ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de febrer de 2011
19.05h
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 Garcia Muñoz, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
José Medina Díaz, 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
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
Se n’absenten
Ningú
S’hi incorporen
Ningú

Absents
Ningú
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 20 de desembre
de 2010 i de 31 de gener de 2011, i de les sessions extraordinàries de 10 i de 21 de
gener de 2011
2. Correspondència i resolucions
3. Ratificació del decret d'Alcaldia de 21 de desembre de 2010, d'aprovació del conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per formalitzar l'encàrrec
de gestió de la construcció d'un Casal obert
4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a
2011
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2011 del Pressupost
6. Aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de la Fundació
municipal Joan Abelló
7. Reclamació al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de la
construcció del quart institut de Mollet del Vallès a la Vinyota
8. Proposta de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les emissions
de TV3 al País Valencià
9. Mocions d'urgència
10. Precs i Preguntes

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 20 de
desembre de 2010 i de 31 de gener de 2011, i de les sessions extraordinàries de 10 i
de 21 de gener de 2011.
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 20
de desembre de 2010 i de 31 de gener de 2011, i de les sessions extraordinàries de 10 i
de 21 de gener de 2011.
2.- Correspondència i resolucions.
No n’hi ha.
3.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 21 de desembre de 2010, d'aprovació del
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per
formalitzar l'encàrrec de gestió de la construcció d'un Casal obert.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
En data 21 de desembre de 2010, l’alcalde va aprovar el conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la
construcció del Casal obert infantil i juvenil al terme municipal de Mollet del Vallès
(A184 Serveis Socials 2010/7).

D’acord amb l’informe del cap del Gabinet Tècnic i Administratiu de l’Àrea de Serveis
Personals, de 4 de febrer de 2011, i de la secretària, de data
.
De conformitat amb l’article15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atesos els articles 52.2.q i 114.3.e 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
Ratificar el Decret d’alcaldia de data 21 de desembre de 2010, d’aprovació del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, en el qual es formalitza l’encàrrec de gestió per a la construcció del Casal
obert infantil i juvenil al terme municipal de Mollet del Vallès
La Sra. Díaz presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández manifesta que el seu grup donarà suport a la proposta alhora que
celebra que hi hagi ja una ubicació establerta i que es pugui arreglar. Diu que no els
acaba de convèncer que l’Ajuntament es comprometi a abonar la diferència entre el
que aporta el Consell Comarcal i el cost final d’execució de l’obra sense que es
concreti l’import.
-. La Sra. Díaz contesta que no es concreta perquè es tracta d’un procediment negociat
que vol dir que es pacta amb les empreses que es presenten el preu, el termini de
lliurament, les millores que ofereixen les empreses i les garanties; el preu màxim de
l’obra serà de 173 mil euros, que és l’import subvencionat i per tant, suposarà un cost
zero a l’Ajuntament.
-. L’alcalde comenta que els recursos provenen de la Diputació de Barcelona, a través
del Consell Comarcal.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics
per a 2011.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès l’article 15 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix que
les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels tributs propis i aprovar
les corresponents ordenances fiscals.
Atès el que estableixen els articles 41 i següents del TRLRHL pel que fa als preus
públics.
Ateses les vigents Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici de 2011,
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11 de novembre de 2010 i
publicades al BOP de 31 de desembre de 2010.
Atès l’acord del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló, de 22 de febrer
de 2011, de proposar a l’Ajuntament la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.15
reguladora de la “Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan
Abelló” de l’any 2011.
Vist l’informe del Cap de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals, de data 22
de febrer de 2011, on en relació a l’esmentat acord del Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló informa favorablement la modificació de l’article 3 de les
vigents ordenances de preus públics núm. 3.3 reguladora del “Preu públic per la
prestació dels serveis culturals i de temps lliure” i núm. 3.5 reguladora del “Preu públic
per la venda de publicacions, edicions impreses i material de promoció institucional”.
Atès que l’expedient ha estat informat per la Intervenció de fons.
Atès l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix com a competència
del Ple l’atribució de l’aprovació de les ordenances.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.15 reguladora de la
“Taxa per la prestació de serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló” de l’any
2011, segons el següent detall:
•
•
•
•
•

