ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
31 de gener de 2011
19.00h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Roberto Carmany Valls, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Josep Estruch García, regidor
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Noemí Fernández Fernández, regidora
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Sergio García Muñoz, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Asunción Pastor Torres, regidora
Ruth Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Absents
Carme Guarro Fores, regidora (S’excusa per l’absència).
José Medina Díaz, regidor (S’excusa per l’absència).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de desembre de 2010
2. Correspondència i resolucions
3.Ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, relatiu a
l'Oficina d'Habitatge

4. Ratificació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió
entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, i l'Ajuntament
per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social
5. Ratificació del Decret d'alcaldia de 27 de desembre de 2010, d'estimació de la
sol·licitud de Transradio, SCCL, relativa a l'actualització de tarifes del servei urbà
d'autotaxi per a 2011
6. Ratificació d'una reclamació prèvia davant el Departament de Política Territorial
7. Aprovació de l'extinció d'una situació possessòria en relació a la casa habitació de
l'Escola Montseny
8. Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació del Reglaments d'espais verds i
zones naturals
9. Aprovació d'una declaració d'obres d'interès general
10. Aprovació de les assignacions econòmiques dels grups municipals
11. Modificació del règim de dedicació d'un regidor
12. Aprovació de les retribucions dels membres de la Corporació
13. Aprovació d'una proposta d'acord sobre les tarifes elèctriques
14. Aprovació d'una proposta de suport al sistema d'immersió lingüística de les escoles
catalanes
15. Mocions d'urgència
16. Precs i preguntes

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de desembre de 2010
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió extraordinària de 13 de desembre de
2010.
2.- Correspondència i resolucions
Vista la resolució de l’alcaldia de 17 de setembre de 2010 enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 3100, per la qual s’habilita amb caràcter
accidental a la funcionària Sra. Montserrat Carpio Carro per cobrir el lloc de Tresorera
de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència de la titular del lloc.
Vista la resolució de l’alcaldia de 22 de novembre de 2010 enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 3598 per la qual s’habilita amb caràcter
accidental la funcionària Sra. Inmaculada Ortega Costa per cobrir el lloc de treball
d’Interventora de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència del titular del
lloc.
Vista la resolució de l’alcaldia de 14 de desembre de 2010, enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 3908, per la qual s’habilita amb caràcter
accidental el funcionari Marcos Hernández Martínez i les funcionàries Inmaculada
Ortega Costa i Montserrat Carpio Carro per cobrir, respectivament, els llocs de treball
de Secretaria, Interventora i Tresorera de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per
absència del titular del lloc.

Atès el que es preveu a l’article 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 17 de setembre de 2010
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 3100, per la
qual s’habilita amb caràcter accidental a la funcionària Sra. Montserrat Carpio Carro
per cobrir el lloc de Tresorera de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per
absència de la titular del lloc.
2. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 22 de novembre de 2010 de
22 de novembre de 2010 enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb
el número 3598 per la qual s’habilita amb caràcter accidental la funcionària Sra.
Inmaculada Ortega Costa per cobrir el lloc de treball d’Interventora de
l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència del titular del lloc.
3. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 14 de desembre de 2010,
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 3908, per la
qual s’habilita amb caràcter accidental el funcionari Marcos Hernández Martínez i
les funcionàries Inmaculada Ortega Costa i Montserrat Carpio Carro per cobrir,
respectivament, els llocs de treball de Secretaria, Interventora i Tresorera de
l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència del titular del lloc.
El Ple se’n dóna per assabentat.

3.- Ratificació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament, relatiu a l'Oficina d'Habitatge.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en data 15 de juny de 2010 es va formalitzar el conveni de col·laboració i
encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i l’ajuntament de Mollet del Vallès relatiu a l’oficina d’habitatge situada
en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per l’assessorament i gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència del Departament de Medi
Ambient i habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’habitatge 2009-2012.
Atès que al pacte novè del conveni s’establia que aquest tindria una vigència fins el dia
31 de desembre de 2010, i es preveia la possibilitat de prorroga per mutu acord de les
parts.

Atès que en data 20 de desembre de 2010 es va formalitzar l’addenda de pròrroga per al
primer semestre de 2011 del Conveni de referència .
Atès l’informe de la Cap de la Unitat tècnica d’habitatge, de data 24 de gener de 2011.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tècnic-Administratiu del Servei de Gestió,
Disciplina urbanística i Habitatge de data 25 de gener de 20ll.
Atès l’article 114.3 e) del text refós de la Llei 8/1987, Municipal i del Règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar l’addenda de la pròrroga per al primer semestre del 2011, del Conveni de
col·laboració signat el 15 de juny de 2010, entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

4.- Ratificació de l'addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, i
l'Ajuntament per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en data 28 de juny de 2010 es va formalitzar el conveni de col·laboració i
encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per la gestió del Programa de Mediació per al
Lloguer Social en aquest municipi.
Atès que al pacte onzè del conveni s’establia que aquest tindria una vigència fins el dia
31 de desembre de 2010, i es preveia la possibilitat de prorroga per mutu acord de les
parts.
Atès que en data 23 de desembre de 2010 es va formalitzar l’addenda de pròrroga per al
primer semestre de 2011 del Conveni de referència .
Atès l’informe de la Cap de la Unitat tècnica d’habitatge, de data 24 de gener de 2011.

Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tècnic-Administratiu del Servei de Gestió,
Disciplina urbanística i Habitatge de data 25 de gener de 20ll.
Atès l’article 114.3 e) del text refós de la Llei 8/1987, Municipal i del Règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar l’addenda de pròrroga per al primer semestre del 2011, del Conveni de
col·laboració i encàrrec de gestió, signat el 28 de juny de 2010 entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per la
gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en aquest municipi.
La Sra. Dionisio presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que aquests convenis no haurien de ser de sis mesos sinó d’un
any. Comenta que al seu grup el preocupa què podrà passar amb aquests serveis, si
aquests s’anul·len o no es continua amb la pròrroga, sobretot pel que fa a la mediació i
a la borsa d’habitatge, que és un servei que està fent una bona tasca, que estava inclòs
en les polítiques que venia fent la Generalitat en matèria d’habitatge.
-. La Sra. Dionisio contesta que no cal alarmar tant, que tal i com consta en l’expedient
aquest conveni es va signar amb l’anterior conseller d’habitatge i per tant, cal esperar
la decisió del nou govern de la Generalitat.
-. La Sra. Fernández diu que no vol ser pas alarmista, només exposa el que es comenta
al carrer i als mitjans de comunicació, fins i tot es deia que possiblement perillava la
convocatòria de la Llei de barris. Comenta que aquests tipus de polítiques són molt
novedoses però que han costat moltíssim, no pel seu cost sinó pels resultats que
donen. Reitera la seva preocupació.
-. El Sr. Guillaumes llegeix les condicions dels dos acords i afegeix que el canvi del que
ha parlat la Sra. Fernández no existeix, que segurament ha fet una mala lectura de la
documentació. Coincideix a dir que aquests convenis també haurien de ser vigents
durant un any però fins ara, sempre s’han renovat en períodes de 6 mesos.
-. La Sra. Dionisio respon que tal i com ha dit el Sr. Guillaumes els convenis tenen una
data de finalització que es produeix cada 6 mesos.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

5.- Ratificació del Decret d'alcaldia de 27 de desembre de 2010, d'estimació de la
sol·licitud de Transradio, SCCL, relativa a l'actualització de tarifes del servei urbà
d'autotaxi per a 2011
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el Decret d’alcaldia de 27 de desembre de 2010, d’estimar la sol·licitud de
Transradio, SCCL, relativa a l’actualització de tarifes del servei urbà d’autotaxi per a
2011, i de sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la
propera sessió que se celebri.
Atès l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret d’alcaldia de 27 de desembre de 2010, d’estimar la sol·licitud de
Transradio, SCCL relativa a l’actualització de tarifes del servei urbà d’autotaxi per a
2011, que literalment diu:
“Atesa la sol·licitud presentada en data 21 de desembre de 2010 (reg. d'entrada núm.
26831) per José Manuel Álvarez Fuertes, en representació de Transradio, SCCL,
cooperativa que agrupa els titulars de les llicències d'autotaxi urbanes de Mollet del
Vallès, sobre actualització de les tarifes del servei urbà d'autotaxis per a 2011, tot
acollint-se al sistema simplificat d'autorització de preus i tarifes establert per la
normativa aplicable.
Atès el sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes corresponents al
subministrament d'aigua a poblacions, transport col·lectiu urbà de viatges i autotaxis
establert pel Decret 339/2001, de 18 de desembre, en desenvolupament de la Disposició
addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental
dels preus autoritzats i comunicats.
Atès que d’acord amb el Conveni de col·laboració formalitzat el 15 d’octubre de 2007
entre els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles, relatiu a la
regulació dels serveis de taxi d’aquestes poblacions, l’aprovació de les tarifes d’aquest
servei seran les mateixes per a tots tres municipis; i els acords del Ple de l’Ajuntament
de 29 de setembre de 2008 i de 29 de novembre de 2010, d’aprovació de l’adhesió dels
Ajuntaments de Sant Fost de Campsentelles i de Santa Maria de Martorelles,
respectivament.
Atès l’edicte del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya de 9 de desembre de 2010, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les
tarifes dels serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers, autotaxis i serveis de

subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2011, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5775 de 15 de desembre de 2010.
Atès que el quadre de tarifes actualitzades presentades per Transradio, SCCL per a 2011
s’ajusta a l’increment mitjà de les tarifes del servei autotaxis aprovat per la Comissió de
Preus de Catalunya a que s’ha fet esment, tot aplicant un increment del 2,8% (sense
IVA) a les tarifes vigents.
Atès l'informe emès pel cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de la gerència de Serveis
Territorials de data 21 de desembre de 2010.
Atesos els articles 3 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, abans esmentat; 39 de
l’Ordenança reguladora del Servei urbà de taxi de Mollet del Vallès, publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 115 de 14 de maig de 2007; i 53.1.k)
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
HE RESOLT
1. Estimar parcialment la sol·licitud de Transradio, SCCL, presentada el 21 de
desembre de 2010, relativa a l'actualització de tarifes del servei urbà d'autotaxis per
a 2011, acollint-se al procediment simplificat d'autorització de preus.
2. Aprovar l’estructura de tarifes, amb l’IVA inclòs, del servei urbà d'autotaxi de
Mollet del Vallès per a 2011 que a continuació es detalla, tot actualitzant les tarifes
vigents d’acord amb l'increment mitjà del 2,8% (sense IVA), aprovat per a aquest
servei per acord de la Comissió de Preus de Catalunya, publicat en el DOGC núm.
5775 de data 15 de desembre de 2010:

CONCEPTE
TARIFA 1
Baixada de bandera
Km urbà recorregut
Hora d'espera
Mínim de percepció
TARIFA 2
Baixada de bandera
Km urbà recorregut
Hora d'espera
Mínim de percepció
Suplements
Domicili
Animals domèstics (excepte gossos pigall)
Equipatge (per maleta o paquet superior a 55x35x35

