ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
18 de juliol de 2011
19.04h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramón Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Oscar Fernández Catalan, regidor
Noemí Fernández Fernández, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Raul Muñoz Alcon, regidor
Maria Carmen Olaria Segret, regidora
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
Se n’absenten
Susana Calvo Casadesús, regidora (Punt 17)
S’hi incorporen
Susana Calvo Casadesús, regidora (Punt 18)
Absents
Maria Mercè Beltrán Fernández, regidora (S’excusa per l’absència)

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes sessions extraordinàries d'11, 16 i 22 de juny de 2011
2. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2010
3. Donar compte de Decret d'Alcaldia de nomenament de membre de la Junta de Govern
Local
4. Nomenament de representant a la Fundació Al-Bosc
5. Aprovació del resum numèric resultant de la revisió del Padró municipal d'habitants a
1 de gener de 2011
6. Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal a 31 de desembre de 2010
7. Determinació de les festes locals per a 2012
8. Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar
l'avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat i ampliació de les seves funcions
9. Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar el
Reglament del Premi Jordi Solé Tura i de modificar els reglaments de la Beca Recerca
Vicenç Plantada i del Premi Juvenil Vicenç Plantada
10. Modificació de la composició o ratificació de la Comissió d'Estudi per a la
modificació del Reglament d'espais verds
11. Creació de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar la modificació de
l'Ordenança dels establiments de concurrència pública
12. Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de modificar els
reglaments d'ús de les instal·lacions esportives municipals i del servei municipal del
complex esportiu Ca n'Arimon
13. Aprovació de la part variable del cànon de la concessió del complex esportiu Ca
n'Arimon
14. Aprovació de la presentació a la convocatòria del Premi d'accessibilitat universal de
municipis 2011 del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat
15. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a la licitació derivada del conveni marc
signat amb el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya, relatiu a la xarxa RESCAT
16. Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal 2.6, reguladora de la taxa per
llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
17. Aprovació d'una declaració d'obres d'especial interès municipal
18. Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del pressupost
19. Aprovació de la pròrroga del Conveni de gestió de residus comercials
20. Aprovació de la pròrroga del Conveni de gestió de la Deixalleria
21. Aprovació d'una operació de tresoreria
22. Aprovació d'una proposta d'acord a l'entorn de la Festa Major
23. Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'ús cogestionat de l'equipament municipal
Mercat Vell
24. Aprovació d'una proposta d'acord sobre la celebració de la Diada de l'11 de
setembre
25. Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió
Europea
26. Mocions d'urgència
27. Precs i Preguntes

1.- Aprovació de les actes sessions extraordinàries d'11, 16 i 22 de juny de 2011
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions extraordinàries d’11, 16 i 22 de
juny de 2011.
2.- Donar compte de la liquidació del pressupost de 2010
Vista la resolució de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011 per la qual s’aproven les
liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2010 de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms.
Atès el que es preveu a l’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la resolució de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011 per la qual
s’aproven les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2010 de l’Ajuntament i els
seus organismes autònoms l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, l’Institut
Municipal d’Educació i la Fundació Municipal Joan Abelló.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3.- Donar compte de Decret d'Alcaldia de nomenament de membre de la Junta de
Govern Local
Atès el Decret d'Alcaldia de data 8 de juliol de 2011
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2011, que transcrit
literalment diu el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
DATA: 8 de juliol de 2011
SERVEI: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Per Decret d'Alcaldia d'11 de juny de 2011 es van nomenar quatre regidores i un regidor
com a membres de la Junta de Govern Local.
Atès que l’article 15.1 del Reglament orgànic municipal estableix que la Junta de
Govern Local és integrada per l’Alcaldia i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d’aquests.

HE RESOLT
1. Nomenar com a membre de la Junta de Govern Local el regidor Feliu Joan
Guillaumes Ràfols.
2. Publicar el nomenament esmentat en el Butlletí Oficial de la Província.
3.

Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”

El Sr. Guillaumes explica que al seu grup municipal se li va oferir la possibilitat de
formar part de la Junta de Govern Local, cosa que troba interessant ja que és aquest
òrgan el que aprova el dia a dia de l’Ajuntament. Informa que no cobraran les dietes
corresponents a l’assistència a la Junta de Govern perquè no són necessàries i perquè ja
es donen per ben pagats amb les assignacions per grup.
El Ple se’n dóna per assabentat.
4.- Nomenament de representant a la Fundació Al-Bosc.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
A l'inici d'aquest mandat corporatiu, el Ple, en sessió de 16 de juny de 2011, ha nomenat
els representants de l'Ajuntament en diversos òrgans col·legiats d'ens i organismes, en
compliment de l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per una necessitat de redistribuir aquesta representació de l'Ajuntament en ens i
organismes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Substituir la senyora Maria Dolores Gallego Hernández com a representant de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès en la Fundació Alb-Bosc per la senyora Montserrat
Tarrés Nogués.

