ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de març de 2011
19.15h
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
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. Correspondència i resolucions
2. Ratificació del Decret d'Alcaldia de 2 de març de 2011 d'interposició de recurs
contenciós administratiu contra la resolució del Director General d'Urbanisme de 16 de
novembre de 2010, per la qual es va aprovar la modificació de la trama urbana
consolidada de Mollet del Vallès
3. Rectificació d'errors materials dels acords d'aprovació de les ordenances fiscals per a
2010
4. Donar compte de la transmissió de la branca d'activitat d'aparcaments de
Estacionamientos y Servicios SA. a favor d'Escapark Aparcamientos SL
5. Aprovació del Pla director de cooperació al desenvolupament i solidaritat de Mollet
del Vallès 2011-2017
6. Aprovació d'una petició al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè es
mantinguin l'execució de les infrastructures i equipaments projectats i el funcionament
dels existents
7. Aprovació d'una proposta sobre les bones pràctiques dels grups municipals i dels
partits polítics
8. Aprovació d'una proposta sobre la celebració de la Festa Major
9. Aprovació d'una proposta sobre el 80è aniversari de la proclamació de la República
10. Aprovació d'una proposta sobre l'energia nuclear i de solidaritat amb el poble del
Japó
11. Proposició relativa al desenvolupament de la Llei d'estrangeria
12. Mocions d'urgència
13. Precs i preguntes
1.- Correspondència i resolucions
No n’hi ha.
2.- Ratificació del Decret d'Alcaldia de 2 de març de 2011 d'interposició de recurs
contenciós administratiu contra la resolució del Director General d'Urbanisme de
16 de novembre de 2010, per la qual es va aprovar la modificació de la trama
urbana consolidada de Mollet del Vallès
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
En data 2 de març de 2011 l'Alcaldia va resoldre d'interposar recurs contenciós contra la
resolució del Director General d'Urbanisme de 16 de novembre de 2010 que va aprovar
la modificació de la trama urbana consolidada de Mollet del Vallès. Aquesta aprovació
excloïa el Sector de la Farinera, contràriament al que havia proposat l'Ajuntament.
La resolució va ser dictada per l'Alcaldia , per raons d'urgència, a l'empara de l'article
53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per

Decret Legislatiu 2/2003, el qual en aquests casos exigeix que la resolució de l'Alcaldia
sigui ratificada pel Ple en la primera sessió que se celebri.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l'Alcaldia de 2 de març de 2011 pel qual es va resoldre interposar
recurs contenciós administratiu contra la resolució del Director General d'Urbanisme de
16 de novembre de 2010, per la qual es va aprovar la modificació de la trama urbana
consolidada de Mollet del Vallès, i contra la desestimació presumpta del requeriment
previ efectuat en data 3 de gener de 2011, i es va designar lletrats de l'Ajuntament per
tal de dur la defensa i representació de la Corporació.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas considera que el polígon de La Farinera no és trama urbana
consolidada perquè hi ha la via del tren. El vot del seu grup serà negatiu.
-. El Sr. Garzón diu que l’equip de govern considera que si és trama urbana consolidada
i no hi ha motiu per impedir la possibilitat que s’ubiquin equipaments comercials a la
zona.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, Medina, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 21
Voten no: López Mayolas. Total: 1
S’abstenen: Escribano, Fernández i López. Total: 3
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
3.- Rectificació d'errors materials dels acords d'aprovació de les ordenances fiscals
per a 2010
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesos els acords del Ple de l’Ajuntament adoptats en les sessions de 26 d’octubre i 21
de desembre de 2009 d’aprovació provisional i definitiva de les Ordenances fiscals per
l’exercici 2010.

Atès que en el punt 1 dels esmentats acords s’ha omès en l’enumeració de les
ordenances que es modifiquen, el títol de la Ordenança núm. 2.11 “Taxa per
aprofitament especials del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general”.
Atès que el text de l’esmentada ordenança 2.11 està inclòs a l’annex al qual fan
referència els punts 1 i 2, respectivament, dels acords d’aprovació provisional i
definitiva de les Ordenances fiscals per a 2010 que consta diligenciat a l’expedient i va
ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 312, annex III,
de data 30 de desembre de 2009.
Atesos els articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú i 74.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, que
estableixen que les Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment,
d’ofici els errors materials o de fet existents en els seus actes, i és competència de
l’òrgan que va adoptar els acords la rectificació d’aquests errors.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Rectificar l’error material o de fet en què es va incórrer en el punt 1 de l’acord del Ple
de data 26 d’octubre de 2009, d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals per
a l’exercici 2010, de la manera següent:
On diu:
“
y Ordenança fiscal núm. 2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’us
públic.
yOrdenança fiscal núm. 2.12 Taxa pels serveis de salut pública...”
Ha de dir:
“
y Ordenança fiscal núm. 2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús
públic.
y Ordenança fiscal núm. 2.11 Taxa per aprofitament especials del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
y Ordenança fiscal núm. 2.12 Taxa pels serveis de salut pública...”
2. Rectificar l’error material o de fet en què es va incórrer en el punt 2 de l’acord del
Ple de data 21 de desembre de 2009, d’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals
per a l’exercici 2010, de la manera següent:
On diu:
“
y Ordenança fiscal núm. 2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’us
públic.

y Ordenança fiscal núm. 2.12 Taxa pels serveis de salut pública...”
Ha de dir:
“
y Ordenança fiscal núm. 2.10 Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús
públic.
y Ordenança fiscal núm. 2.11 Taxa per aprofitament especials del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
y Ordenança fiscal núm. 2.12 Taxa pels serveis de salut pública...”
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, López Mayolas, Medina,
Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 22
Voten no: Ningú
S’abstenen: Escribano, Fernández i López. Total: 3
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4.- Donar compte de la transmissió de la branca d'activitat d'aparcaments de
Estacionamientos y Servicios SA. a favor d'Escapark Aparcamientos SL
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2003, d’adjudicació del
contracte de gestió del servei públic municipal d’aparcament subterrani de l’Hospital de
Mollet del Vallès a l’empresa concessionària Estacionamientos y Servicios, SA (Exp.
COGS/02098), i el contracte administratiu del qual es va formalitzar en dates 7 de juny
de 2006 i 1 de desembre de 2010.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2008, d’adjudicació del contracte
de gestió del servei públic municipal Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès (Exp. COGS/08018) a l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA, el
contracte administratiu del qual es va formalitzar en dates 6 de juny de 2008 i 1 de
desembre de 2010.
Atès que Estacionamientos y Servicios, SA (CIF A-28385458), mitjançant sol·licitud
presentada en data 17 de novembre de 2010 (registre d’entrada núm. 24988), comunica
la transmissió de la branca d’activitat de negoci dels contractes de gestió dels serveis
públics municipals dels aparcaments subterranis de l’Hospital i del Pla de les Pruneres a
Escapark Estacionamientos, SL, amb CIF B-85965689, i aporta escriptura de
constitució de data 25 de maig de 2010, autoritzada pel Notari Valerio Pérez de Madrid