EUR
3,88
1,13
20,33
5,70
3,18
1,13
20,33
5,70
1,28
1,47
1,74

La tarifa 1, s'aplicarà entre les 21 i les 7 hores i els dissabtes i festius
La tarifa 2, s'aplicarà entre les 7 i les 21 hores dels dies laborables
3. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió que se celebri.
4. Notificar aquesta resolució a Transradio, SCCL, a la Comissió de Preus de
Catalunya, i als Ajuntaments de Parets del Vallès, Martorelles, Sant Fost de
Campsentelles i Santa Maria de Martorelles.”
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

6.- Ratificació d'una reclamació prèvia davant el Departament de Política
Territorial
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en data 22 de febrer de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès va
aprovar una proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada
del municipi de Mollet del Vallès, amb la finalitat d’incorporar el sector “El Calderí” i
uns altres àmbits urbans, entre els quals l’àmbit de la Farinera.
Atès que en data 23 de novembre de 2010 es va rebre la notificació de la Resolució del
Director General d’urbanisme de data 16 de novembre de 2010, referent a l’aprovació
de la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi. La
delimitació de la trama urbana consolidada aprovada pel Director General d’Urbanisme
no inclou l’àmbit de la Farinera
Atès que contra la Resolució de del Director General d’Urbanisme de 16 de novembre
de 2010, l’Alcaldia, en data 29 de desembre de 2010, va formular el requeriment previ
que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Atès que d’acord amb l’article 53.1.k) del Text refós de la Llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l’alcalde pot exercir accions administratives en cas
d’urgència en matèria de la competència del ple, donant-se compte a aquest en la
primera sessió que es convoqui per a la seva ratificació.
Atès que d’acord amb l’article 8 del decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials, correspon al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la
delimitació de la trama urbana consolidada.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet tècnic-administratiu del Servei de Gestió,
disciplina urbanística i habitatge , de data 25 de gener de 2011.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, formulat per l’alcaldia en data
29 de desembre de 2010 contra la Resolució del Director General d’Urbanisme de 16 de
desembre de 2010 d’aprovació de la modificació de la delimitació de la trama urbana
consolidada del municipi de Mollet del Vallès.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas diu que el seu grup no veu que el sector de la Farinera sigui una
zona residencial i per tant hi votarà en contra.
-. La Sra. Fernández pregunta que què al·legava el Departament de Política Territorial
per dir que no.
-. El Sr. Guillaumes diu que considerar la major part del barri de Sta. Rosa zona no
consolidada és una mica absurd perquè hi ha vivendes, algunes de les quals, són de les
més antigues de Mollet. Continua i diu que s’està parlant de zona consolidada amb
permís de l’Ajuntament i zona consolidada amb permís de la Generalitat; pensa que el
permís hauria de ser sempre de l’Ajuntament inclús entenent que la Generalitat podria
tenir raó en part del seu informe. Finalitza dient que per qüestió de principi i de
concepte, CiU votarà a favor de la interposició.
-. El Sr. Garzón diu que el barri de Sta. Rosa està davant de la zona de la Farinera i la
qualificació urbanística dels espais industrials que hi ha és una qualificació de
transformació, que vol dir que pot deixar de ser zona industrial si els propietaris així
ho decideixen. Els serveis tècnics de la Direcció General de Comerç que han fet
aquest informe, són els mateixos que fa uns anys l’Ajuntament va convidar a conèixer
la ciutat de Mollet perquè també consideraven que la zona comercial de Riera Seca no
era trama urbana consolidada. Continua i afirma que és preferible autoritzar des de
l’Ajuntament que des de la Generalitat i poder facilitar la implantació de noves
activitats, substituint així les naus industrials buides que hi ha. En resum, diu, que els
arguments de l’informe ratificat pel Director General d’Urbanisme no tenen raó de
ser; aquesta és una reclamació prèvia que si no és atesa s’haurà d’anar per la via
contenciosa però, confia en que els tribunals considerin que la Farinera és tan trama
urbana com Riera Seca.
-. L’alcalde diu al Sr. López Mayolas que cal que decideixi si està d’acord amb la
interpretació restrictiva que fa l’anterior Departament de Comerç de la Generalitat o
amb el posicionament de l’Ajuntament de Mollet, per poder desenvolupar
econòmicament el polígon industrial de la Farinera.

-. El Sr. López Mayolas pensa que, independentment de si és o no trama urbana, el
polígon es pot desenvolupar. A part d’haver-hi els barris de Plana Lladó i Can Borrell,
també hi ha l’antiga carretera que anava a Sta. Perpètua de Mogoda, hi ha dues
indústries i la zona de la qual s’està parlant i el seu grup no acaba de considerar que
allò sigui trama urbana. Suposa que no hi pot haver segons quins equipaments
comercials.
-. El Sr. Garzón contesta que no es pas una carretera, que és l’avinguda de Rafel de
Casanovas. Continua i explica que la qualificació urbanística de les indústries que hi
ha al sector de la Farinera s’anomena 71-T, que vol dir en transformació, que vol dir
que aquella zona s’ha de transformar, quan els propietaris ho creguin convenient, en
altres activitats de menor categoria industrial, com és el cas d’Indústries Químiques
del Vallès (IQV) i de les petites naus que hi ha. Afirma que es pot desenvolupar
igualment sense que sigui trama urbana consolidada; reitera que cal facilitar al màxim
la implantació d’activitats econòmiques a la ciutat tenint en compte la situació de crisi
actual.
-. El Sr. López Mayolas es reafirma en la seva interpretació però manifesta que el seu
grup s’abstindrà en la seva votació.
-. L’alcalde diu que l’Ajuntament planteja la reclamació prèvia que en cas de no ser
atesa obligarà a anar als tribunals, que decidiran qui té la raó.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guillaumes, Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez
i Safont. Total: 19
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández, López i López Mayolas. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

7.- Aprovació de l'extinció d'una situació possessòria en relació a la casa habitació
de l'Escola Montseny
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en sessió ordinària de data 27 de setembre
de 2010 va acordar iniciar el procediment administratiu per tal d’extingir la situació
possessòria de la senyora Inocencia Ruiz Gil, en relació a la casa habitació de l’Escola
Montseny i donar-li un termini de 10 dies per tal que, si ho considerava pertinent,
presentes al·legacions (Z999 Educació 2010/01).