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 del resum numèric resultant de la revisió del Padró municipal
d'habitants a 1 de gener de 2011.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Vist l'article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de gener de cada
any.
Vist l’informe de la cap de Secció d'Informació i Atenció amb el vist i plau de la gerenta
de Serveis Generals i Planificació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2011 amb un total 52.488 veïns i veïnes
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
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 de la rectificació de l'inventari municipal a 31 de desembre de 2010
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la rectificació, a 31 de desembre de 2010, de l’inventari del patrimoni municipal
duta a terme conforme es preveu als articles 222.2 i 103 del Text refós de la Llei
municipal de règim jurídic de Catalunya i el Reglament de patrimoni dels ens locals,
respectivament.
Atès que en compliment d’allò que s’estableix als articles 204.2 i 115.2 del Reglament
d’obres i serveis dels ens locals de Catalunya, tan els organismes autònoms com les
empreses municipals han elaborat i aprovat provisionalment mitjançant acord dels seus
òrgans, els inventaris de llurs béns, drets i obligacions amb referència a 31 de desembre
de 2010, i que, per tant, integrant-se com annexos al propi Ajuntament de Mollet del
Vallès, passen a formar part de l’inventari general consolidat d’aquest, tal com s’indica
a l’article 100 del Reglament de patrimoni.
Atès l’informe del cap de Gabinet Tècnicoadministratiu de Serveis Jurídics que
s’adjunta al present dictamen.
De conformitat amb els articles 222.3 i 105 del Text refós de la llei i reglament ja
esmentats al paràgraf primer
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Aprovar la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2010
2. Aprovar definitivament, a 31 de desembre de 2010, els inventaris, dels tres
organismes autònoms i de les quatre empreses municipals que tot seguit s’indiquen:
3.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès
Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès
Fundació Municipal Joan Abelló
Mollet Comunicació, SL
Mercamollet, SL
Promosol ( Promoció del Sòl Municipal de Mollet), SL
Emfo ( Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació), SL

Trametre una còpia de l’inventari general 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.- Determinació de les festes locals per a 2012
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
La Direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya s'ha dirigit a l'Ajuntament per demanar que aquesta corporació
proposi les festes locals corresponents a aquest municipi, atès que correspon al conseller
d’aquell departament fixar mitjançant una ordre les dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, que proposin els municipis respectius.
L'article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de l'Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, dues
seran locals, i en aquest mateix sentit ho disposa també l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos.
Atès el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació
de jornades de treball, hores extraordinàries i descansos.
Vist l’informe del cap dels Serveis Jurídics de 8 de juliol de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar els dies 28 de maig i 20 d’agost com a festes locals per a l’any 2012, que
corresponen a la Pasqua granada i a la Festa Major d’estiu, respectivament.

2.

Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d'Empresa i Ocupació 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.
8.- Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar
l'avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat i ampliació de les seves
funcions.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió de 16 de juliol de 2007, va iniciar el tràmits
per a la redacció de les normes que havien de regular la composició i el funcionament
del Consell de Ciutat mitjançant l’aprovació de la creació i la composició de la comissió
d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat.
Atès que aquesta comissió d’estudi no es va convocar perquè paral·lelament van
començar els treballs del Pla Estratègic de la Ciutat i que amb un elevat nivell de
participació ja es donen per finalitzats.
Atesa la primera modificació dels membres de l’esmentada comissió aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 19 de juliol de 2010.
Atès que arran de les eleccions del 22 de maig de 2011 s’han produït nous canvis en la
composició dels membres de la corporació municipal, i ara cal tornar a nomenar els
regidors i regidores que en formaran part.
Atesa la voluntat de fer més operatius i potenciar la participació ciutadana a Mollet, la
mateixa comissió analitzarà els reglaments dels consells de Participació Ciutadana
existents.
Vist l’informe de la directora de serveis d’Acció Institucional i Participació.
Atès el que preveuen els art. 58 a 66 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Canviar el nom de la comissió d’estudis que es passi a dir: Comissió d’estudi del
Reglament del Consell de Ciutat i dels Consells de Participació Ciutadana.
2. Ampliar les funcions de la comissió per tal que, a part de redactar el reglament del
Consell de Ciutat, també analitzi els reglaments dels Consells de Participació
Ciutadana.