y Palá, amb número de protocol 1686, degudament inscrita en el Registre Mercantil de
Madrid amb data 14 de juny de 2010.
Atès l’informe emès pel cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de la Gerència de Serveis
Territorials de data 21 de març de 2011.
Atesos els informes emesos per la Secretaria general i per la Intervenció de fons.
Atesos els articles 41, 59.1, 101 i 112.6 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
i 102 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès l’article 60.2 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, i l’article 22.1 del Reglament
orgànic municipal.
Atesos els articles 52.2.n) i 274.1.b) 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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentada de la transmissió dels contractes de gestió dels serveis
públics municipals dels aparcaments subterranis de l’Hospital i del Pla de les
Pruneres de Mollet del Vallès de la societat Estacionamientos y Servicios, SA a la
societat Escapark Estacionamientos, SL, amb NIF B-85965689.
2. Requerir Escapark Estacionamientos, SL perquè en el termini dels quinze dies
següents a la data de la notificació d’aquest acord:
2.1 acrediti que ha constituït les garanties definitives dels contractes de gestió dels
serveis públics municipals següents:
Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del
Vallès (garantia obra i gestió del servei)
Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès (garantia obra i gestió del servei)

150.000,00 euros
30,000,00 euros
350.000,00 euros
120.000,00 euros

i
i

2.2 subscrigui i lliuri a l’Ajuntament unes pòlisses d’assegurança durant el termini
de la concessió, d’acord amb els Plecs de clàusules administratives particulars i
d’explotació dels contractes de gestió dels serveis públics municipals següents:
Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del
Vallès
Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès

Clàusula
PCAPE
clàusula
PCAPE

17

del

52

del

3. Citar Escapark Estacionamientos, SL perquè en el termini de 30 dies següents a la
data de la notificació d’aquest acord concorri a formalitzar els corresponents
contractes administratius.
4. Autoritzar la cancel·lació de les garanties definitives a Estacionamientos y Servicios,
SA, prèvia presentació i lliurament de les cartes de pagament justificatives dels
ingressos efectuats, i previ compliment per part d’Escapark Estacionamientos, SL
dels requeriments i formalització de contractes esmentats en els punts 2 i 3 d’aquest
acord, dels contractes de gestió dels serveis públics municipals següents:

Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del
Vallès (garantia obra i gestió del servei)
Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès (garantia obra i gestió del servei)

150.000,00 euros i
30,000,00 euros
350.000,00 euros i
120.000,00 euros.

La Sra. Safont explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Rodríguez pregunta si li poden concretar més les dates per saber a què fan
referència.
-. La Sra. Safont contesta que una data és la de la notificació del canvi i l’altra és la data
del contracte que l’Ajuntament tenia amb Estacionamientos y Servicios, per a la
gestió de l’aparcament de l’hospital.
-. La Sra. Rodríguez pregunta que si s’ha formalitzat el contracte en data 1 de febrer de
2011 per què no hi ha constància de sol·licitud prèvia.
-. La Sra. Safont explica que els dos aparcaments són diferents; el de 2008 correspon al
de l’hospital i el de 2011 correspon al del Parc de les Pruneres.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, Medina, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 21
Voten no: López Mayolas. Total: 1
S’abstenen: Escribano, Fernández i López. Total: 3
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

5.- Aprovació del Pla director de cooperació al desenvolupament i solidaritat de
Mollet del Vallès 2011-2017
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès considera que la Cooperació al
Desenvolupament i la Solidaritat, són un dels eixos destacats de l’acció de govern, i
sempre ha donat suport a iniciatives en favor de la Pau i s’ha manifestat contra tota
vulneració dels Drets Humans, donant també suport a projectes de solidaritat i de
cooperació de les ONG locals.
Atès que aquest compromís ha portat, en els darrers anys, a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, entre d’altres iniciatives, a destinar l’1% dels recursos propis no financers a la
Solidaritat i a la Cooperació al Desenvolupament, a formar part del grup d’Ajuntaments
per la Pau de la Diputació de Barcelona, a ser soci d’Alcaldes per la Pau, d’ACNUR,
d’ANUE, de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Atès que a la reunió del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de 18 de juny de
2008 de priorització de propostes dels pressupostos participatius per a 2009, les entitats
solidàries van prioritzar la proposta de fer un Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament.
Atès que en data 3 de desembre de 2009 la Diputació de Barcelona va donar una
subvenció al nostre Ajuntament per a poder realitzar un Pla Director de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat, per a fer una posada al dia de la cooperació i la
solidaritat a Mollet i a la vegada definir els objectius i les línies d’actuació per a la
Cooperació i la Solidaritat els propers anys.
Atès que l’elaboració del Pla Director es va començar al 2010, amb la coordinació
tècnica d’un consultor en desenvolupament de l’empresa Territoris i Organitzacions i
ha estat un procés obert a la participació de totes les entitats solidàries i partits polítics
de la ciutat per mitjà d’enquestes, entrevistes i reunions, possibilitant la realització
d’esmenes i comentaris dels documents presentats.
Vist que l’últim document presentat al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de
data 3 de març de 2011, Proposta d’objectius i línies d’actuació, fet a partir de la
informació recollida durant tot el procés d’elaboració del Pla, hi va comptar amb el
suport de les entitats solidàries.
Vist l’informe de la Tècnica de Participació Ciutadana i Ciutadania amb el vist i plau de
la Gerent de Relacions Ciutadanes i Participació de 16 de març de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Aprovar el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de Mollet
del Vallès, 2011-2017, que s’incorpora a l’expedient.
2. Traslladar aquest acord al Departament de Relacions Internacionals de la Diputació
de Barcelona.
El Sr. Felices presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el seu vot serà afirmatiu.
-. La Sra. Escribano fa menció a diferents aspectes del Pla director i manifesta que el
vot del seu grup serà afirmatiu perquè vol establir un compromís clar des de la
institució de la cooperació i solidaritat teixint una xarxa i implicant a totes les àrees,
perquè cal endreçar tot el que es té, marcar prioritats i saber en quina direcció cal anar
i, perquè en temps de crisi, és essencial mantenir la solidaritat i la cooperació amb
altres països i col·lectius. Fa un reconeixement i felicita a totes aquelles persones i
entitats que treballen en aquest àmbit.
-. El Sr. Felices diu que el Pla director és fruit de la col·laboració de les ONG i del
conjunt de grups municipals; el pla intenta recollir les inquietuds i neguits del món
associatiu, donar resposta a les preguntes que formulen però al mateix temps dóna
resposta al context actual.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
6.- Aprovació d'una petició al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè es
mantinguin l'execució de les infrastructures i equipaments projectats i el
funcionament dels existents
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
A Mollet del Vallès durant els darrers mandats s’han materialitzat tot un seguit
d’inversions directes com són, entre d’altres, la construcció d’un nou hospital i d’un nou
centre de dia i residència per a persones amb discapacitats psíquiques. Alhora, s’han
consolidat tota una sèrie de programes i ajuts destinats a l’ocupació, a la igualtat
d’oportunitats, a la promoció econòmica i, sobretot, a les polítiques de caire social –
prioritàries en els temps que corren–, com per exemple l’augment progressiu de les
beques de menjador per als infants i adolescents amb necessitats socioeconòmiques.
Malgrat els esforços invertits, aquests programes socials continuen sent insuficients.
Som sabedors que l’execució de molts dels equipaments de recent construcció, tant a
Mollet del Vallès com a la resta de municipis de Catalunya, comporten ara
compromisos de pagament als quals la Generalitat de Catalunya té dificultats per fer