En data 17 de novembre de 2010 la senyora Ruiz va presentar escrit amb les
al·legacions següents:
. Que no era procedent l’extinció de la situació possessòria en els termes presentats
pel Ple de l’Ajuntament.
. Que no era certa la seva condició de precarista perquè la seva estada a la casahabitació estava plenament autoritzada per l’Ajuntament com a conseqüència de
les seves funcions públiques actuals i les que prestava el seu marit com a
funcionari fins la seva defunció.
Atès l’informe del gerent de Serveis Personals, de 24 de gener de 2011, on analitza les
al·legacions presentada per la senyora Ruiz de la forma següent:
. La senyora Ruiz no és l’ordenança de l’Escola Montseny, no té cap mena de
relació ni laboral ni funcionarial amb l’Ajuntament ni té atribuïda cap tasca a
l’escola.
. l’Ajuntament no té cap mena de contacte amb la senyora Ruiz, mai ha estat
informat per ella de cap anomalia al centre,ni de cap incidència.
. Cap òrgan de govern de l’Ajuntament no ha adoptat mai cap resolució o acord
mitjançant el qual s’autoritzés a la senyora Ruiz l’estada a l’Escola. A més de la
manca d’autorització, tampoc mai ningú no ha establert les condicions d’ús de
l’Escola, o el temps que s’hi podia romandre, ni les possibles contraprestacions, ni
el preu o renda, ni encara menys cap possible indemnització, sinó que l’estada de
la senyora Ruiz a la casa habitació de l’Escola Montseny ha estat merament
tolerada per l’Ajuntament.
. La manca del títol habilitant, de les contraprestacions i del preu o renda són les
raons que permeten atribuir a la senyora Ruiz la condició de precarista.
Atès l’informe del cap del Gabinet Tècnic i Administratiu de l’Àrea de Serveis
Personals, de 10 de juny de 2010.
Atesos els articles 69.1 i 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atesos els articles 228 i 229 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Inocencia Ruiz pels motius
exposats als antecedents.

2. Extingir la situació possessòria de la senyora Inocencia Ruiz Gil, en relació a la casa
habitació de l’Escola Montseny.
3. Donar un termini de cinc mesos perquè la senyora Inocencia Ruiz Gil desallotgi la
casa-habitació de l’Escola Montseny i la deixi vàcua i expedita.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que, més enllà del cas particular, el seu grup continuarà
reclamant aquella comissió d’estudi, aquell reglament que ja en el seu dia varem dir
que seria interessant de refer perquè d’una vegada per totes, hi hagués una normativa
que regulés l’accés a les vivendes de les escoles, com accedir-hi, quants anys, etc.
-. El Sr. Guillaumes dóna part de raó a la Sra. Fernández al mateix temps que diu que tot
haver tingut una normativa d’aquest tipus, en cap cas s’hagués evitat el que s’estan
trobant entre mans.
-. La Sra. Fernández diu que si aquesta persona portava vivint allà durant 20 o 30 anys
és perquè algú ho ha consentit i hi estava per alguna circumstància. Tot i així, diu que
no vol parlar d’aquest aspecte, que només es vol referir al reglament.
-. El Sr. Guillaumes diu que en cap cas es pot defensar que algú habiti gratuïtament en
un habitatge de caràcter públic i que en tingui un altre en propietat.
-. El Sr. Garzón diu que en cap cas es pot parlar de manca de normativa perquè aquesta
ja existeix i el que cal és solucionar aquest cas concret i d’altres si existeixen.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guillaumes, López Mayolas, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández i López . Total: 3
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
8.- Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació del Reglaments d'espais
verds i zones naturals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès el Reglament d’espais verds i zones naturals, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 16 de juny de 1992 i 17 de juny de 1993, i publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 6 de gener de 1993 i de 26 d'agost de 1993.
Atesa la conveniència d’adaptar-lo a les noves necessitats i a canvi normatiu produït
d’ençà de la seva aprovació.
Atès l’informe emès pel cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de la Gerència de Serveis
Territorials i pel cap de Servei de Qualitat Urbana i Ambiental de data 19 de gener de
2011.
Atesos els articles 4.1.a), 22.2.d) i 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local; 52.2.d), 60, 66.3.f) i 178 del Text refós de la Llei 2/2003, de 28 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya; i 62 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la formació de l'avantprojecte de modificació del Reglament d’espais verds
i zones naturals.
2. Crear la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de modificació
del Reglament d’espais verds i zones naturals, que estarà formada pels membres
següents:
Membres de la Corporació:
- Sra. Ester Safont i Artal, presidenta
- Sra. Mireia Dionisio Calé
- Sra. Marina Escribano Maspons
- Sr. Susana Calvo Casadesús
- Sr. Joan Daví Mayol
- Sr. Oriol López Mayolas
Tècnics municipals:
- Sr. Josep Maria Mompín Valeri
- Sr. Claudi Salaverria Mendizabal
- Sr. Àlexandre March Raurell
- Sr. Jaume Ponsa Asensio
- Sr. Josep Pérez Marín
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9.- Aprovació d'una declaració d'obres d'interès general
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès que en data 30 de desembre de 2010 va tenir entrada el projecte dels treballs
d’implantació i enderroc per futura obra de construcció industrialitzada al Centre
Educatiu “Els Til·lers”, amb el que conjuntament es sol·licitava la corresponent llicència
d’obres, així com la declaració de les obres d’especials interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials.
Atès l’article 11.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) estableix que es concedirà una bonificació del 95% de la
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartistíques o de foment de l’ocupació.
Així mateix, per a aquestes construccions, instal·lacions i obres, les ordenances fiscals
de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme (2.6) i Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues (apartat 2 de les normes d’aplicació de les tarifes), estableixen la no subjecció
a la respectiva taxa.
Atès l’informe de la cap del Servei de Gestió Disciplina Urbanística i Habitatge.
Atès l’informe de la cap dels Serveis Econòmics.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article
91.4 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar una obra d’especial interès i utilitat pel municipi l’execució dels treballs
d’implantació i enderroc per futura obra de construcció industrialitzada al Centre
Educatiu “Els Til·lers”.
2. Concedir a aquesta obra l’aplicació del tipus de gravamen específic o la bonificació
del 95% de la quota tributària que es preveu a les ordenances fiscals reguladores de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i la no subjecció a la Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i a la
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