Suprimir els apartats 7 i 8 de l’article 4 “Quota tributària”.
Renumerar l’apartat 9 de l’article 4 “Quota tributària” amb el 7.
Afegir a l’apartat 2 de l’article 5 “Aplicació de la quota tributària” la lletra “g)
Socis del Club TR3SC”.
Substituir la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 5 “Aplicació de la quota
tributària” per “a) Durant el primer dijous de mes pel Museu i la Casa”.
Suprimir l’apartat 7 de l’article 5 “Aplicació de la quota tributària”.

2. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Preus Públics núm. 3.3
reguladora del “Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure”
de l’any 2011, segons el següent detall:
•

Afegir a l’article 3 “Quantia” l’apartat “4. Els posseïdors del carnet “Amic del
Museu municipal Joan Abelló” i “Empresa col·laboradora del Museu municipal
Joan Abelló” gaudiran d’un descompte del 15% en les activitats organitzades pel
museu.”

3. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Preus Públics núm. 3.5
reguladora del “Preu públic per la venda de publicacions, edicions impreses i
material de promoció institucional” de l’any 2011, segons el següent detall:
•

Afegir a l’article 3 “Quantia” l’apartat “3. Els posseïdors del carnet “Amic del
Museu municipal Joan Abelló” i “Empresa col·laboradora del Museu municipal
Joan Abelló” gaudiran d’un descompte del 10% en les publicacions del museu i
del 5% en la resta de productes promocionals de la botiga del museu.”

4. Sotmetre la modificació a informació pública i audiència de les persones interessades
per un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
5. Entendre definitivament aprovada la modificació en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública i publicar-ne el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2011 del Pressupost.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2011
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179, 180 i 181 del
Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’art.16 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, RLEP en la seva aplicació a les entitats locals.
Atès el que es preveu a l’article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2011 i als articles 179, 180 i 181 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 1/2011 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:

ESTAT DE D’INGRESSOS:
- Nous ingressos...................................................................
- Transferències de crèdit positives......................................

1.412.009,31 euros
1.228.994,47 euros

Increment de l’estat de d’ingressos......................................

1.412.009,31 euros

ESTAT DE LES DESPESES:
- Generació de Crèdit...........................................................
- Transferències de crèdit negatives.....................................

1.412.009,31 euros
1.228.994,47 euros

Increment de l’estat de despeses..........................................

1.412.009,31 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch, Felices, Fortuny,
García, Garzón, Guarro, Guillaumes, Medina, Monràs, Novo, Pastor, Pazos i Safont.
Total: 18
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Calvo, Carmany, Escribano, Fernández, López, López Mayolas i
Rodríguez. Total: 7
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
6.- Aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de la
Fundació municipal Joan Abelló.

La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
El Ple de l’ajuntament va aprovar en sessió de 11 de novembre de 2010 la plantilla i la
relació de llocs de treball de la Fundació Municipal Joan Abelló per a 2011.
La modificació 1/2011 de la plantilla i la relació de llocs de treball és justifica per
l’amortització d’un lloc de treball vacant que no s’adequa a les necessitats actuals de la
Fundació i la creació d’un nou lloc de treball ajustat a les necessitats actuals tant pel que
fa a competències com a jornada laboral.
Atès l’informe emès per la gerenta de la Fundació Municipal Joan Abelló i per la
Intervenció.
Atesa la proposta de modificació de plantilla i relació de llocs de treball 1/2011
aprovada pel Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló en data 22 de febrer
de 2011.
Atès que la modificació de Plantilla i Relació de llocs de treball és competència del Ple de
la Corporació d’acord amb el contingut de l’article 52.1. j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, de la Generalitat de Catalunya i
resta de la legislació concordant relativa a l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de
treball.
Atès l’informe del cap de Servei d’Organització i Recursos Humans
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la modificació 1/2011 de la plantilla de la Fundació Municipal Joan Abelló,
d’acord amb el detall següent:
a) Amortització d’una plaça
Personal laboral
Núm. de places:1
Escala: Administració especial
Sub-escala : Personal d’oficis
Grup: C2
Classe: Oficial
Retribució anual bruta: 29.297,10