front a causa de la manca de recursos , ja sigui per l’entorn de crisi econòmica en la
qual ens movem com pel greu dèficit pressupostari assolit per la Generalitat.
No obstant això, resulta evident que encara cal el suport i la col·laboració de les
administracions autonòmica i estatal perquè des de l’àmbit local, des dels municipis,
puguem continuar desenvolupant totes aquelles polítiques socials, d’ocupació o de
promoció econòmica assolides fins ara i que són necessàries per garantir l’estat del
benestar i donar cobertura als més desafavorits. D’altra banda, també creiem que
l’administració local necessita la garantia que els equipaments i les infraestructures
compromeses o projectades no es posaran en risc, en cap cas, pel fet que hi hagi una
alternança al Govern de la Generalitat ni per la situació econòmica general.
Equipaments com la construcció del nou institut d’ensenyament secundari a la Vinyota,
la nova escola bressol, el nou centre socio-sanitari, els nous jutjats i l’enllaç de la C-33
amb la C-17 són inversions cabdals per al desenvolupament econòmic i la cohesió
social de la nostra ciutat. Per aquest motiu, és necessari que el nou Govern de la
Generalitat mantingui aquests compromisos de futur i finalitzi l’execució dels projectes
que ja estan en curs.
Pensem que, ara més que mai, és necessari treballar per al futur de Catalunya i, per això,
estem convençuts que l’actual Govern de la Generalitat només podrà fer front a l’actual
crisi econòmica si va de la mà amb el món local, i garanteix totes aquelles polítiques
socials, medioambientals, econòmiques, d’inversió en infraestructures i equipaments
que ajudin a reactivar l’activitat econòmica per generar ocupació i garantir el progrés de
les nostres ciutats i dels nostres ciutadans. En definitiva, per garantir el progrés de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al nou Govern de la Generalitat que faci una clara aposta municipalista i
que busqui la concertació amb el món local per afrontar de la millor manera possible
el futur i els desafiaments que ens planteja l’actual crisi econòmica.
2. Traslladar al nou Govern de la Generalitat la importància que es mantingui
l’execució a la nostra ciutat de les infraestructures i els equipaments projectats i
acordats amb l’anterior Govern, és a dir: la construcció del nou institut de
ensenyament secundari a la Vinyota, la nova escola bressol, el nou centre sociosanitari, els nous jutjats i les obres d’enllaç de la C-33 amb la C-17 .
3. Demanar al nou Govern de la Generalitat que posi en funcionament de manera
immediata la residència i centre de dia per a persones amb discapacitats psíquiques
de la Vinyota.
4. Demanar al nou Govern de la Generalitat que garanteixi les transferències
compromeses per tal de garantir el contracte programa amb el Consorci Sanitari de

Mollet i que la ciutat pugui continuar gaudint d’una oferta de serveis de salut de
qualitat.
5. Demanar al nou Govern de la Generalitat que destini els recursos necessaris a la
ciutat per tal de continuar oferint i alhora consolidar aquells programes i polítiques
en l’àmbit de l’ocupació, la promoció econòmica, la igualtat de gènere, la gestió de
la migració i el reforç de polítiques socials en les quals s’han destinat tants esforços
aquests darrers anys i que s’han demostrat altament necessàries per garantir la
cohesió social i territorial a tot Catalunya i, particularment, a la ciutat de Mollet del
Vallès.
6. Manifestar des de l’Ajuntament de Mollet el nostre compromís a seguir treballant
amb el nou govern de la Generalitat des del respecte institucional per la consecució
del benestar col·lectiu amb la mà estesa, establint espais de diàleg, entesa i consens
per avançar en els temes claus per al futur de la nostra ciutat.
7. Traslladar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de
la Generalitat i als grup polítics del Parlament de Catalunya .
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que cal felicitar-se per la presentació d’aquest document,
resultat de la demanda que van fer al ple passat els membres del seu grup municipal,
on expressaven les seves inquietuds i demanaven a l’Ajuntament que es fes alguna
cosa sobre els equipaments i els compromisos que restaven pendents. Pensa que el
document és bastant suau, suposa que és perquè l’equip de govern té un pacte amb
CiU. Continua dient que quan la ciutadania perd, està bé que es faci una proposta
d’aquesta índole però cal més contundència i hauria d’haver un punt a la proposta
d’acord on es faci constar el rebuig clar i rotund a les retallades anunciades.
-. El Sr. Garzón contesta que es pretén fer un escrit amable per recordar al nou govern
de la Generalitat que amb a quest ajuntament i l’anterior govern, havien arribat a un
seguit d’acords que cal complir.
-.L’alcalde diu que cal diferenciar les posicions dels grups municipals de les dels partits
polítics i aquesta proposta es fa per recordar al govern de la Generalitat tot allò que té
el compromís d’executar i com diu el document, garantir els recursos perquè es
puguin continuar fent els programes que fa temps que es fan. Manifesta que aquest
equip de govern vol treballar al costat del govern de Catalunya per solucionar els
problemes per tant, des d’un espai de diàleg, no de confrontació però de màxima
exigència possible, es defensarà allò que cregui que la ciutat necessita.
-. La Sra. Fernández pensa que les retallades afectaran a la ciutadania i reitera que cal
afegir un punt a la proposta el rebuig a aquestes retallades.