10.- Aprovació de les assignacions econòmiques dels grups municipals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la distribució de les assignacions econòmiques per a funcionament dels
grups municipals de la Corporació durant l’any 2011, d’acord amb el criteri següent:
a) Component fix: 3.976,61 euros íntegres per grup i mes.
b) Component variable: 398,72 euros íntegres per persona membre del grup i mes.
2. Determinar que les quanties a abonar, amb efectes del 1 de gener de 2011, als
diferents grups municipals segons la composició actual de la Corporació i d’acord
amb el criteri anterior, seran:
-

Grup Municipal Socialista (15 membres): 9.957,38 euros mensuals
Grup Municipal ICV-EUiA (3 membres): 5.172,75 euros mensuals
Grup Municipal del Partit Popular (2 membres): 4.774,04 euros mensuals
Grup Municipal de Convergència i Unió (3 membres): 5.172,75 euros mensuals
Grup Municipal d’Esquerra (1 membre): 4.375,32 euros mensuals

3. Aprovar la quantia a abonar als regidors no adscrits, atenent a l’assistència efectiva
als òrgans col·legiats d’acord amb el criteri següent:
a. Ple
153,00 euros
b. Comissions Informatives
72,00 euros
c. Comissió especial de comptes 72,00 euros
d. Juntes Generals
36,00 euros

4. Sotmetre aquest acord a informació pública, d’acord amb allò que es preveu a
l’article 75.5 de la Llei reguladora de bases de règim local.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guillaumes, López Mayolas, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández i López . Total: 3
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
11.- Modificació del règim de dedicació d'un regidor
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions municipals de
data 27 de maig de 2007 s’ha procedit a la formació del Govern Municipal i a les
delegacions a favor dels regidors de l’equip de govern.
El Ple de l’Ajuntament de data 21 de juny de 2007 es va donar per assabentat del Decret
d’Alcaldia de data 16 de juny, on es va delegar al Sr. José Medina Díaz la direcció
interna i la gestió dels Serveis corresponents a l’àmbit d’actuació d’Accessibilitat.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de juny de 2007, va aprovar la proposta
d’acord que transcrita literalment diu:
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seu càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. José Medina Díaz ha desenvolupat des de la data les seves tasques com a Regidor
del Grup Municipal PSC en règim de dedicació parcial.
El Sr. José Medina Díaz va sol·licitar la incapacitat permanent, sol·licitud que va ser
acceptada en data 17 de novembre de 2010.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article
91.4 del Reglament orgànic municipal.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’acord de Ple de data 29 de juny de 2007 i deixar sense efectes el règim
de dedicació parcial en l’exercici del seu càrrec al regidor José Medina Díaz amb
efectes des del dia 17 de novembre de 2010.
2. Establir els efectes econòmics d’aquest acord des del dia 17 de novembre de 2010.
3. Sotmetre aquest acord a informació pública, d’acord amb allò que es preveu a
l’article 75.5 de la Llei Reguladora de Bases de Règim local.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
12.- Aprovació de les retribucions dels membres de la Corporació
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan es desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es
preveu als paràgrafs 1 i 2 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, i a l’article 166.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article
91.4 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar les retribucions íntegres a percebre, amb efectes de l’1 de gener de 2011,
pels membres de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial segons el detall següent:
a) Membres de la Corporació amb dedicació exclusiva:
-Alcalde/ssa: 59.150,00 euros íntegres anuals
-Regidor/a coordinador/a d’Àrea: 49.662,00 euros íntegres anuals
-Regidor/a: 41.850,00 EUR íntegres anuals
b) Membres de la Corporació amb dedicació parcial:

-Regidor/a amb dedicació parcial del 20 % de la jornada ordinària:
14.250,00 euros íntegres anuals.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública, d’acord amb allò que es preveu a
l’article 75.5 de la Llei reguladora de bases de règim local.
El Sr. Garzón comenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que el seu grup no comparteix l’estructura que es va aprovar
amb tantes dedicacions totals o parcials i per això hi votarà en contra.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guillaumes, López Mayolas, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 20
Voten no: Escribano, Fernández i López . Total: 3
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