b) Creació d’una plaça

Personal laboral
Núm. de places:1
Escala: Administració especial
Sub-escala : Personal d’oficis
Grup: C2
Classe: Oficial
Retribució anual bruta: 23.185,00
2. Aprovar de la modificació de la relació de llocs de treball de la Fundació Municipal
Joan Abelló, d’acord amb el detall següent:
a) Amortització d’un lloc de treball
Personal laboral
Denominació: Oficial de manteniment i control de seguretat
Dependència: Gerència
Grup Titulació: Graduat escolar -ESO- FP
Provisió: Concurs- oposició
Hores setmanals: 37,5
Retribució anual bruta: 29.297,10
b) Creació d’un lloc de treball
Personal laboral
Denominació: Oficial de manteniment
Dependència: Gerència
Grup Titulació: Graduat escolar -ESO- FP
Provisió: Concurs- oposició
Hores setmanals: 35
Retribució anual bruta: 23.185,00
3. Publicar les referides modificacions en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7.- Reclamació al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de
la construcció del quart institut de Mollet del Vallès a la Vinyota.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
El Ple municipal de 27 de juliol de 2006 acorda l’oferiment de cessió d’un terreny situat
a la Vinyota al Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció d’un nou

institut d’ensenyament secundari i els Serveis Educatius (Centre de Recursos
Pedagògics i EAP). Exp. A147 Educació 2011/1.
El Departament d’Educació, en la reunió de la Mesa de planificació del 17 d’octubre de
2006, informa que està previst que el nou institut s’inauguri l’any 2010. En reunions
posteriors del mateix organisme, es va ratificar la previsió d’inaugurar l’IES el setembre
de 2010.
El Ple municipal de 29 d’octubre de 2007 acorda modificar l’oferiment de la cessió del
terreny per incloure-hi l’Escola Oficial d’Idiomes.
El 13 de novembre de 2007, el Departament d’Educació informa que el projecte no està
encarregat, tot i que està en planificació, i que per tant l’institut no estarà construït al
2010.
L’Ajuntament, en totes les reunions mantingudes posteriorment amb el Departament
d’Educació, ha seguit reclamant la necessitat de tenir construït el quart institut per al
curs 2011/12. Així, el Consell Escolar Municipal de 6 de novembre de 2008 explicita la
necessitat de tres grups més de 1r d’ESO per al curs 2011/2012.
En data 16 de desembre de 2010, el Consell d’administració de GISA acorda adjudicar
el contracte de serveis per a la redacció del projecte de la construcció del nou institut.
Davant la incertesa en la data d’inici de les obres, ratificades per les declaracions de
l’actual Consellera d’Ensenyament, i la proposta del Departament d’iniciar el curs en
barracons, l’Ajuntament s’ha posicionat fermament en la defensa d’un ensenyament de
qualitat i ha ofert com a solució, de manera gratuïta, l’edifici del GIRO, on actualment
es troba l’Escola Oficial d’Idiomes.
El Departament d’Ensenyament, mitjançant declaracions dels seus responsables, ha
acceptat aquesta oferta, de manera que el curs escolar 2011/2012 s’iniciarà en aquest
equipament municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que iniciï la construcció del quart institut al
més aviat possible als terrenys de La Vinyota.
2. Rebutjar la instal·lació indefinida de barracons davant la incertesa de l’inici de les
obres de construcció.
3. Instar a la comunitat educativa a fer un front comú en aquesta reclamació.
4. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i als consell escolars dels centres educatius públics de Mollet.