-. La Sra. Calvo diu a la Sra. Fernández que potser cal preguntar-se perquè la
Generalitat ha de fer aquestes retallades, potser és perquè l’anterior equip de govern
va gastar massa diners. Amb això no vol dir que estigui a favor de les retallades.
-. El Sr. Garzón contesta que amb aquesta proposta el Ple de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès recorda a la Generalitat les coses que afecten de manera directa a la ciutat.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, López Mayolas, Medina,
Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 22
Voten no: Escribano, Fernández i López. Total: 3
S’abstenen: Ningú
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7.- Aprovació d'una proposta sobre les bones pràctiques dels grups municipals i
dels partits polítics
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que els grups municipals a l’Ajuntament i els partits polítics que aquests
representen tenen tots els mateixos drets i deures, estiguin a govern o a oposició.
Atès que cap d’aquests grups o partits pot usar material que és propietat de
l’Ajuntament de Mollet, i per tant de tots els ciutadans, per fer difusió de les seves
idees.
Atès que la separació entre Govern i partits que el formen és indispensable per a la bona
salut i per al bon funcionament de la democràcia municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Reafirmar que queda ben clara la diferència entre els grups municipals, els partits
polítics, el Govern de la ciutat i l’Ajuntament.
Que els documents, les fotografies o els vídeos que són propietat de l’Ajuntament no es
poden fer servir per part de cap partit o grup municipal com si seus fossin.

El Sr. López Mayolas presenta explica el contingut de la proposta d’acord.

S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández manifesta que el seu grup està a favor de la proposta i que per tant,
la recolzarà.
-. El Sr. Guillaumes diu que el seu grup també està d’acord amb la proposta.
-. El Sr. Garzón diu que el seu grup també votarà a favor de la proposta.
-. El Sr. López Mayolas respon que els motius que va portar al seu grup a presentar
aquesta moció van ser: que es repartís conjuntament el butlletí d’un partit polític i el
Quatre Cantons, que persones de confiança d’Alcaldia assistien a un curs sobre
candidats a la xarxa, que al calendari 2011 hi havia imatges massa virtuals i que no
calia en la situació de crisi actual, fer un llibre recopilatori del que ha succeït a Mollet
durant els últims quatre anys, amb 51 fotografies de l’alcalde. Comenta que demà, 29
de març, es convoquen eleccions, que la Llei electoral ha canviat i que cal anar amb
cautela a l’hora de difondre l’obra de govern feta i explicar els projectes de futur (fa
menció de les banderoles penjades per la ciutat, del vídeo de presentació de la ciutat).
Reitera la importància del compliment de la Llei electora.
-. El Sr. Garzón diu al Sr. López Mayolas que hauria d’evitar barrejar les qüestions del
personal de l’Ajuntament amb els debats polítics perquè pot ser perjudicial. Comenta
que la Junta Electoral Central ha publicat avui els criteris que aplicarà i li recorda que
el seu grup també la pot vulnerar.
-. El Sr. Guillaumes diu que ERC i algun altre grup municipal té penjada propaganda
política des de les últimes eleccions i que a partir de demà entren en flagrant
il·legalitat segons la LOREG.
-. L’alcalde respon al Sr. López Mayolas que els governs tenen l’obligació d’explicar
l’acció de govern dels quatre últims anys.
-.El Sr. López Mayolas diu que el seu grup ha vist coses que no acaben de funcionar bé
i per tant, presenten aquesta moció que ha estat aprovada per unanimitat, cosa que
considera tot un èxit.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- Aprovació d'una proposta sobre la celebració de la Festa Major
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que la Festa Major d’estiu de Mollet del Vallès és l’activitat festiva més important
que se celebra a la ciutat.

Atès que la Festa Major és una festa en constant evolució i que cal estar atent a la gent
que la fa possible, sobretot a les Colles de Morats i Torrats, que en són les principals
dinamitzadores.
Atès que la Festa Major d’estiu es prepara mesos abans del seu inici.
Atès que les circumstàncies econòmiques obliguen aquest Ajuntament, com la resta, a
reduir costos de moltes activitats i a retallar pressupost també en actes culturals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Retornar els concerts de Festa Major al lloc on durant molts anys han estat, al Parc
de Can Mulà, al centre del poble i l’espai que porten reclamant ja fa dos anys les
Colles de Morats i Torrats. D’aquesta manera, deixant de fer-los a Ca l’Estrada es
reduirà substancialment el cost de la infraestructura dels concerts.
2. Fer arribar aquest acord a les Colles de Morats i Torrats de Mollet del Vallès.
El Sr. López Mayolas presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández opina que a Ca l’Estrada s’hi ha de fer activitats i concerts per
motius de seguretat no com a lloc habitual de celebració de la festa major perquè la
festa major sempre s’ha celebrat al centre de la ciutat.
-. La Sra. Calvo opina que la festa major s’ha de celebrar al centre de la ciutat però per
qüestions de seguretat també trobaria bé que certes activitats o concerts se celebrin a
Ca l’Estrada. Pensa que s’hauria de fer constar a la proposta.
-. El Sr. Guillaumes diu que amb el pas del temps la gent s’ha tornat més exigent pel
que fa al tema de sorolls i que entén que aquesta sensibilitat creix cada vegada més.
La moció parla com si totes les activitats es fessin a Ca l’Estrada i no és així perquè,
diu que allà s’hi ha fet els concerts de gran format i moltes altres coses s’han fet al
centre de la vila. Diu que el seu grup no votarà a favor de la proposta.
-. El Sr. Novo manifesta que el seu grup no recolzarà la moció perquè al parc de Can
Mulà sempre hi ha hagut concerts, excepte fa 2 anys perquè s’estaven fent obres.
Continua dient que el parc i el centre de la ciutat sempre han estat escenaris de la festa
major però, tal i com ha dit la Sra. Fernández, per qüestions de seguretat i logística hi
ha activitats i espectacles que ja no es poden fer en espais petits perquè requereixen de
molta més infraestructura.
-. L’alcalde diu que les colles són part important de la festa major però és aquest
ajuntament qui l’organitza i dóna recolzament facilitant infraestructures perquè
tinguin els recursos necessaris per desenvolupar les seves activitats. Comenta que amb