13.- Aprovació d'una proposta d'acord sobre les tarifes elèctriques
Atès que des de fa un temps estem veient com el rebut de l'electricitat està pujant de
forma preocupant, la qual cosa suposa una càrrega inassumible per a moltes famílies de
la nostra ciutat. Tenint en compte que l'energia elèctrica és un servei bàsic en el conjunt
de l'economia, especialment entre els consumidors domèstics, que, castigats per la crisi
en general i pels dèficits arrossegats, difícilment podran suportar augments successius
en el seu cost, molt més si segueix creixent en els nivells desproporcionats que es vénen
anunciant, màxim quan la reserva en exclusiva de la cobertura de la Tarifa d'Últim
Recurs (TUR) suposa més que un benefici i una garantia dels consumidors, una ocasió
per la transgressió de les lleis de la competència, a més que els costos unitaris del Kw/h
no poden carregar-se als petits consumidors, que són majoritaris, i afavorir als
consumidors compulsius, siguin de la TUR o de les Tarifes Lliures.
Atès que les pujades generades sobrepassen un increment mitjà en les factures molt per
sobre de l'IPC. Aquest índex es pren com a referència per a l'augment dels salaris, per la
qual cosa seria necessària la contenció de les tarifes socials i d'últim recurs, entorn
d'aquests índexs d'IPC, així com l'estudi i aplicació d'alguna fórmula de progressivitat
tant en les tarifes con en els IVAS, a més de la concreció i divulgació de les bones

pràctiques en el sector, com la protecció del consumidor que sofreix les conseqüències
finals.
Atès que des de diferents àmbits es pressiona al Govern, a través del seu Ministeri
d'Indústria, perquè les tarifes es vagin incrementant, per la subhasta de l'energia per a
subministrament a tarifa, al mercat dels Contractes d'Energia per al Subministrament
d'Últim Recurs, com per la pressió exercida en ocasions per la Comissió Nacional de
l'Energia, i especialment per les grans empreses, la qual cosa suposa sempre atacs a les
economies dels mes febles, que en els moments actuals de crisi econòmica són una part
molt important de la població.
Atès la política d’estalvi i eficiència energètica que l’Ajuntament de Mollet està duent a
terme en els àmbits en què té competència i possibilitats d’intervenció, que ha suposat
des de fa un temps una sèrie d’actuacions que fomenten la sostenibilitat local i del medi,
tals com la substitució de pantalles o fluorescents per altres més eficients i sistemes de
regulació de llum en escoles i equipaments municipals; la substitució amb LED de tots
els semàfors de la ciutat; la substitució de lluminàries de fanals per altres més eficients,
de baix consum i potències inferiors; el canvi d’acumuladors elèctrics d’aigua calenta
d’equipaments esportius per calderes de condensació d’alt rendiment amb plaques
solars tèrmiques; les actuacions d’aïllament tèrmic en equipaments diversos; la
instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a l’escola Sant Jordi i al polígon de Can
Magarola (a banda de les ja existents i en funcionament de la Casa de la Vila, la
Xarranca, la Filadora i Ca l’Estrada); la instal·lació dels programadors horaris en els
sistemes d’enllumenat dels equipaments existents, etc..., i per tal de donar continuïtat a
aquesta línia de treball donat que és l’Ajuntament, en tant que model, qui ha de liderar
un procés de transformació i conscienciació com aquest, en aquesta matèria.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Continuar impulsant des de l’Ajuntament en les seves pràctiques, l’acompliment dels
objectius mediambientals d’estalvi energètic i d’estimulació de les energies
alternatives i d’un consum responsable amb l’adopció de les campanyes i accions
oportunes i amb el treball continuat de diàleg i informació amb les entitats
representatives dels consumidors i amb els agents socials i veïnals.
2. Demanar al govern que treballi per la instauració d’un nou model elèctric que faciliti
l’acompliment dels objectius mediambientals d'estalvi energètic i d'estimulació de les
energies alternatives i d'un consum responsable.
3. Sol·licitar que les tarifes elèctriques s’equilibrin mitjançant l’aplicació de criteris de
progressivitat i que es controli la pujada de les tarifes socials i d'últim recurs, amb la
finalitat d'aconseguir un model transparent i consensuat amb la ciutadania.
4. Instar al Govern, a través de la Secretària d'Estat de l'Energia del Ministeri d'Indústria
perquè s'obrin vies de treball i consens amb les entitats representatives dels
consumidors i amb els agents socials i veïnals, a l'efecte de dialogar sobre les

conseqüències de la situació actual especificada en l'Exposició de Motius de la
present Moció.
5. Donar trasllat d’aquests acords a totes les associacions de veïns de la ciutat, a la
Federació d’associacions de veïns, a la CONFAVC, al Congrés i al Senat.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
14.- Aprovació d'una proposta de suport al sistema d'immersió lingüística de les
escoles catalanes
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
El Tribunal Suprem (TS) va emetre el passat dimecres 22 de desembre tres sentències
en què pretén obligar la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles
com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en relació al català en tots
els cursos del cicle d'ensenyament obligatori. Les tres sentències anuncien que la
Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del
castellà de manera "equitativa" respecte del català.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que volen
que els seus fills estudiïn en castellà, i també volen rebre en castellà les comunicacions
del centre escolar.
El Tribunal Suprem ha declarat que el dret del recurrents al fet que el castellà s'utilitzi
també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma
Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui
per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència
31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua
vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català. "De la mateixa
manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
siguin també en castellà, conclou la part dispositiva de la sentència.
Segons les sentències del Tribunal Suprem, res impedeix que l'Estatut reconegui el dret
a rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en
tots els nivells d'ensenyament. Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà
no sigui objecte d'un dret idèntic.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atesa la necessitat que el català,
llengua oficial per a més de 10 milions de persones, sigui reconegut en el marc
institucional europeu com ho són altres llengües.
Atès que el model d’immersió lingüística del sistema educatiu català ha garantit l'èxit
acadèmic i social reconegut internacionalment i permetent així la cohesió social de la