3. Aprovar la modificació dels membres de la comissió d’estudi del Reglament del
Consell de Ciutat i dels Consell de Participació Ciutadana.

Membres de la Corporació:
Sr. Josep Ramon Bertolín Edo, president
Sr. Antonio Felices Pérez del Corral
Sra. Ester Safont i Artal
Sr. Josep Garzón i Llavina
Sra. Ana Maria Díaz Aranda
Susana Calvo Casadesús
Feliu Guillaumes i Ràfols
Noemi Fernández Fernández
Oriol López Mayolas
Personal Tècnic:
Sra. Anna M. Gómez Jiménez
Sra. Pilar Peire Marí
Sr. Antonio Martínez Martínez
Sra. Ana Agüera Ponce
Sr. Josep Quesada Tornero
Sr. Oriol Valls i Rovira
Sra. Alícia Puig i Romagosa.

El Sr. Bertolín presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret diu que això és fruit als acords a que es va arribar abans de la
constitució del Ple i vol fer especial èmfasi a que es refacin i es canviïn els
reglaments dels consells de participació ciutadana perquè els consells sectorials no
funcionen i perquè s’ha d’intentar que la gent hi participi i sigui escoltada. Informa
que des del seu grup municipal s’està gravant el ple i que es pot veure en directe per
internet.
-. La Sra. Fernández diu que espera que aquesta no es converteix una tasca a fer durant
tot el mandat sinó que es comenci a treballar en un calendari concret que permeti
redactar l’avantprojecte del que serà el Consell de Ciutat, que ha de ser un dels
màxims òrgans de participació de la ciutadania.
-. El Sr. Guillaumes diu que cal buscar un tipus de solució a la participació que permeti,
no només participar a les entitats, sinó d’alguna manera de col·lectius informals o
inclús de persones individuals. Continua dient que aquest Consell de Ciutat permetria

visualitzar i focalitzar molt més la participació per tant, benvinguda sigui aquesta
Comissió d’Estudi i sobretot la seva ampliació de competències per discutir també el
model de consells de participació i renovar-los.
-. La Sra. Calvo manifesta que la seva opinió és la mateixa que la dels altres portaveus,
que fa molt de temps que es parla d’aquest Consell de Ciutat i demana la seva posada
en marxa. Dels consells municipals diu que n’hi ha que funcionen però en d’altres no
hi ha el quòrum suficient per la qual cosa, el seu grup pensa que no només s’haurien
d’ampliar a les entitats sinó que particulars també podrien aportar idees.
-. El Sr. Bertolín manifesta que comparteix les opinions dels diferents grups municipals
i que s’hi posaran a treballar el més aviat possible per buscar la transversalitat que la
ciutadania es mereix.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9.- Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar
el Reglament del Premi Jordi Solé Tura i de modificar els reglaments de la Beca
Recerca Vicenç Plantada i del Premi Juvenil Vicenç Plantada.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió de 31 de maig de 2010 va acordar la creació
de la comissió d’estudi per a la creació del reglament del Premi Jordi Solé Tura i per a
la modificació dels reglaments de la Beca de Recerca Vicenç Plantada i del Premi
Juvenil Vicenç Plantada.
Atès que arran de les eleccions del 22 de maig de 2011 s’han produït canvis en la
composició dels membres de la corporació municipal, i ara cal tornar a nomenar els
regidors i regidores que en formaran part.
Vist l’informe de la cap de serveis d’Estudis i Patrimoni Documental.
Atès el que preveuen els art. 58 a 66 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la modificació dels membres de la comissió d’estudi creada per elaborar el
reglament del Premi Jordi Solé Tura, i per a la modificació del reglament de la Beca de
Recerca Vicenç Plantada i del reglament del Premi Juvenil Vicenç Planta:
Membres de la Corporació:
Antonio Felices Pérez del Corral, president

Josep Ramon Bertolín Edo
Mercè Pérez Piedrafita
M. Mercè Bertran Fernández
Josep Garzón i Llavina
Manuel Beteta Palenzuela
Joan Davi Mayol
Marina Escribano Maspons
Marta Vilaret García
Tècnics municipals:
Anna M. Gómez Jiménez
Pilar Peire Marí
Alíca Puig Romagosa
Oriol Valls Rovira
M. Rosa Boada Gallego