la situació econòmica actual caldrà veure quin model de festa major es podrà fer però
no està d’acord amb que hi hagi grups que diguin que aquesta ja no es fa al centre de
la ciutat; una altra cosa és que vulguin que tots els concerts es facin al parc de Can
Mulà però qui té la responsabilitat del que pugui passar és l’Ajuntament de Mollet del
Vallès que ha de complir amb unes normes. Diu que si hi ha algú que vol eludir la
responsabilitat legal que pertoca caldrà que ho digui públicament i demana que no es
diguin mentides ja que el 90% de les activitats sempre s’han fet al centre de la ciutat.
-. El Sr. López Mayolas respon que el seu grup municipal mai no ha afirmat que la festa
major hagi deixat de fer-se al centre ni es parla de que si són o no conservadors, sinó
que la proposta diu que els concerts s’han de fer al centre i s’ha considerat que és una
moció pertinent de portar al Ple perquè sigui votada.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Rodríguez. Total: 5
Voten no: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Estruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, Medina, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos i Safont. Total: 20
S’abstenen: Ningú
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

9.- Aprovació d'una proposta sobre el 80è aniversari de la proclamació de la
República
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
El dia 21 de març de 2005, el Ple de la Corporació Municipal de Mollet del Vallès
aprovava commemorar el 75è aniversari de la proclamació de la Segona República
Espanyola amb la finalitat de conèixer i donar a conèixer els valors socials, polítics i
culturals d’aquell període.
A partir de la data 14 d’abril de 1931, data que després va fer història, a Mollet, a
Catalunya i a Espanya esdevingueren unes importants transformacions culturals, socials,
econòmiques, laborals, polítiques, educatives i sanitàries. No es pot oblidar, per la seva
transcendència, l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya dins la República
Espanyola.
Malauradament, aquest període va tenir un tràgic final a causa del cop d’estat militar
encapçalat pel general Franco. Cop d’estat que fou el principi de quaranta anys de
dictadura, sortosament superada per l’actual democràcia nascuda l’any 1978.

L’Ajuntament sempre ha volgut difondre els valors d’aquest període de la història del
nostre país. El Centre d’Estudis Molletans ha publicat tres llibres vinculats a la Segona
República, La República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès, Josep Fortuny i Torrens,
una biografia política i Joan Ambrós i Lloreda. Escrits i poemes d’un regidor
republicà, i també s’han organitzat jornades d’estudis i accions poèticoteatrals.
D’altra banda, la Corporació també ha volgut deixar constància dels valors d’aquell
període històric donant el nom de la República a una plaça i a un casal jove de la ciutat i
commemorant cada 15 d’octubre l’assassinat del president Companys.
Aquest Ajuntament, en el decurs dels darrers anys, ha reiterat el seu rebuig a la
dictadura franquista, ha demanat l’anul·lació dels efectes del judicis sumaríssims contra
els republicans represaliats i ha treballat pel seu homenatge i dignificació. En aquest
sentit, ha reivindicat especialment Josep Fortuny, el nostre alcalde assassinat, i l’alcalde
republicà Feliu Tura, que, com tants republicans, hagué d’exiliar-se. També ha fet tot el
que ha estat en les seves mans per esborrar, en la mesura del possible, els terribles i
dolorosos senyals de la Guerra Civil i de la dictadura, sense oblidar el passat per no
tornar-lo a repetir.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Commemorar el 80è aniversari de la proclamació de la Segona República, amb la
finalitat de conèixer i donar a conèixer els valors socials, polítics i culturals d’aquell
període històric de Catalunya i d’Espanya i, sabent-los, extreure’n els coneixements
necessaris per enfortir els valors individuals i públics de la democràcia, de la
llibertat, de la justícia i de la solidaritat, especialment en l’àmbit de la nostra ciutat, i
amb la declaració expressa de condemna a l’aixecament militar que va provocar el
començament de la guerra civil i la posterior dictadura.
2. Promoure, des de l’Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de confegir un programa
d’activitats que permeti un millor coneixement de l’esmentada Segona República,
dels seus treballs i dels seus fruits, dels seus homes i de les seves dones.
3. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Pro Immolats per a la Llibertat a Catalunya.
El Sr. López presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Carmany manifesta que el seu grup s’abstindrà en la seva votació ja que es
demana de promoure la commemoració a través de les entitats, a diferència del que
proposava la moció del grup municipal ICV-EUiA de que es fes des de l’Ajuntament.

-. El Sr. López Mayolas diu que el seu grup votarà a favor de la moció. La República
s’ha de reivindicar 80 anys després però els seus ideals ara reactualitzats i els seus
valors han d’estar clars i lluitar per una tercera república ò una quarta república
catalana.
-. El Sr. López manifesta el seu agraïment pel recolzament i espera que algun dia es
proclami la república a Catalunya i també a Espanya. D’altra banda, diu al Sr.
Carmany que és lògic que el seu grup no aprovi la moció ja que es volen promoure els
valors republicans així com la condemna de l’aixecament feixista del 36. Continua i
pregunta si l’Ajuntament farà un acte per celebrar i recordar els valors de la Segona
República. Opina que s’utilitza la crisi com a excusa cada vegada que algun grup de
l’oposició presenta una proposta.
-. El Sr. Guillaumes diu que la Segona República va tenir grans consecucions i també
grans errors però va representar durant l’últim període abans de l’actual en que el país
va gaudir d’un cert grau d’autonomia i sobretot, tot l’Estat va gaudir de la democràcia
participativa.
-. La Sra. Calvo diu que el Sr. López tergiversa les declaracions que fa el seu grup
municipal, li diu que ha d’entendre que el PP no estigui d’acord amb el que ell
considera que són els valors de la república perquè tenen ideologies contraries i està
tipa d’escoltar que el seu grup municipal mai no ha condemnat la dictadura franquista,
quan ella mateixa, com a portaveu del grup municipal la va condemnar; ben al
contrari, diu del Sr. López que mai no ha condemnat la dictadura cubana.
-. El Sr. López diu que es commemora la Segona República espanyola i que el seu grup
té un projecte de república federal i solidària.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano, Estruch, Felices,
Fernández, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, López, López Mayolas,
Medina, Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 23
Voten no: Ningú
S’abstenen: Calvo i Carmany. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