La Sra. Domínguez explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas comenta que des d’ERC també se senten corresponsables
d’aquesta demora ja que el seu partit ha estat en el govern durant els anys en que es
parlava del quart institut. Opina que ja hauria d’estar construït, que l’espai és molt
important i que és bàsic que estigui a prop d’on les famílies n’han de fer ús i per tant,
la Vinyota és l’espai més adequat. Continua i diu que l’equip de govern potser ha
actuat al marge del Consell Escolar Municipal sense informar-lo i prenent una decisió
ràpida; oferir l’edifici del Giro ha estat improvisat perquè fa poques setmanes que se
sap que l’espai queda lliure, en part; pregunta si abans, l’ajuntament ha ofert altres
llocs i altres terrenys; pregunta si davant dels pares es van generar dubtes sobre que el
quart institut es fes a la Vinyota i també, per què s’ha insinuat que alguns directors
d’escoles, alguns pares i dirigents d’ampa tenien interessos ocults a l’hora de defensar
públicament aquest institut. El seu grup opina que la mala gestió farà que costi
endegar una altra vegada aquest debat. El seu vot serà afirmatiu.
-. La Sra. Fernandez lamenta que s’hagi de fer aquesta reclamació, que a més és una
situació que s’ha generat per la manca de sensibilitat del govern municipal i per la
seva manera d’actuar, donant com a resultat pares enfadats, ciutadans indignats i
professors que no saben qui solucionarà aquesta situació. Recorda que l’any 2009 el
govern municipal va renunciar al quart institut amb tot el que va comportar. Opina que
la ubicació del quart institut al Giro pretén tapar el fracàs d’aquest i tenir l’edifici
ocupat. Pregunta com ha anat el procés de preinscripció. Informa que els pares han
lliurat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un document
amb 500 signatures, on manifesten el seu temor respecte aquest nou equipament i
posant en evidencia la manca de consens en tot el procés. Manifesta que la por dels
pares i de la comunitat educativa és també la del seu grup municipal. Pregunta si
darrera d’aquesta laxitud en el temps hi havia alguna intencionalitat (recorda que a
l’abril de 2008, en aquest mateix Ple, es va fer una esmena en la cessió dels terrenys
on s’expressava que si passats 5 anys la construcció no estava feta aquesta cessió
quedava invalidada). El seu grup donarà suport a la moció.
-. La Sra. Calvo manifesta el suport del seu grup a la moció. No està d’acord amb
l’opció provisional dels barracons, no sap si l’edifici del Giro és el lloc més adient
però sí és l’alternativa al quart institut mentre aquest no es construeixi. Demana però,
que la construcció de l’equipament no es demori i es faci al més aviat possible.
Considera que els pares havien d’haver estat informats amb més antelació.
-. El Sr. Guillaumes manifesta el seu agraïment al Sr. López Mayolas quan ha dit que no
tota la culpa és de l’Ajuntament; els terrenys de la Vinyota varen ser cedits a la
Generalitat l’any 2006 que és qui ha de carregar amb la culpa. Diu a la Sra. Fernández
que quan es produeix una alarma social el que no es pot fer des de l’Ajuntament és
alimentar-la; li diu que la clàusula a la qual ha fet referència sobre la concessió del
terreny sempre ha existit. Afirma que no hi ha cap mena de dubte que l’institut es farà
a la Vinyota perquè l’Ajuntament té el terreny reservat, l’ha donat a la Generalitat i es
podrà construir més ràpid si no hi ha els mòduls provisionals; comenta que l’alumnat