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
10.- Modificació de la composició o ratificació de la Comissió d'Estudi per a la
modificació del Reglament d'espais verds.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el Reglament d’espais verds i zones naturals, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 16 de juny de 1992 i 17 de juny de 1993, i publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de gener de 1993 i de 26
d'agost de 1993.
Atesa la conveniència d’adaptar-lo a les noves necessitats i a canvi normatiu
produït d’ençà de la seva aprovació.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de gener de 2011, d’aprovació de la
formació de l’avantprojecte de modificació del Reglament d’espais verds i zones
naturals, i de creació de la Comissió d’Estudi encarregada de redactar
l’avantprojecte de modificació de dit Reglament.
Atès que el passat 11 de juny de 2011 va quedar constituïda la corporació
municipal que va sorgir de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de
maig i que el dia 16 de juny va tenir lloc el ple de constitució dels grups
municipals.
Atesos els articles 4.1.a), 22.2.d) i 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local; 52.2.d), 60, 66.3.f) i 178 del Text refós de la Llei 2/2003, de 28
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; i 62 i següents del Decret

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de
modificació del Reglament d’espais verds i zones naturals, que estarà formada
pels membres següents:
Membres de la Corporació:
-

Sra. Ester Safont i Artal, presidenta
Sr. Jesús Soler Gallardo, regidor de paisatge urbà
Sra. Mireia Dionisio Calé Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal (PSC-PM)
Sra. Marina Escribano Maspons Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E)
Sr. Oscar Fernández Catalán Partit Popular (PP)
Sr. Joan Daví Mayol Convergència i Unió (CiU)
Sr. Oriol López Mayolas Ara Mollet-Esquerra Republicana de Catalunya
(Ara Mollet-ERC)

Tècnics municipals:
- Sr. Josep Maria Mompín Valeri
- Sr. Claudi Salaverria Mendizàbal
- Sr. Alexandre March Raurell
- Sr. Jaume Ponsa Asensio
- Sr. Josep Pérez Marín

La Sra. Safont explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra, Escribano diu que aquesta proposta prové d’una moció presentada pel seu
grup que s’ha acabant transformant en punt d’ordre del dia, tot i que ha costat haventhi un consens entre els grups, de que cal protegir Gallecs i prohibir la falconeria.
Donat que la proposta d’acord només inclou dos “atesos” vol manifestar les raons que
ha portat al seu grup a fer la proposta. Fa anys que existeix aquesta problemàtica que
confrontava la defensa del territori amb la pràctica de la falconeria, que s’ha denunciat
de forma reiterada que continua practicant-se en l’actualitat. Continua i diu que això fa
que es vulnerin les normatives (catalana i europea) i per tant, ja no és només una
qüestió de legalitat, sinó de respecte cap a l’espai; les administracions han de treballar
i només Lliçà de Vall ha prohibit aquesta pràctica i espera que aviat es prohibeixi
també a Gallecs. D’altra banda, comenta que Gallecs es pot incloure a la Xarxa Natura
o bé declarar l’espai com a refugi de fauna ja que poden ajudar que això sigui una

