
RESUM VOTACIONS PLE 29.6.2020

Ple Tipus Títol proposta PSC(10) ERC(6) MEC(4) C's(2) Pod(2) JxM(1) Resultat ORIGEN

29.6.2020 Punt 1 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ EG

29.6.2020 Punt 2
2. Ratificació dels decrets d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts 

urgents a causa de l'emergència sanitària COVID 19 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 Punt 3
3. Modificació del nomenament d'un representant municipal al Consell Rector de l'Institut 

Municipal d'Educació SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 Punt 4 4. Aprovació del document de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística de Mollet del Vallès SÍ ABST ABST SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 Punt 5 5. Concertació d’una operació de tresoreria amb Caixa d’Enginyers SÍ ABST ABST SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 Punt 6 6. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdits al Pressupost SÍ ABST ABST SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 Punt 7
7. Sol·licitud de subscripció a l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a 

l'Oficina Local d'Habitatge en relació amb la tramitació dels ajuts Covid-19 de lloguer SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 moció 8
8. Proposta d’acord per demanar al govern de la Generalitat l’aixecament de la suspensió de 

presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer. SÍ ABST SÍ SÍ SÍ NO

29.6.2020 moció 9
9. Proposta de suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de 

Catalunya SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ

29.6.2020 moció 10 10. Proposta d’acord per demanar al govern espanyol el pagament dels ERTO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 moció 11 11. Proposta d’acord per preservar i fer electiva la conciliació laboral SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 moció 12
12. Proposta contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern 

espanyol SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 moció 13 13. Proposta d’acord sobre l’ús del català a l’administració pública SÍ SÍ SÍ ABST SÍ SÍ

29.6.2020 moció 14 14. Proposta sobre la gestió de les residències i geriàtrics SÍ SÍ SÍ ABST SÍ NO

29.6.2020 moció 15 15. Proposta per a l’eliminació de la discriminació racial SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

29.6.2020 16 16. Mocions d'urgència

PRECS I PREGUNTES
PRECS

29.6.2020 19. - sobre l’empadronament

29.6.2020 20. - sobre la Festa Major i altres actes culturals

29.6.2020 21. - sobre donar suport al món associatiu i la creació d’una comissió d’estudi

no es voten

no es voten

no es voten



29.6.2020 22. - sobre la creació d’una comissió sobre el model de recollida de residus

PREGUNTES

1

Fa un mes aproximadament, se'ns va informar que va produir-se una situació de gos perdut, 

on la Policia Local no va poder actuar immediatament (identificar-lo), i va haver d'esperar 

moltes hores a que arribés la protectora - SPAM-, senzillament per la manca de lector de xip 

per part dels agents. Ens sembla lamentable, i més quan fa gairebé un any el nostre grup 

va portar una moció sobre el tema. La moció feia referència a dotar d'eines i formació a la 

Policia, en matèria d'animals. Ens poden informar si ja disposen de lectors de xip i els 

recursos necessaris per gestionar aquestes situacions?

2

El juliol de 2018, el Ple va crear una comissió especial, per fer seguiment del Cas 

Enredadera. Una trama de corrupció lligada als contractes de semàfors i radars de trànsit, 

en el que presumptament podria estar-hi implicat un treballador (ara jubilat) de l'Ajuntament. 

Voldríem saber quan es pensa tornar a reunir la comissió, i aportar la informació necessària 

als regidors i regidores.

3

Voldríem saber si l'equip de govern ha valorat la proposta de fer mediació entre la 

treballadora acomiadada i l'empresa Rancom, que va ser-ho per haver concedit una 

entrevista a la televisió Vallès Visió, on hi participa l'ajuntament de mollet, i en una escola 

pública de la ciutat. 

4

Sabem que properament es farà el trasllat de la Oficina de Treball de la Generalitat, al local 

de La Farinera. Voldríem saber les dates exactes, i també com s'organitzarà l'atenció a les 

persones usuàries fins que estigui acabat.

5

Finalment, per nota de premsa hem sabut que demà ja hi seran les parades de roba, del 

mercat de venda no sedentària. Hem pogut llegir que també s'estan estudiant possibles 

accions legals contra el consistori. Voldríem saber si se n'ha adoptat alguna, i d'altra banda, 

fins a quin punt es mantenen converses, per arribar a acords. S'ha plantejat algun tipus de 

benefici fiscal també per als paradistes?

6

El passat 25 de maig vam fer una instància amb preguntes relatives al servei de recollida de 

residus. Sobre despeses, taxa, gestió, projectes, etc. Un mes després no hem obtingut 

resposta, i hem de lamentar de nou, les dificultats d'accés a la informació per un grup 

municipal. 

7

El passat 25 de maig vam fer una instància sol·licitant informació sobre el Cas conegut com 

Decathlon, on es va adjudicar una parcel·la a aquesta empresa, i va ser recorreguda per 

EuroCarat. Encara no se'ns ha facilitat aquesta documentació. Fa més d'un mes, i voldríem 

saber per què i quan. 

no es voten

Si la pregunta és si hi ha lectors de xip, la resposta és sí

Ho intentaran agilitzar.

El cas encara està sota secret de sumari

L'ajuntament ha parlat per separat amb les dues parts, però és un tema 

laboral i privat entre empresa i treballadora.

encara no tenen data pel trasllat, però el que és segur és que ja no 

obriran l'antiga oficina.

La preservació de la seguretat és prioritària. La responsabilitat del govern 

i la regidora és vetllar pel compliment de les normes i mesures de 

seguretat. No cediran a cap pressió de cap tipus. Buscar l'emplaçament 

idoni és responsabilitat de l'equip de govern. I aquest nou emplaçament 

compleix amb els criteris que diu la normativa. No pot ser al centre de la 

ciutat, perquè no hi cap.

No tenen resposta de la informació que depèn del consorci, la tornaran a 

sol·licitar, i mentrestant ens donaran la informació relativa a 

l'ajuntament. 



8

Voldríem saber si s'està al dia de les sol·licituds d'inscripció al registre de grups d'interès. 

Com a exemple, està pendent la sol·licitud de la Plataforma Sanitat pública BV (des de fa 1 

any), o Espai Gos Mollet (des de fa 6 mesos). Quin és el motiu que encara no s'hagin inscrit i 

quan es resoldrà?

Comprovaran si  han presentat tot allò necessari, i si el lloc correcte on 

s'han d'inscriure.