10.- Aprovació d'una proposta sobre l'energia nuclear i de solidaritat amb el poble
del Japó
Atès que el Japó està patint una catàstrofe nuclear sense precedents, després del
terratrèmol i el tsunami del passat 11 de març, que ha provocat una alerta nuclear que

ha afectat les plantes atòmiques de Fukushima, Onagawa i Tokai, convertint-se així en
la pitjor catàstrofe nuclear des de l’accident de Txernòbil.
Atès que la situació a la central nuclear de Fukushima I, la més afectada de totes, està
fora de control després d’haver fallat els sistemes de refrigeració i que s’hagin originat
diverses explosions i incendis en quatre dels seus reactors, extraient gasos radioactius
que estan afectant la salut dels ciutadans.
Atès que segons les dades de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica, les mesures
de radioactivitat estan 10 vegades per sobre de la dosi que una persona pot absorbir
sense risc per a la seva salut. Aquestes explosions han afectat els mecanismes de
contenció i alhora existeix l’amenaça latent que es fusionin els reactors i, per tant, que
s’alliberi més radioactivitat a l’exterior.
Atès que a l’Estat espanyol existeixen centrals nuclears de les mateixes característiques
que la central de Fukushima I, i amb un reactor idèntic com a la central nuclear de Santa
Maria de Garoña, a Burgos, tant pel que fa a la seva estructura interna com al seu edifici
de contenció. De fet varen construir-se i inaugurar-se amb mesos de diferència, i a totes
dues els reguladors els van donar l’opció de funcionar més enllà dels 40 anys
reglamentaris.
Atès que el municipi d’Ascó, és una de les poblacions precandidates a acollir un
Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri
de residus nuclears.
Atès que el Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat
emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible de les
diferents centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus procedents del
desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que per tant,
continuaran emetent radioactivitat.
Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el
desacord amb la instal·lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó.
Atès que el Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal·lació d'un
magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera
d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.
Atès el rebuig d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya
que s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han fet
diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors polítics
del territori.
Atès la importància de caminar cap a un escenari de tancament de les centrals nuclears
amb un pla pont que permeti invertir en estalvi i eficiència, substituir la producció
energètica amb energies renovables i que a la vegada es plantegin alternatives pels
territoris que avui en dia viuen al voltant de la producció d'energia nuclear.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar la solidaritat amb totes les persones damnificades per la catàstrofe natural i
nuclear provocada pel terratrèmol del passat 11 de març al Japó.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi un pla progressiu que impulsi les mesures
necessàries per fer un nou model energètic ecològicament sostenible.
3. Instar al govern espanyol, tal i com estan fent altres governs europeus, que es
prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de les centrals nuclears.
4. Mostrar el rebuig per la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de
Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya.
5. Reclamar als grups del Congrés dels Diputats que s’estableixi una responsabilitat
civil il·limitada als propietaris de les centrals nuclears en l’actual “Proyecto de Ley
sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radioactivos” que s’està debatent en el Congrés dels Diputats.
6. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de
Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals
Nuclears (AMAC) i al Consolat del Japó a Barcelona.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández explica que el seu grup va presentar aquesta moció a propòsit de la
catàstrofe provocada pel terratrèmol que va sacsejar el Japó i que és necessari fer el
debat sobre l’energia nuclear perquè han quedat malmeses diverses centrals nuclears i
això ha revifat el debat arreu del món. Continua i diu que la crisi nuclear al Japó torna
a posar al descobert la perillositat d’aquesta font energètica per la humanitat perquè
no és barata, no és segura i no se sap que s’ha de fer amb els residus radioactius que
perviuen durant milions d’anys. Afegeix que al darrera de la negativa a aquest debat
hi ha un poderós lobby que defensa l’energia nuclear com a alternativa factible a la
dependència del petroli i del gas perquè, segons diuen, no genera CO2 i és presentada
com a paradigma en la lluita contra el canvi climàtic; aquesta energia fa dependre de
l’urani, mineral escàs i molt car, requereix enormes inversions en la construcció i en el
manteniment de les centrals i genera residus radioactius. D’altra banda, diu que
l’energia nuclear no es fa càrrec de totes les factures que genera i molta gent es
pregunta si serien rentables si s’hagués de contractar una assegurança sobre les
conseqüències d’un possible accident. A tall d’exemple, diu que a Alemanya el
govern ha decidit suspendre el seu programa per augmentar la vida útil de les centrals
nuclears; Suïssa ha suspès qualsevol tràmit per la construcció d’una nova central;
Àustria, que no disposa de centrals en el seu territori ha proposat sotmetre a proves
d’estrès les centrals nuclears amb una ferma voluntat de canvi; fins i tot Itàlia ha
posposat un any la decisió de construir-ne o no. El govern japonès ja va anunciar que
revisarà la seva política nuclear i fa seu que la confiança de la ciutadania ha canviat
arrel de la catàstrofe, al igual que el mateix govern ha pres consciència que no és una
energia neta ni segura. Per tot això, diu, i perquè cal un posicionament de les
institucions locals, el seu grup ha presentat aquesta moció reclamant les mesures de
l’Estat per garantir la seguretat de les centrals nuclears; continua dient que per això es
demana un pla progressiu de tancament d’aquestes centrals i que aquesta és la

diferència entre la seva moció i la de l’equip de govern. Manifesta que si es vol un
futur segur cal apostar per polítiques d’estalvi energètic, per l’expansió de les energies
renovables, per prescindir a mig termini de l’energia nuclear i per tant, demana al
govern municipal que, pensant en el futur de les noves generacions, accepti la
proposta.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu tant per al vot
particular com per a l’altra moció que es va presentar. Continua dient que el seu grup
fa temps que parla de que cal evolucionar i plantejar altres tipus d’energies tot i que
pugui ser difícil però està d’acord amb el progressiu però urgent tancament de les
nuclears que planteja el grup municipal d’ICV-EUiA.
-. El Sr. Carmany manifesta que el seu grup donarà suport a la proposta de l’equip de
govern perquè està d’acord, sobretot, amb els punts núm. 3 i núm. 5, de que es
prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de les centrals nuclears i
també perquè els empresaris i propietaris d’aquestes, tinguin responsabilitats civils
molt importants, en cas que sorgeixi algun problema.
-. El Sr. Guillaumes opina que hi ha molta hipocresia envers aquest tema perquè es
limita l’energia nuclear de l’Estat però cal tenir en compte la que es compra a França
(més del 50%) i a més no estan massa lluny. Continua i diu que és cert que cal trobar
un model alternatiu i demana a la Sra. Fernández que convenci als seus companys de
La Garriga de que deixin d’oposar-se a la construcció d’una planta per cremar
biomassa per tal de produir energia alternativa; que digui als seus companys de
l’Anoia que deixin d’oposar-se també als camps de generadors d’energia eòlica. Li
diu que no es poden oposar a l’energia nuclear i al mateix temps a les alternatives i li
demana una actitud més coherent. Manifesta que el seu grup recolzarà la proposta de
l’equip de govern.
-. El Sr. Garzón diu que quan el seu grup parla d’un nou model energètic
econòmicament sostenible queden excloses les centrals nuclears. Continua dient que
si es vol solucionar el problema cal començar per parlar de menys consums
generalitzats, que tothom s’ho cregui i tothom ho apliqui perquè sigui possible ubicar
centres de producció d’energies alternatives i sobretot, saber que no seria lògic tancar
les centrals nuclears ací i obtenir l’energia d’altres llocs.
-. L’alcalde entén que el conjunt de membres del Ple preferiria no dependre de l’energia
nuclear però que per això cal tenir una alternativa, sense oblidar que suposaria fer un
canvi de model social energètic. Demana al conjunt de grups municipals que tinguin
en compte el punt número 1 de la proposta que no s’ha mencionat i que cal tenir en
compte que la societat japonesa està passant per una situació molt difícil. Conclou
recordant que el causant de la catàstrofe del Japó va ser el tsunami que es va produir
després del terratrèmol.
-. La Sra. Fernández recomana al Sr. Guillaumes que llegeixi un reportatge que surt a
La Vanguardia, sobre els efectes i seqüeles que va patir molta gent al cap dels anys,
conseqüència de l’accident de Chernòbil. Li diu també que si té problemes amb altres
municipis que els resolgui ell. D’altra banda, diu que cal un canvi i s’ha de deixar de