rebrà un ensenyament de més qualitat a l’edifici del Giro perquè disposarà de més
mitjans que no pas en els mòduls prefabricats, tot i ser conscient que potser l’alumnat
estarà més lluny de casa, cosa que no considera prioritària.
-. La Sra. Domínguez contesta que des de l’any 2006 s’està reclamant la construcció de
l’institut i estava més que assumit que el curs començaria en barracons. Fa poques
setmanes que se sap que el Giro marxa i per tant, s’ofereix aquest edifici després
d’haver-ne ofert altres que el director dels Serveis Territorials a visitar i que es van
descartar perquè no es van considerar idonis. No és cert que els mòduls fan que es
construeixi més ràpidament perquè l’Institut Català de Finances demana que quan ha
de construir, el terreny estigui lliure de càrregues per fer-ho més ràpid. La gestió és
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya i és el Departament
d’Ensenyament el que ha de determinar si li interessa o no. Vol recordar que quan
s’estava construint l’IES Gallecs els alumnes feien classe a l’edifici de l’Era que ja era
de titularitat municipal i va estar ocupat durant 3 cursos. Diu també que el centre de
formació d’adults, de titularitat de la Generalitat, també està en un equipament
municipal així com, l’escola oficial d’idiomes que també havia de construir la
Generalitat; tot això, de manera gratuïta, sense obtenir cap mena de benefici. D’altra
banda, diu que entén que hi hagi pares enfadats però la proximitat a casa no és el que
dona la qualitat en canvi, a l’edifici del Giro tindran 6 aules, laboratoris, sala d’actes,
pati, encara que sigui petit però l’Ajuntament també ha ofert el Pavelló de Riera Seca
per fer l’activitat esportiva, res a veure amb els barracons que hagués donat la
Generalitat de Catalunya. Explica que la informació s’ha donat en poc temps perquè fa
poques setmanes que se sap que el Giro marxa i no s’havia tingut l’oportunitat d’oferir
l’edifici abans. Pel que fa a la proximitat diu que Mollet és zona única i això vol dir
que no hi ha puntuació per proximitat i per tant, es pot demanar qualsevol institut
públic independentment d’on es visqui.
-. El Sr. López Mayolas pregunta si s’havien ofert altres terrenys de titularitat municipal
per a la construcció d’aquest institut. Pregunta també si el terreny de la Vinyota es
continuarà cedint, tenint en compte la clàusula que s’ha citat. Pensa que és important
la proximitat perquè és important també la cohesió de la vida diària de les famílies.
Pregunta si s’han pres decisions al marge del Consell Escolar Municipal. Manifesta
que ERC té la sensació que s’ha perdut l’oportunitat d’anar junts però la
responsabilitat és de l’Ajuntament. Pregunta en cas que torni a governar aquest equip
de govern, si defensarà el terreny de la Vinyota per a la construcció del quart institut.
-. La Sra. Fernández no entén perquè es diu que el seu grup llença llenya al foc perquè
si ha fet esment a l’acord que es va adoptar l’abril de 2008, és precisament perquè un
dels punts que es modificaven aquell dia era aquest i per tant, ho ha volgut recordar
perquè no se sap què pot passar. Opina que s’ha perdut temps en tot aquest procés,
concretament, quan l’Ajuntament l’any 2009, va renunciar a l’institut. Pensa que seria
important convocar de manera urgent el Consell Escolar Municipal ja que alguna cosa
haurà de dir. Vol dir també que a la moció no constava la ubicació del quart institut a
la Vinyota i va ser a instància del seu grup que s’afegís la seva construcció en aquests
terrenys perquè no hi hagués cap dubte ni distorsió sobre el tema.