realitat. Demana que el seu grup, ja que no en té representació, sigui informat d’allò
que es faci des del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs.
-. La Sra. Vilaret manifesta que el seu grup recolza el posicionament de la Sra.
Escribano, que aquesta és una demanda que parteix de la ciutadania ja que s’havien
recollit signatures al respecte i que des d’aquesta Comissió d’Estudi vetllaran perquè
la protecció de Gallecs sigui més integral.
-. El Sr. Guillaumes explica que fa mesos els van visitar representants de l’entitat
Ecologistes en Acció, que van parlar del tema de la falconeria i CiU s’ha informat al
respecte; continua dient que els seus companys de partit de Lliçà de Vall coincideixen
amb el que s’ha dit, però també han parlat amb el sector; la falconeria és una activitat
centenària, està declarada patrimoni material de la humanitat, d’altra banda, diu que
els informen que una cosa és aquesta pràctica que s’havia fet històricament a Gallecs
que era molt limitada, al contrari del que està passant ara que perjudica l’espai, per la
densitat de falconers actual.
-. La Sra. Calvo informa que serà el regidor Oscar Fernández Catalán, qui representarà
al grup municipal popular a la Comissió. Acaba dient que recolza les intervencions
fetes pels altres portaveus.
-. La Sra. Safont respon que no està d’acord amb la Sra. Escribano perquè aquesta
proposta és un punt de Ple i per tant, se li dóna la importància que requereix i mereix.
Diu que en el transcurs de la setmana es convocarà la Comissió d’Estudi perquè el
document està elaborat. Comenta que sol·licitar una fórmula de protecció requereix
uns estudis previs, si l’espai compleix amb els criteris necessaris per ser-ne inclòs; en
tot cas, diu, hauria de ser el departament corresponent el que els hauria d’emetre. Diu a
la Sra. Vilaret que aquest va ser un procés molt consensuat amb el conjunt de grups
municipals, l’equip de govern ha treballat conjuntament amb l’Associació de Veïns de
Gallecs i amb l’associació de Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs perquè el
document que acabi essent motiu d’anàlisi tingui la major fiabilitat per totes les parts.
Diu al Sr. Guillaumes que els aspectes que ha esmentat es tractaran a la Comissió
d’Estudi al mateix temps que diu que Gallecs ha de continuar sent un espai en el qual
els usos que se’n derivin siguin els que corresponen atesa la seva idiosincràsia.
-. La Sra. Escribano manifesta que en cap cas, el seu grup està en contra de la falconeria
però aquesta pràctica no ha d’entrar en contradicció i en conflicte amb aus que estan
en període de migració, nidació o en perill d’extinció. Per tant, es tracta de congeniar
les dues coses i que la pràctica de la falconeria es faci en altres llocs i no a Gallecs.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
11.- Creació de la Comissió d'Estudi encarregada de redactar la modificació de
l'Ordenança dels establiments de concurrència pública.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès l’informe de la Cap de gabinet tècnic-administratiu del servei de Gestió, disciplina
urbanística i habitatge sobre la necessitat de modificació de l’ordenança municipal dels
establiments de concurrència pública en l’àmbit de les activitats recreatives de
restauració, musicals, de joc i atraccions, audiovisuals i similars, per tal d’adaptar-la al
nou marc normatiu establert.
Atesos el articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública en
l’àmbit de les activitats recreatives de restauració, musicals, de joc i atraccions,
audiovisuals i similars.
2. Designar una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de
la modificació de l’ordenança, la qual estarà integrada pels membres de la
Corporació i pel personal tècnic següent:
Membres de la Corporació:
Sra. Mireia Dionisio Calé
Sra. Ester Safont Artal
Sr. Josep Maria Garzón i Llavina
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols
Sr. Antonio López Rodríguez
Sr. Oriol López Mayolas
Sra. Susana Calvo Casadesús
Personal tècnic:
Sr. Josep Quesada Tornero
Sra. Vanesa Carmona Pérez
Sra. Pilar Laso Oliveros
Sr. Angel de Vicente Jofre
Sr. Josep Pérez Marín
Sra. Alícia Puig Romagosa

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
12.- Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi encarregada de
modificar els reglaments d'ús de les instal·lacions esportives municipals i del servei
municipal del complex esportiu Ca n'Arimon

La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
La cap de la secció d’Esports mitjançant informe de data 1 de juliol de 2011, proposa
canviar els membres de la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte del
text de modificació del Reglament d’utilització de les instal·lacions esportives
municipals i del Reglament del servei municipal Complex Esportiu Municipal Ca
n’Arimon (A131 Esports 2010/1).
D’acord amb l’informe del cap del Gabinet Tecnicoadministratiu de l’Àrea de Serveis
Personals, de 6 de juliol de 2011.
Atesos els articles 52.2.d i 60.2 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
Modificar la composició de la comissió d’estudi encarregada de modificar el Reglament
d’utilització de les instal·lacions esportives municipals i el Reglament del servei
municipal Complex Esportiu Ca n’Arimon, que estarà formada per:
President: Josep Monràs i Galindo
Membres de la corporació:
Mercè Pérez Piedrafita
Carme Olària Segret
Noemí Fernández Fernández
Oriol López Mayolas
Manel Beteta Palenzuela
Tècnics municipals:
Antonio Martínez Martínez
Jaume Ponsa Asensio
Alícia Puig Romagosa
Marisa Santamaria Castel

L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández pregunta si només es modifica el reglament d’ús o si també hi ha
modificacions per millorar l’accés a les persones amb discapacitats.

