d’un pla municipal de conscienciació, prevenció i
cura comunitària dels problemes associats a la salut mental al nostre municipi.
 Reforçar l’acompanyament individualitzat de les persones amb trastorns de salut
mental i suport a les seves famílies. Molt especialment, a aquelles que han hagut
de fer front a situacions traumàtiques derivades de la covid-19.
 Promoure el desenvolupament de processos compartits per l’articulació de la
detecció de persones amb problemes de salut mental i l’impuls d’aquestes
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xarxes, de nou, de suport comunitari i veïnal que poden realitzar
acompanyaments emocionals o suports a les tasques de cura.
Per concloure, demana que aquest prec sigui tingut en consideració a les àrees
corresponents.
Preguntes
Sra. Moya:
Amb relació a la ubicació d’un nou correcan
Comenta que els veïns de Can Borrell els han traslladat el seu malestar per la ubicació
d’un correcan al seu barri i que sap que també l’han traslladat al Govern Municipal
mitjançant una sol·licitud acompanyada d’un llistat de signatures on proposen una
ubicació alternativa. Vol saber com està aquest tema, si el Govern ja s’ha reunit amb
l’associació de veïns i si es canviarà la ubicació.
Amb relació al mercat de carrer de la plaça de Cinco Pinos
Comenta que avui la Asociación Social del Rastrillo de Parados de Mollet ha reclamat
que se’ls permeti tornar a fer el mercat de carrer que feien els dissabtes a la plaça de
Cinco Pinos. Sap que s’han reunit amb la regidora Pérez. Vol saber com està aquest
assumpte.
Sr. Garrido:
Amb relació a la reforma integral del pavelló de Riera Seca
Comenta que fa mesos, abans de l’inici de la pandèmia, es va anunciar que s’iniciava la
redacció del projecte de reforma integral del pavelló de Riera Seca. Evidentment, el
projecte s’ha paralitzat però sembla que al juliol es reiniciarà. Vol saber com està el
tema actualment.
Sr. Sostres:
Amb relació a una petició feta durant el darrer Ple de l’Ajuntament
Comenta que dona les gràcies a l’Alcalde per haver interpel·lat al Consorci de Gallecs a
petició feta durant el passat ple, per tal que fessin públics els comptes del Consorci dels
darrers dos anys.
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Amb relació al manteniment de les voreres
Comenta que molts panots de les voreres de la nostra ciutat estan malmesos i vol saber
si es pot consultar la programació i previsió existents respecte al seu manteniment,
reparació i reposició.
Amb relació a un tractament fitosanitari de plagues
Vol saber si el calendari i horari previstos per al tractament fitosanitari dels plataners de
la nostra ciutat contra les plagues de luidi i el tigre del plàtan que s’efectua a principis
d’estiu es pot demanar i on.
Amb relació als botellots i festes nocturnes als parcs de la ciutat
Vol saber si s’ha fet alguna acció per evitar els botellots i festes nocturnes als parcs
públics de la ciutat: Pinetons, Plana Lledó, Ca l’Estrada i Colors i, especialment, si s’ha
resolt el tema de la insuficiència o mida de les papereres a la zona de pícnic del parc
dels Pinetons.
Amb relació a l’adequació de camins a Gallecs
Vol saber si està previst adequar alguns camins de Gallecs per a persones amb
discapacitats i mobilitat reduïda.
Amb relació a la supressió de carrils bici
Vol saber si, ara que està en funcionament Mollet 30, es suprimiran els carrils bici
existents i els previstos, en especial, els projectats al Pla de Mobilitat 2015 de la nostra
ciutat.
Amb relació al Pla Director de la Bicicleta
Vol saber si ja hi ha algun esborrany del Pla Director de la Bicicleta que s’ha d’elaborar
segons l’anteriorment esmentat Pla de Mobilitat 2015.
Amb relació a l’increment de les places d’aparcament per a motocicletes
Comenta que durant el darrer Ple se’ls va informar que les places d’aparcament per
motos i ciclomotors s’incrementaran un 50% i vol saber si és possible conèixer la
ubicació i quina és la planificació programada per aquest increment.
Amb relació al protocol de la Policia Local
Vol saber si el protocol de la Policia Local inclou patrullar en vehicle a motor per
damunt de les voreres al costat dels vianants.