-. El Sr. Guillaumes diu a la Sra. Fernández que aquest punt de reversió sobre els
terrenys sempre ha existit. Conclou dient que els terrenys de la Vinyota estan definits
al POUM per a equipaments educatius.
-. La Sra. Domínguez diu que l’alternativa sempre ha estat per evitar els barracons mai
perquè no es construeixi l’institut. Reitera que l’oferiment del Giro ha estat molt ràpid
i que per això no s’ha convocat el Consell Escolar Municipal; aquest òrgan es convoca
de forma trimestral per donar dades i informació que calgui i així es farà respecte
l’institut. D’altra banda, diu que no és certa la informació malintencionada que algú va
fer dient que els barracons estan molt bé perquè és el que té Cal Músic i l’escola dels
Pinetons; diu que els barracons es van tenir durant un curs als CEIP Cal Músic i Sant
Jordi; el que hi ha actualment són construccions industrialitzades definitives. Recorda
al Sr. López que des de l’any 2005 està reclamant aquest institut, la posició de l’equip
de govern és voler el millor per a la ciutat i per tant, el conjunt de grups municipals
tenen l’oportunitat de sumar-se a aquesta responsabilitat. Diu a la Sra. Fernández que
mai s’ha renunciat a l’institut i que l’any 2009 va ser parlar d’un altre projecte que no
va tirar endavant, l’institut escola, sistema del qual es considera defensora.
-. L’alcalde vol deixar clar que s’aprova una vegada més el mantenir la cessió dels
terrenys que hi ha a la Vinyota, que estan qualificats al POUM d’ equipament
educatiu per a la construcció del quart institut. Reitera que qui té la única i exclusiva
responsabilitat de la seva construcció és la Generalitat de Catalunya i qualsevol cosa
que no s’expliqui tal qual ho està dient, és faltar a la veritat. Per tant, tots els convenis
urbanístics, sense excepció, són d’una temporalitat determinada ja que s’està cedint
patrimoni municipal a una altra administració perquè construeixi equipaments i per
tant, han de tenir data de caducitat; el que s’aprova avui en plenari és continuar
mantenint la cessió en cas que els terrenys estiguin fora de data de caducitat. Afirma
que el principal problema ha estat la manca de celeritat pel que respecta a la
comunicació amb els pares de l’alumnat i cal reconèixer també la responsabilitat de
l’anterior govern de la Generalitat. Continua i explica que a partir del moment que
aquest govern va poder començar a oferir espais per evitar els barracons, ho va posar
també en mans de qui té la decisió sobirana, la Generalitat de Catalunya, que hagués
pogut prendre la decisió de no acceptar cap de les propostes que es feien des de la
ciutat i posar barracons. Reitera que qualsevol element de qualsevol persona o
col·lectiu que expliqui altres coses, falta a la veritat i no es pot culpar en cap cas, les
actes ho reflecteixen des de l’any 2005, a l’Ajuntament, que reiteradament ha estat
reclamant a la Generalitat de Catalunya, la construcció del quart institut, necessari a
Mollet i que des de la nova constitució del nou govern, aquest alcalde entre altres
conselleries, una de les primeres que va demanar amb urgència va ser entrevistar-se
amb la consellera per parlar d’aquest tema i prendre solucions per evitar el que també
deien alguns membres d’ICV-EUiA: evitar barracons, no evitar la construcció del
quart institut.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- Proposta de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les
emissions de TV3 al País Valencià.

La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià durant
més de 20 anys.
Vist que ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la
Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president
Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist
obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest
territori.
Ateses les declaracions d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que literalment diu
que: “Reunida la Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de
febrer del 2011, ha pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià.
Això és provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La
nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer
efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho és el 20
de març, si no volem que s’iniciï el procés de constrenyiment i embargament de
comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada
mes.”
Atès que la continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre
Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a
més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser
mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més
àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
Vist que l’Ajuntament de Mollet ja va mostrar el seu suport a Acció Cultural del País
Valencia a la sessió del Ple de maig de 2007, aprovant un acord per sol·licitar al
Ministeri d’Indústria la plena legalització de les emissions de TV3 al País Valencià, en
defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià
sobre Acció Cultural del País Valencià.
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són
una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat
informativa i la promoció de la llengua.

3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el
País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques
arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que
consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la
Generalitat Valenciana i a l’ACPV.
El Sr. López Mayolas presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Carmany diu que tot i no estar d’acord amb el contingut de la moció, sobretot
pels atacs cap al PP, el seu grup hi votarà a favor perquè s’està parlant de la llibertat
d’expressió dels catalans i els valencians i no ha d’haver cap frontera i tothom té dret a
veure qualsevol tipus de televisió. Opina que a la moció hauria de constar que el
primer en atacar les emissions de TV3 a la comunitat valenciana va ser el govern del
PSOE. Demana que se solucioni al més aviat possible i de forma legal.
-. El Sr. Guillaumes opina que no hi ha cap partit polític raonablement democràtic que
es pugui oposar a que qualsevol televisió sigui rebuda en qualsevol lloc, al marge de la
consideració diferent de país que es pugui tenir.
-. El Sr. Novo diu que el vot del seu grup serà afirmatiu perquè pensa que el català, com
a llengua vehicular, s’ha de poder escoltar o utilitzar en qualsevol territori de parla
catalana.
-. L’alcalde diu que no és lògic apagar un senyal de televisió però estaria d’acord en
apagar alguns senyals que vulnerin codis ètics que en res afavoreixen la convivència i
una ètica de valors que suposa que el conjunt de grups municipals comparteix.
-. El Sr. López Mayolas diu que en cap cas ha fet esment al PP sinó que ha dit que les
actituds del Sr. Camps eren més pròpies de les dictadures nord-africanes. Està d’acord
amb que el PSOE va fer el mateix, aquest pacte existeix des dels anys 70 i es pretén
que Catalunya i València estiguin d’esquenes.
-. El Sr. Carmany reitera que ell no tancaria cap cadena de televisió perquè s’està
parlant de llibertat d’expressió.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

9.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.