-. L’alcalde respon que aquest acord parla concretament l’ús de les instal·lacions
esportives. Manifesta que es continuarà treballant perquè no hi hagi cap mena de
discriminació a persones amb dificultats físiques o sensorials i es demanarà a
l’empresa concessionària que faci les adaptacions pertinents.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
13.- Aprovació de la part variable del cànon de la concessió del complex esportiu
Ca n'Arimon.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Vist l’informe de l’economista Joan Carrera i Font, de 30 de juny de 2011, en el qual es
fixa l’import de la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei públic
municipal del Complex Esportiu Municipal Ca n’Arimon (ESP/54/98).
D’acord amb l’informe del cap del Gabinet Tecnicoadministratiu de l’Àrea de Serveis
Personals, de data 5 de juliol de 2011.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació del contracte de
gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal Complex Esportiu
Municipal Ca n’Arimon.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del
Complex Esportiu Municipal Ca n’Arimon per a l’any 2011 en un import de
71.527,83 €.
2. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU perquè en el termini
d’un mes a partir de la notificació d’aquest acord ingressi en la tresoreria municipal
la quantitat esmentada.
L’alcalde comenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que s’abstindrà en la votació del punt perquè
considera que aquest podria haver estat un equipament de gestió pública.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Soler, Safont i
Talarn. Total: 19.

Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
14.- Aprovació de la presentació a la convocatòria del Premi d'accessibilitat
universal de municipis 2011 del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Vista la publicació del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat de la Resolució de
data 24 de maig de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, per la què es convoca
la concessió dels premis d’accessibilitat universal de municipis per a l’exercici 2011,
(Butlletí Oficial de l’Estat núm. 141 de 14 de juny de 2011).
Atès que la finalitat d’aquests premis és recompensar als municipis que han
desenvolupat una tasca continuada, durant un període de temps no inferior a cinc anys,
en el camp de l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic,
l’educació, l’oci, la cultura, l’esport, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació, programat i avaluat, els resultats de la qual siguin
mereixedors d’aquesta distinció.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès porta anys treballant de manera activa i
continuada en favor de la promoció i la inclusió social i laboral de les persones
discapacitades, i que aquesta feina s’ha impulsat des de diferents àmbits i per diferents
medis: establiment de Centres especials de treball, impuls de programes específics de
serveis socials, accés adaptat a les noves tecnologies, reducció de barreres urbanístiques
i arquitectòniques, adaptació d’espais culturals, accés a pràctiques esportives, etc.
Atès que es considera molt beneficiosa la participació municipal a aquests guardons
degut a la posada en valor que suposaria per a aquesta tasca desenvolupada a la ciutat de
Mollet del Vallès, i que, a més a més, permetria impulsar la consecució de noves fites
en aquest àmbit de treball.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la presentació a la convocatòria del Premi d’Accessibilitat Universal de
Municipis 2011 del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

15.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a la licitació derivada del conveni
marc signat amb el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la xarxa RESCAT.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en data 20 de
desembre de 2010 va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT
de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya, i del conveni de cessió
d'ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals denominat
SIPCAT. Aquests convenis es van signar el 6 d'abril de 2011.
Vist que la clàusula segona, tercera i sisena d’aquest conveni, entre altres, preveu com a
obligació adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT per garantir
la compatibilitat dels equips i, que l’Ajuntament podrà adquirir-los a l’empresa
adjudicatària del contracte públic dels lots corresponents, amb les mateixes condicions
de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals desenvolupat des del departament
d’Interior Relacions Institucionals i Participació.
Vist l’informe de la tècnica de Serveis Jurídics amb el vist i plau de la directora de
Serveis Generals, Innovació i Planificació.
Atès que allò que preveu l’'article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic (LCSP) preveu que les entitats locals poden adherir-se
mitjançant els corresponents acords a sistemes d'adquisició centralitzada d'altres entitats
locals o Comunitats Autònomes.
Atès que l’òrgan competent per adherir-se al conveni marc, per adjudicar el contracte
derivat i per formalitzar-lo és el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb l'apartat segon de la
disposició addicional segona de la citada Llei de contractes del sector públic, en tant que
el contracte al qual s'adhereix l'Ajuntament té una duració de cinc anys i quatre mesos i
aquest caràcter plurianual supera els quatre anys previstos a l'apartat primer de
l'esmentada disposició addicional segona.
Es proposta que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adherir-se a la contractació derivada del conveni marc signat entre el Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Mollet del Vallès relativa a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya, per a l'adquisició de
dos equips fixes, sis equips mòbils i trenta equips portàtils.