consumir tanta energia i de la mateixa manera que es va conscienciar sobre el
reciclatge, sobre la sequera, etc, també és pot fer sobre com estalviar electricitat a
casa. Pensa que si no hi ha aquesta voluntat la societat tampoc no farà el canvi. Opina
que cal tancar les centrals nuclears obsoletes i si s’ha de treballar en un altre àmbit per
garantir la seguretat val la pena fer-ho.
-. El Sr. Guillaumes diu a la Sra. Fernández que aquesta moció és d’àmbit general i per
això ha mencionat coses que no passen a Mollet. Li diu que li enviï l’informe de La
Vanguardia i que el problema de Japó va ser el tsunami. Acaba dient que el que hauria
de quedar per sobre d’aquest debat és el patiment de la gent del Japó.
-. Sotmès a votació el vot particular, dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Rodríguez. Total: 5
Voten no: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, EStruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, Medina, Monràs, Novo, Pastor,
Pazos i Safont. Total: 20
S’abstenen: Ningú
En conseqüència, és rebutjat amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.
-. Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Cabanilla, Calvo, Carmany, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, EStruch,
Felices, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, López Mayolas, Medina,
Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 22
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.- Proposició relativa al desenvolupament de la Llei d'estrangeria
Atès que actualment pels tràmits de l‘arrelament social i del reagrupament familiar, en
l’àmbit de la normativa d’estrangeria, s’exigeix un informe emès per 1’Ajuntament:
informe d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i informe d’arrelament social
per demanar la residència temporal.
Atès que el Ministeri de treball, està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, que
regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social i de
reagrupament.

Atès que creiem en la necessitat de que els Ajuntaments participin de forma més activa
en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a administració més
propera als ciutadans i ciutadanes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de
l’anomenada Llei d’estrangeria estableixi en els casos dels tràmits d’arrelament o de
reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’Ajuntament de residència, en els
que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la
convivència i/o el civisme.
2. En concret, en el cas de l’arrelament que el reglament contempli que cada
Ajuntament tindrà la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions a les
ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest declari
residir. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les
ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims
dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti
informe de caràcter negatiu.
3. Pel que fa al reagrupament familiar que el reglament estableix que l’Ajuntament
tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances
municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al propi domicili objecte d’inspecció,
amb l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars que es pretenen
reagrupar. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les
ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims
dotze mesos podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti
informe de caràcter negatiu.
4. Donar trasllat d’aquests acords anteriors, al Ministeri de Treball i d’Immigració, al
Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de
Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a les
Associacions Municipalistes de Catalunya ( FMC i ACM).

La Sra. Calvo presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que era d’esperar que sortís del PP una moció d’aquesta índole,
que aprofitant la demagògia i el populisme surten al carrer sense cap vergonya i
presenten una proposta com aquesta. Manifesta que el vot del seu grup serà negatiu
perquè considera que no hi ha ciutadans de primera i de segona; diu que en aquesta
societat calen canvis profunds que han d’anar acompanyats de molta pedagogia social
i de polítiques reals i eficients que tinguin una direcció comú, com és la convivència
en un marc d’igualtat, que garanteixi la cohesió social al mateix temps que

desmantelli la ideologia racista que impregna aquesta moció. Continua i diu que calen
oportunitats per a tothom perquè cal lluitar per augmentar els pressupostos socials per
eradicar la visió que existeix una competència entre els recursos que arriben a uns o a
uns altres. Diu que la composició social de les ciutats en general és molt diferent a la
d’abans i forma part també de Mollet i del seu dia a dia; contra tot això no es pot
lluitar per tant, una diversitat cultural des d’una ciutadania plena, des d’una igualtat
d’oportunitats per a uns i altres, és el que demana el seu grup municipal. El PP, amb
aquestes conductes racistes està instigant i enfrontant la societat, pensa que tenen
molts prejudicis i por de la diferencia cultural aprofitant-ho amb discursos
demagògics que només fomenten el racisme.
-. El Sr. Garzón manifesta que el vot del seu grup serà negatiu, diu que aquesta és una
moció electoralista que pretén avançar la campanya electoral un parell de mesos.
-. La Sra. Calvo diu que no esperava un vot diferent i diu a la Sra. Fernández que ella en
cap cas no li ha faltat al respecte cosa que ella si ha fet; no pot titllar de racista a ningú
perquè ha dit que la integració d’una persona passa per respectar les normes de
convivència i no cal que sigui immigrant. Li recomana que faci lectura del que ha dit i
del que pensa i li demana que contesti guardant les formes.
-. La Sra. Fernández contesta que en cap cas no ha insultat a ningú, que ha dit que el
grup del PP ha presentat aquesta moció sense cap vergonya.

Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo i Carmany. Total: 2
Voten no: Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano, Estruch, Felices,
Fernández, Fortuny, García, Garzón, Guarro, Guillaumes, López, López Mayolas,
Medina, Monràs, Novo, Pastor, Pazos, Rodríguez i Safont. Total: 23
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
12.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
13.- Precs i preguntes
Precs
Precs del Sr. López Mayolas
1.- Diu que el seu grup grava el ple no per oportunisme sinó perquè ja hi ha els mitjans
per fer-ho.