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Amb relació al Portal de Transparència
Vol saber com trobar al Portal de Transparència, de forma fàcil i directa, informació
com ara els estatus, càrrecs o pressupostos dels diferents organismes autònoms
municipals. Comenta que de la Fundació Municipal Joan Abelló només han trobat
informació patrimonial i que per trobar informació sobre la gestió econòmica,
comptable o pressupostària cal revisar el pressupost general de l’Ajuntament. Afegeix
que no han sabut trobar els estatuts ni els càrrecs.
Tot i això, felicita l’Ajuntament per la distinció rebuda, una vegada més, amb el segell
Infoparticipa 2020 de la UAB per l’alta qualitat i transparència de la seva comunicació
pública a la ciutadania.
Amb relació a la urbanització del Calderí
Comenta que arran de la creació de la Plataforma Salvem el Calderí, que defensa la no
urbanització d’aquesta zona de la ciutat que és un espai verd i agrícola, la ciutadania pot
interpretar com incoherent el compromís amb el medi ambient i l’espai públic, la festa
verda i la biodiversitat que manifesta l’Ajuntament.
Pregunta si l’Ajuntament pot donar un argument sòlid i entenedor a favor de la
destrucció d’aquest espai verd de la ciutat i a la vegada mantenir la coherència amb la
resta d’accions a favor d’una ciutat verda, agroecològica i sostenible.
Sra. Escribano:
Amb relació a millores a les pistes d’atletisme
Comenta que les pistes d’atletisme van patir desperfectes per un petit incendi abans de
l’inici de la pandèmia. Afegeix que necessiten una sèrie de millores per tal d’aconseguir
una qualitat òptima per practicar l’atletisme i perquè hi puguin albergar més
competicions.
Vol saber si està previst fer-hi algun tipus d’inversió o alguna reunió amb la directiva.
Amb relació a una sol·licitud feta pel seu grup al Síndic de Greuges
Comenta que aquesta pregunta ja ha estat formulada al Ple en alguna altra ocasió.
Exposa que el seu grup va presentar al juliol de 2020 una sol·licitud al Síndic de
Greuges on plantejaven la seva preocupació i dubtes al voltant del criteri per acceptar o
no propostes dels grups que no estan al govern. Moltes propostes no s’estan acceptant o
estan passant com a precs.
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Afegeix que el Síndic només els ha respost per informar-los que encara no havia
obtingut la col·laboració de l’Ajuntament i que d’això ja fa molts mesos.
Vol saber en quin punt està aquest tema i si se li ha donat al Síndic alguna resposta
concreta perquè ja ha passat gairebé un any. Voldria que aquest Ajuntament col·laborés
en tot el possible amb el Síndic de Greuges de Catalunya.
Sr. Daví:
Amb relació al manteniment de les voreres
Comenta que, com ha explicat el regidor Sostres, molts ciutadans li traslladen que hi ha
moltes voreres on els panots estan aixecats i que molta gent gran cau per aquesta raó.
Exposa que al pressupost de 2021 hi ha dedicats 2.761.000 euros al manteniment de
carrers.
Vol saber quants, d’aquests 2.761.000 euros, s’han gastat fins ara, i on està previst
gastar el que resta fins a finals d’any. Afegeix que aquests desperfectes donen mala
imatge a la ciutat i que cal posar-hi les mesures adients per solucionar-ho aviat.
Amb relació a l’ordenança de mobilitat
Comenta que els ciutadans li fan molts comentaris sobre la nova ordenança de mobilitat
i que encara hi ha molta gent gran que camina al costat de les parets de les cases perquè
se sent insegura a causa de l’incivisme de molts usuaris de patinets.
Afegeix que sap que aviat començarà una campanya de conscienciació a les escoles i
que ho celebra.
Vol saber per quan estan previstes les contractacions de sis agents i dos caporals de
policia contemplades al pressupost de 2021.
Amb relació a la supervisió dels agents cívics
Comenta que arran d’un comentari durant un consell d’administració d’un organisme
municipal s’ha suscitat la qüestió de qui o com es supervisa la feina dels agents cívics.
Afegeix que se’ls hi estan delegant moltes tasques i que s’ha d’avisar als agents cívics
que no les fan bé i felicitar a aquells que sí.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202105310576090000_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
11/06/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
11/06/2021

.
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