10.- Precs i Preguntes
Precs
Prec del Sr. López
1.- Sobre actuacions de millora de l’enllumenat públic que cal fer al barri de Can
Pantiquet.

Prec de la Sra. Fernández
1.- Sobre la revisió de l’enllumenat públic de la zona de La Farinera que no funciona.

L’alcalde dóna resposta als precs i explica que s’està fent la connexió de l’enllumenat
de la zona i potser Fecsa-Endesa ha tingut algun problema; comenta que s’han modificat
prop de 300 punts de llum a Can Pantiquet, cosa que han agraït públicament els veïns
d’aquest barri.

Preguntes
Preguntes de la Sra. Calvo
1.- Sobre la possibilitat d’aplanar el paviment del c. Agricultura per les dificultats que
suposa per als bars de la zona a l’hora de posar taules i cadires al carrer.
2.- Sobre si hi ha prevista alguna actuació a l’Av. Jaume I (entre els carrers Castelao y
del Carme).
Preguntes del Sr. López Mayolas
1.- Sobre les obres que s’estan fent a la zona infantil del Parc de Can Mulà.
2.- Sobre si hi haurà un espai més de reflexió a la nova web de l’Ajuntament on s’hi
pugui fer un debat ciutadà de les entitats.
3.- Sobre el termini final d’obertura dels carrers del Parc de les Pruneres, el termini de
finalització del Parc, per plantar l’arbrat i per inaugurar la font i altres elements
previstos.
4.- Sobre el compliment, per part de l’Ajuntament, dels canvis de la Llei electoral.

Preguntes del Sr. López
Primer de tot, diu estar d’acord amb l’última pregunta del Sr. López Mayolas perquè,
sembla que hi ha una campanya electoral institucional pagada per la ciutadania,
(banderoles, exposicions als centres cívics, explicació del Pla Estratègic on també hi ha
participat altres entitats).
1.- Sobre el cost que suposa aquesta campanya electoral.
2.- Sobre l’avís de retallades dels serveis públics universals (educació, sanitat i altres)
que ha fet el Govern de CiU.
3.- Sobre la participació en les activitats de la setmana blanca i el seu cost.
4.- Sobre les tanques que encara hi ha ubicades davant de l’antiga Acadèmia Viñas.
5.- Felicita el conjunt de treballadors de Valeo per l’acord a què han arribat amb
l’empresa.
6.- Sobre el cost dels aparcaments municipals.
7.- Sobre si hi ha problemes en la construcció de la nova comissaria.
8.- Sobre quan es convocarà el Consell Municipal d’Educació per informar del quart
institut.