2.- Diu que el sobten segons quines respostes i insinuacions que es fan en les
intervencions.
3.- Explica que abans de la II República espanyola es va proclamar la catalana i s’han
sentit més còmodes en fer constar a la moció “II República”.
Preguntes
Pregunta del Sr. López Mayolas
1.- Sobre els adhesius lliurats a les llars regalant 15 minuts d’aparcament a la zona
blava.
Preguntes de la Sra. Escribano
1.- Sobre una parcel·la de la Plaça Andalusia, que estava en mal estat i que ara està com
la resta de la plaça. En demana els motius.
2.- Sobre una carta certificada dirigida als joves d’ICV-EUiA lliurada a una adreça
diferent a la que figurava a la instància presentada.
3.- Sobre una enquesta que volien fer a l’Espai Jove “La Nau” que ha estat denegada i
per què n’ha donat resposta l’Alcaldia i no pel Sr. Felices.
4.- Sobre la falconeria a Gallecs, sobre la creació d’una comissió d’estudi, sobre quan
està prevista la convocatòria d’aquest nou òrgan i sobre si hi ha converses amb els
falconers.
5.- Quants habitatges formen la borsa de pisos de lloguer de l’Ajuntament?
Preguntes del Sr. López
1.- Sobre la disminució de beques, concretament, als ceip Col·legis Nous i al Salvat
Papasseit. Sobre que la figura del conserge deixi de formar part del funcionariat.
2.- Sobre la tanca protectora que hi ha davant de l’Acadèmia Viñas.
3.- Sobre les obres de la nova comissaria.
4.- Sobre l’enllumenat públic al barri de Can Pantiquet. Sobre les millores que han
demanat els veïns d’un pas de vianants (C. Lluis Millet/Av. Gaudí). S’ha donat
resposta?.
5.- Sobre un butlletí del PSC on s’afirma que el nou hospital està gestionat per la
Generalitat de Catalunya.
6.- Sobre la retallada del 10% dels serveis públics (ensenyament, sanitat...).
7.- Sobre la utilització del quiosc que hi ha a la Plaça Catalunya per un grup municipal
de l’equip de govern. Pregunta si el poden utilitzar tots els grups municipals.
Preguntes de la Sra. Fernández
1.- Sobre els pagaments a proveïdors de l’Ajuntament. Sobre si s’està complint amb la
Llei de morositat.
2.- Sobre el lliurament d’adhesius regalant 15 minuts d’aparcament a la zona blava, si és
un sistema efectiu i quants diners es deixarà de recaptar al cap de l’any.
Pregunta de la Sra. Calvo

1.- Sobre el cost del Quatre Cantons del mes de març.
La Sra. Dionisio respon que hi ha dues línies d’habitatge, la promoció pública (pisos de
La Vinyota) destinats exclusivament per a joves i a la borsa de treball hi ha entre 7 i 8
habitatges buits destinats a tothom. Informa que el proper dia 30 de març començaran
les obres d’execució subsidiària de l’edifici de l’antiga Acadèmia Viñas.
La Sra. Díaz explica que les beques de menjador s’atorguen en funció de les peticions i
de la situació social i econòmica de les famílies. L’Ajuntament disposa del mateix
pressupost que el curs passat, els criteris venen marcats pel Consell Comarcal i des de
l’ajuntament es complementen els ajuts i beques; informa que s’analitzen els casos
extrems de necessitat i que hi ha una part d’ajuts econòmics d’emergència que
s’atorguen a las famílies i que no venen pel canal de les beques.
La Sra. Safont diu que l’Ajuntament treballa per millorar contínuament la imatge de la
ciutat perquè l’espai urbà sigui de qualitat i precisament per això, el solar de la Plaça
d’Andalusia s’ha adequat de la mateixa manera que es farà amb un altre solar que hi ha
així com l’àrea de jocs infantils. Pel que fa a la falconeria diu que s’està en la fase de
treball tècnic, s’ha contactat amb associacions i entitats del territori així com, s’ha
contactat també amb ornitòlegs i persones que puguin donar una visió molt més
científica al respecte. Informa que una vegada s’hagi recollit la informació es convocarà
de forma imminent la Comissió d’Estudi per donar compliment al compromís que es va
assumir de passar-ho pel Ple al més aviat possible. D’altra banda, explica que es va fer
refer una part de la comissaria que estava mal feta. De la il·luminació del barri de Can
Pantiquet diu que s’han fet un munt d’intervencions a la ciutat per millorar amb canvis
de lluminàries, entre elles a l’últim FEOSL, a Can Pantiquet, on es va fer una
substitució molt important en la línia de l’estalvi i eficiència energètica, però també en
la línia de millorar la seguretat de la ciutadania; aquesta intervenció no ha finalitzat i la
sensació que es té de poca il·luminació és resultat de les intervencions fetes. Finalment,
diu que el semàfor de l’avinguda Gaudí és una tasca que està planificada i que
properament s’executarà.
El Sr. Guillaumes explica que CiU ha demanat accés al quiosc i sempre que s’ha fet ha
estat de manera molt curosa, mitjançant una instància que passa pel Registre d’Entrada
de l’Ajuntament que contesta per escrit.
La Sra. Domínguez contesta que qui gestiona l’hospital és el Consorci Sanitari de
Mollet i ho fa amb un contracte que depèn de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Garzón respon que els ordenances de l’Ajuntament alguns seran de plantilla i
altres no. Afirma que l’Ajuntament no compleix la Llei de morositat perquè els altres
tampoc no la compleixen amb ell i en conseqüència, no li és possible de complir-la.
L’alcalde contesta que s’han aglutinat 2 Quatre Cantons en un per explicar l’acció de
govern i altres coses que considera importants i el cost d’inversió ha estat de 8.500
euros. D’altra banda, es disculpa per no haver contestat a l’adreça de la petició i diu que
no es pot accedir dins d’un equipament municipal, a fer una enquesta a menors d’edat,

sense autorització dels pares i mares. Finalment, explica que es deia que els adhesius
s’enganxessin al vehicle perquè és un element d’identificació que ha d’anar acompanyat
del tiquet corresponent per poder afegir els 15 minuts corresponents i que amb això es
pretén fomentar la zona blava. Recorda al Sr. López Mayolas i a la Sra. Fernández que
aquesta va ser una proposta feta pels seus grups i que s’ha dut a terme.

L'alcalde aixeca la sessió a les 22:15h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