nostra societat. El Comitè d'Experts del Consell d'Europa considera, pel que fa a
l'ensenyament de la llengua catalana, que l’únic model respectuós amb el compromisos
de la Carta europea a l’Estat Espanyol és el que s’aplica a Catalunya basat en la
immersió lingüística i en la no segregació dels alumnes.
Ateses les diverses sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que avalen el model català d’immersió lingüística, ja que el dret a l'educació consagrat
en la Constitució no garanteix el dret de lliure opció a rebre l'ensenyament
exclusivament en una llengua determinada, quan siguin diverses les llengües
reconegudes com a oficials les que convisquin en un territori.
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposa una càrrega contra la construcció
d’una llengua comuna i ataca greument la cohesió del poble català.
Atès que la llengua catalana ha de continuar essent l’eix vertebrador de tota l’activitat
educativa i així la llengua catalana segueixi sent una eina clau en la inclusió social del
nostre país.
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10
de juliol del 2010.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
2. Mostrà el nostre desacord amb les tres sentències del Tribunal Suprem que intenten
imposar la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
3. Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social del nostre país.
4. Donar suport a les accions en contra de les sentències del Tribunal Suprem i en
defensa del model d’immersió lingüística escolar que estan sorgint des de la societat
civil.
5. Comunicar aquesta decisió al Parlament, al Congrés i al Senat, al Tribunal Suprem,
al Departament d’Educació.
La Sra. Fernández presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.

-. La Sra. Rodríguez manifesta que pot estar d’acord o no amb el contingut de la
proposta i creu que la convivència entre totes dues llengües no és un problema sinó
que és una arma política creada amb l’objectiu del benefici propi dels partits polítics i
no en benefici general de tots. S’abstindrà en la seva votació.
-. El Sr. Carmany manifesta que el PP votarà en contra de la proposta perquè a
Catalunya hi ha dues llengües vehiculars i que s’han d’estudiar per igual a les escoles.
-. El Sr. López Mayolas es dirigeix als membres del PP i a la Sra. Rodríguez dient que
la llengua catalana va estar prohibida i fins i tot es va torturar per parlar-la; diu que
ells han viscut la immersió lingüística a les escoles i no els ha suposat cap problema
aparent. Afirma que el problema no radica en la llengua catalana o la castellana, sinó
en altres coses. Els pregunta si creuen que val la pena trencar la cohesió social
d’aquest país quan veritablement al carrer no hi ha cap mena de problema entre totes
dues llengües.
-. El Sr. Guillaumes intervé dient que a nivell social no hi ha cap mena de problema i si
s’apliqués el model que vol el PP hi hauria dues vies escolars i per tant, els amics, els
coneguts, les parelles, etc, es generarien a partir d’aquestes vies; això generaria dues
comunitats, una en català i l’altra en castellà. Pregunta si creuen que aquest seria un
model seriós per a un país. Manifesta que aquest model seria una autèntica
irresponsabilitat perquè els nens i les nenes han d’estar barrejats i aprendre totes dues
llengües i el bilingüisme no implica la pèrdua d’una llengua. Pregunta als membres
del PP perquè busquen el trencament.
-. La Sra. Domínguez diu que està d’acord amb el Sr. Guillaumes perquè el temps
d’aprenentatge de totes dues llengües és el mateix. Diu que s’està parlant del model
d’immersió lingüística i de la llengua vehicular utilitzada a l’escola. El seu grup
defensa el model actual, considera que és un èxit no només social sinó també
acadèmic i és un model reconegut a Europa i a nivell internacional. El que proposen
els membres del PP és el model del País Basc que està en qüestió en molts altres
països. Finalment, manifesta el desacord del govern municipal amb les sentències del
Tribunal Suprem.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano, Estruch, Felices,
Fernández, Fortuny, García, Garzón, Guillaumes, López, López Mayolas, Monràs,
Novo, Pastor, Pazos i Safont. Total: 20
Voten no: Calvo i Carmany. Total: 2
S’abstenen: Rodríguez. Total: 1
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

15.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
16.- Precs i preguntes
Prec de la Sra. Escribano
1.- Vol celebrar el plantejament de la prohibició de la falconeria a Gallecs que perjudica
a una majoria i a un espai de l’ús comú.
Precs del Sr. López
1.- El seu grup municipal vol fer un reconeixement al Sr. Josep Fornaguera que va
lluitar per l’escola pública, va fer molt per Mollet i va formar part de CC OO a l’antiga
empresa Trabosa.

Prec de la Sra. Fernández
1.- Sobre les còpies de tres informes que va demanar sobre la llicència d’ocupació del
nou hospital de Mollet que encara no ha rebut.
2.- Demana una còpia del conveni de construcció que s’ha signat amb el Consell
Comarcal, respecte el Casal obert infantil i juvenil.

Preguntes
Preguntes del Sr. López Mayolas
1.- Sobre les queixes formulades pel personal de l’OAC sobre les corrents d’aire els dies
de fred intens, que impedeixen treballar amb les condicions adequades. El mateix passa
a la recepció de l’Ajuntament.
2.- Sobre el correfoc de Sant Vicenç que va ser una mica accidentat i on personal de
l’Ajuntament va fer de policia de barri. Demana què va passar i si hi ha algun
procediment a l’entorn d’això.
3.- El premi a la noticia de l’any de Ràdio Mollet, es va donar al nou hospital de Mollet.
El varen recollir l’alcalde i representants de l’hospital i del consorci i l’anterior
consellera de sanitat Marina Geli. Pensa que hauria d’haver estat un representant de la
nova conselleria. Pregunta per què ha estat així.
4.- Pregunta si es retirarà la sorra que s’ha posat a Can Mulà perquè dificulta caminar.
5.- Pregunta si és cert que el municipi de Sta. Perpètua de Mogoda està interessat en
formar part del canal Vallès Visió.
6.- Sobre el preu del projecte de La Serradora.
7.- Sobre la proposta de calendari del 2011 que ha enviat l’ajuntament on hi consten
coses que no existeixen i que no se sap si es faran.