El Sr. García explica que la web municipal està pensada com a portal de comunicació i
per tant, serveix per informar i donar prestacions a la ciutadania perquè pugui fer tràmits
amb l’Ajuntament. Manifesta no estar d’acord amb l’escrit d’ERC sobre el treball que
s’està fent en aquest àmbit perquè s’ha treballat per trencar barreres (wifi gratuït als
centres cívics, relació entre l’ajuntament i les persones sordes, etc) i diu que es pot llegir
al seu bloc la resposta que ha donat al respecte.
La Sra. Dionisio contesta al Sr. López que al punt núm. 5 de l’ordre del dia s’aprovava
la modificació d’una partida pressupostària d’execució subsidiària i li recorda que el
mes passat li va explicar que els serveis tècnics estaven elaborant el projecte.
La Sra. Safont respon que el carrer Agricultura té les característiques de la urbanització
del propi carrer i en la mesura del possible l’ajuntament sempre facilita la implantació
de terrasses o qualsevol altra activitat econòmica. Les persones que es troben amb
aquesta dificultat normalment s’adrecen a l’ajuntament per trobar solucions que
minimitzin l’impacte a l’hora de posar taules i cadires al carrer. Pel que fa al Parc de
Can Mulà diu que hi ha dues fases: la primera comença per la zona d’educació viària i
ara es començarà per la part dels jocs infantils, cosa que ja ha explicat en altres
ocasions. D’altra banda, comenta que l’entorn viari del Parc de les Pruneres entrarà en
funcionament en els propers dies, a continuació es començarà a treballar en l’àmbit de
jardineria i subministraments vinculats al Parc, les obres estan seguint el seu curs i creu
que es finalitzarà abans de l’estiu. Respecte l’aparcament de la plaça Joan Miró recorda
que s’està sotmès a un contracte amb una empresa, això és el que possibilita la
comercialització de les places d’aparcament, cal tenir en compte les obres que s’estan
fent en la zona, cosa que també dificulta transitar, tenir en compte també la situació
econòmica actual. Continua dient que el nombre total de places que es venguin se sabrà
en el moment en que acabi el contracte amb l’empresa. Conclou dient que no li consta

per part de la direcció d’obra que hi hagi cap problema a les obres de la nova
comissaria.
La Sra. Domínguez contesta que es continuarà reclamant a la Generalitat la necessitat
d’una quarta escola bressol. Explica que la setmana blanca ha començat avui, que cinc
escoles tenen organitzades activitats, tres organitzades directament per les ampa i dos
per l’Ajuntament, que la mitjana de participació ha estat baixa (30 alumnes), però que
no creu que sigui pel preu sinó perquè en tractar-se de pocs dies les famílies s’han
organitzat d’una altra manera. Continua i diu que el Consell Escolar Municipal es
reuneix de forma trimestral en sessió ordinària per donar les informacions que
pertoquen i es tornarà a convocar en aquest trimestre, per informar de les
preinscripcions quan estiguin recollides, de l’institut i de tot el que estigui relacionat
amb aquest àmbit. Recorda que aquest òrgan és de caràcter consultiu, no decisiu.
La Sra. Díaz contesta que la última informació que es té de la residència és la licitació
de mobles.
El Sr. Garzón contesta que a l’av. de Jaume I hi ha 2 PAU pendents d’execució. Del
jutjat diu que està adjudicada la primera fase de construcció i que per tant, es continuarà
reclamant la segona fase i final per tal de tenir l’equipament al més aviat possible.
D’altra banda, comenta que aquest Ajuntament, com ha fet sempre, continuarà complint
amb la Llei electoral i espera que així ho facin també el conjunt de partits polítics.
El Sr. Felices respon que el cost del desenvolupament del Pla Estratègic és zero.
L’alcalde manifesta que aquest ajuntament sempre ha exigit, amb independència de qui
governa a la Generalitat i a l’Estat espanyol, el que la ciutat necessita, cosa que es
continuarà fent. Fa referència als pisos de Can Borrell que encara no estan construïts ni
adjudicats, ho farà respecte la construcció de la quarta escola bressol i el quart institut.
Diu que també es felicita de l’acord a què han arribat el comitè d’empresa i la direcció
de Valeo i vol fer menció de la trucada que ha rebut del president de l’empresa mostrant
el seu agraïment els esforços fets tant pel govern com per ell com alcalde per intentar
arribar a l’acord que ha estat signat pels propis treballadors. Espera arribar al mateix
acord amb Yamaha i Ficosa. Lamenta les declaracions del Sr. López quan va expressar
en un mitjà de comunicació que l’alcalde mai no s’havia posat com ara al costat dels
treballadors en situacions similars i que es digués també que estava creant un alarmisme
innecessari respecte la situació de Derbi. Recomana que abans de fer declaracions bo és
tenir tota la informació i reitera que aquest govern i el seu alcalde sempre s’han
posicionat al costat dels comitès d’empresa en els diferents expedients de regulació de
treball que hi ha hagut.
L'alcalde aixeca la sessió a les 21:05h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