8.- Sobre l’assistència de personal de l’Ajuntament, proper a l’Alcaldia, al 1r Congrés
de Comunicació Política de Catalunya.
Preguntes de la Sra. Escribano
1.- Sobre les actes de Ple de 2010, que només hi ha les de gener, febrer i març a la web
municipal. Els grups municipals les reben totes a través de Secretaria. Quan es penjaran
la resta per a consulta de la ciutadania?.
2.- Sobre el menjador social. Quina serà l’aportació municipal en aquest projecte?.
3.- Demana informació de les obres d’arranjament dels camins de Gallecs.
Preguntes del Sr. López
1.- Pregunta si la Junta de Portaveus que se celebrarà va orientada a la pèrdua del lloc
de treball dels treballadors de YAMAHA i FICOSA.
2.- Sobre si es faran activitats a les escoles i qui cobrirà les despeses de la Setmana
Blanca.
3.- Sobre les obres d’ampliació de la sala d’espera d’urgències del nou hospital i sobre
les llargues llistes d’espera de primera visita a especialitats. Sobre si la ciutadania de
Sta. Perpètua i Palau de Plegamans ja ha estat derivada a aquest hospital.
4.- Sobre si s’ha reduït la llista d’espera de Serveis Socials.

La Sra Safont recorda que al Parc de Can Mulà hi ha problemes de drenatge i cal
canalitzar l’aigua de forma adequada perquè no es facin aquestes basses. De Gallecs diu
que arrel d’una subvenció del Departament d’Agricultura s’arranjaran els camins, cosa
que ha despertat certes sensibilitats al respecte, i es tracta de arreglar les cunetes, donar
el bombament necessari als camins i facilitar també el drenatge perquè no es malmetin.
Manifesta que no hi ha eixamplaments de camins ni asfaltat. Respecte el FEIL contesta
que s’està esperant que les condicions meteorològiques siguin favorables per poder
aplicar el producte perquè es compacti el terreny de forma adequada i es pugui facilitar
l’accés d’aquest camí que va des de Can Borrell fins a la zona dels horts, fins i tot de
persones amb mobilitat reduïda. Repeteix que en cap cas s’asfalta cap camí.
La Sra Domínguez explica que el jurat de Mollet Comunicació van decidir que era de
justícia convidar a la persona que va ocupar el càrrec de Consellera de Salut en l’època
en que es va redactar el projecte de l’hospital. De la setmana blanca diu que es
desconeixen les partides econòmiques que destinarà l’actual govern de la Generalitat
per finançar-la però en funció del que destini la Generalitat, variarà el cost dels casals
que organitzen les AMPAS de les escoles.
La Sra. Díaz explica que el menjador social és un projecte de Càrites, que està
treballant per a la seva posada en marxa. Des de l’Ajuntament s’està coordinant a través
de la Taula Social, amb altres entitats, el que respecta al banc d’aliments i el menjador
social i es vetlla perquè es faci en les millors condicions possibles. D’altra banda, diu
que s’han reduït les llistes d’espera de serveis socials; aquest any s’han atès ja més de
981 persones.

El Sr. Novo respon que La Serradora continua sent l’espai de dansa que ha estat fins ara
però, s’ha pres un altre camí; l’Ajuntament ha estat impulsant i donant recolzament a les
possibilitats que ha tingut, fins i tot ha estat un projecte pioner fora de la ciutat de
Barcelona i la pròpia Diputació va reconèixer com a bona pràctica un espai de
residència per a companyies i entitats de dansa, però no es pot assumir tot des de
l’Ajuntament. La despesa, entre subministrament de llum, aigua, neteja, lloguer, telèfon
i amortització de la inversió, era d’uns 40.000 euros anuals.
El Sr. Garzón respon que s’està aplicant la normativa de la Generalitat que estableix
quina és la temperatura màxima tant a l’estiu com a l’hivern i es manté entre 18º i 21º
en la totalitat dels dos edificis. D’altra banda, diu que l’obertura del correfoc no es va
fer correctament. Els cursos adreçats al personal de l’Ajuntament són externs i interns i
diu que desconeix qui en fa i qui no en fa.
L’alcalde respon que el Departament de Secretaria, i la secretària al capdavant, fan amb
la màxima celeritat possible la transcripció d’actes i a vegades, pels volums d’altres
feines, no es poden posar a l’abast de la ciutadania. Considera que es fa una bona feina
des d’aquest departament i que per tant, les actes seran penjades a la web al la màxima
celeritat. D’altra banda, comenta que els motius del calendari 2011 de l’Ajuntament són
futurs projectes de la ciutat. Respecte si Sta. Perpètua entrarà o no a Vallès Visió,
contesta que cal que ho pregunti al seu ajuntament i al propi canal perquè no és aquest
ajuntament qui ha d’informar al respecte. Pel que fa a les preguntes de l’hospital respon
que són els serveis sanitaris els que marquen les urgències de les proves, la celeritat
d’aquestes i un llarg etc.; s’ha hagut d’ampliar la sala d’espera d’urgències cosa que el
Sr. López ja n’era coneixedor perquè quan es va fer una valoració en els primers cent
dies de funcionament de l’hospital, ja es va anunciar públicament. Continua dient que
s’han incorporat Palau i Sta. Perpètua, com ja estava previst i s’està intentant adaptar els
serveis; confirma que no tots els serveis tenen la mateixa llista d’espera i que la
informació del Sr. López no es correspon amb la situació real de l’hospital. Li diu que
aquesta pregunta l’ha de fer al Consorci Sanitari de Mollet. Finalment, explica al Sr.
López la situació en que es troben aquestes dues empreses.

L'alcalde aixeca la sessió a les 20:40h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