2. Adherir-se als plecs de clàusules administratives particulars i els de les clàusules
tècniques que regeixen el contracte d’arrendament amb opció de compra, de
terminals i accessoris per a la xarxa de radiocomunicacions RESCAT del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació´.
3.

Traslladar aquest acord al Inspector en Cap de la Policia Municipal i als Serveis
Econòmics.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta el nombre legal de membres de la Corporació.
16.- Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal 2.6, reguladora de la taxa
per llicències o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.
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.
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 que s’ha advertit error material en l’aprovació de l’ordenança fiscal 2.6,
reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’Urbanisme per l’exercici de 2011, envers l’aprovada per l’exercici de 2010.
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. 2.6 reguladora de la
taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’Urbanisme, segons el següent detall:
Afegir a l’article 2. Fet imposable, els següents apartats:

“2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament,
conservació i reparació que es realitzin en l'interior dels habitatges.
3.

Tampoc estaran subjectes a aquesta taxa les obres següents:
•

Construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de treball que justifiquin
aquesta declaració.

•

Obres d’implantació d’energies renovables en edificis ja existents,
sempre que signifiqui la no utilització de PVC en conduccions
elèctriques i en la fusteria.

•

Obres que fomentin el consum eficaç de l’aigua i/o recollida d’aigua
de pluja, sempre que no signifiquin la utilització de PVC en les
conduccions.

•

Obres destinades a l’adequació de mesures d’aïllament acústic i/o
tèrmic”.

2. 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.
3. 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.
17.- Aprovació d'una declaració d'obres d'especial interès municipal
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès allò que es preveu a l’article 104.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals i a
les ordenances fiscals vigents en aquest municipi.
Vista la sol·licitud del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a
la realització d’obres a la Fundació Giro Centre Tecnològic.
Vista la sol·licitud del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs per a la
realització d’obres per a la reconstrucció de les taulades de la Masia de Ca l’Antic de
Gallecs.

Vist l’informe de la cap del Servei de Gestió Disciplina Urbanística i Habitatge.
Vist l’informe de la cap dels Serveis Econòmics.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article
91.4 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar una obra d’especial interès i utilitat pel municipi la realització de
l’adequació a la Fundació Giro Centre Tecnològic per a la ubicació de tres línees
d’educació obligatòria.
2. Declarar una obra d’especial interès i utilitat pel municipi la realització de la
reconstrucció de les teulades de la Masia de Ca l’Antic de Gallecs.
3. Aplicar els beneficis fiscals corresponents, segons els casos, que es preveuen a les
ordenances fiscals, reguladores dels impostos i taxes, per a l’exercici 2011.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
18.- Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del pressupost
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el que estableix l’article 165.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i el desenvolupament
reglamentari del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació, gestió i liquidació
del Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a 2011 s’ajustarà a la
normativa general aplicable i a les Bases d’Execució que tindran la mateixa vigència
que el pressupost i la seva pròrroga legal en el seu cas.
Atès que les Bases d’Execució s’apliquen amb caràcter general a l’execució del
pressupostos de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
Atès l’informe de la cap del servei de Gestió, Disciplina Urbanística i Habitatge.
Atès que l’expedient ha estat informat per intervenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Modificar les Bases d’Execució del Pressupost General de l’exercici 2011, incloses
en l’annex 3:
- Bases per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió
de barreres arquitectòniques.
2. Sotmetre la modificació a informació pública i audiència de les persones interessades
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la Corporació.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
19.- Aprovació de la pròrroga del Conveni de gestió de residus comercials
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament va acordar en sessió de 25 d’abril de 2005, aprovar el conveni de
desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès de gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial al Consorci per a
la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, el qual es va formalitzar el 26 d'abril de
2005.
D'acord amb el seu pacte setè, el conveni estén els seus efectes fins al 31 de desembre
de 2005, essent susceptible de pròrroga expressa per anualitats successives. Així mateix,
el pacte cinquè disposa que la quantitat que ha d'abonar l'Ajuntament es fixarà, pels
exercicis següents, a l'addenda anual corresponent.
La Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,
reunida el 25 de febrer de 2011, ha aprovat la pròrroga del conveni esmentat fins al 31
de desembre de 2011, amb una proposta de pressupost per a 2011 de 160.153,65 euros
(IVA inclòs).
Atesos els informes emesos pel Cap de Serveis de Qualitat Urbana i Ambiental i del
Cap de Gabinet Tècnicoadministratiu de la Gerència dels Serveis Territorials de data 8
de març de 2011, conformat per la Secretaria General en data 1 d’abril de 2011.
Atès l’informe de fiscalització emès per la Intervenció en data 25 de març de 2011.
Atès que continua essent de l'interès que el Consorci continuï gestionant els residus de
paper i cartró d'origen comercial.
Atès l'article 52.2.q), en relació amb el 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
Prorrogar fins al 31 de desembre de 2011 el conveni subscrit amb el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Oriental, per al desplegament de l’atribució de l’exercici
de la competència de gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial al
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, amb un import de pressupost
per a l'anualitat 2011 de 160.153,65 euros (IVA inclòs).

Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Soler, Safont i
Talarn. Total: 19
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
20.- Aprovació de la pròrroga del Conveni de gestió de la Deixalleria
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament va acordar en sessió de 25 de febrer de 2008, aprovar el conveni
de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès de gestió dels residus de la Deixalleria Comarcal de Mollet del Vallès.
D'acord amb el seu pacte vuitè, el conveni estén els seus efectes fins al 31 de desembre
de 2008, essent susceptible de pròrroga expressa per anualitats successives. Així mateix,
el pacte cinquè disposa que la quantitat que ha d'abonar l'Ajuntament es fixarà, pels
exercicis següents, a l'addenda anual corresponent.
La Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,
reunida el 25 de febrer de 2011, ha aprovat la pròrroga del conveni esmentat fins al 31
de desembre de 2011, amb una proposta de pressupost per a 2011 de 19.663,97 euros
(IVA inclòs).
Atesos els informes emesos pel Cap de Serveis de Qualitat Urbana i Ambiental i del
Cap de Gabinet Tècnicoadministratiu de la Gerència dels Serveis Territorials de data 8
de març de 2011, conformat per la Secretaria General en data 1 d’abril de 2011.
Atès l’informe de fiscalització emès per la Intervenció en data 30 de març de 2011.

Atès que continua essent de l'interès que el Consorci continuï gestionant els residus de
la Deixalleria Comarcal de Mollet.
Atès l'article 52.2.q), en relació amb el 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
Prorrogar fins al 31 de desembre de 2011 el conveni subscrit amb el Consorci per a la
Gestió de Residus del Vallès Oriental, per al desplegament de l’atribució de l’exercici
de la competència de gestió dels residus de la Deixalleria Comarcal de Mollet del
Vallès, amb un import de pressupost per a l'anualitat 2011 de 19.663,97 euros (IVA
inclòs).
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Soler, Safont i
Talarn. Total: 19
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
21.- Aprovació d'una operació de tresoreria
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la previsió de tresoreria per a l’exercici 2011 i els dèficits temporals que es
produiran com a conseqüència de les diferències de venciment entre els pagaments i la
recaptació dels ingressos.
Atès que l’article 199 del tex refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta Llei,
estableix que les entitat locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquidat derivats dels desfases
entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
Atesa la conveniència de concertar una pòlissa de tresoreria per import de 800.000,00 €,
per tal de cobrir la previsió del puntual pagament d’obligacions.

Atès l’article 4.1.1) de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, en el qual
s’exclouen de la subjecció d’aquesta Llei de contractes relacionats amb operacions
financeres com la proposada.
Atès que s’han consultat diverses entitats financeres amb oficines a la nostra ciutat i
vistes les ofertes presentades per aquestes entitats i que consten a l’expedient.
Vist l’informe de l’Interventor.
Atès l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, en relació a les competències del Ple de l’Ajuntament per a la concertació
d’operacions de tresoreria amb els límits que corresponen en cada cas.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb l’entitat financera CATALUNYACAIXA una operació de tresoreria
per un import de 800.000,00 €, per un termini no superior a un any a l’objecte de
cobrir dèficits temporals de liquidat derivats de les diferències de venciment de
pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
-

Import: 800.000,00 euros
Tipus d’interès: Euribor 12 mesos + 2,90 %
Liquidació d’interessos: trimestral
Termini de vigència: 31 de desembre de 2011.
Comissió obertura: 0,50 %
Comissió d’estudi: exempt
Comissió de no disponibilitat: 0,10 trimestral
Intervenció de la formalització de la pòlissa de crèdit davant la Secretària de la
Corporació.

2. Aprovar i acceptar el model de contracte que figura a l’expedient.
3. Autoritzar la disposició dels fons obtinguts mitjançant la pòlissa amb la signatura
conjunta dels tres clavaris de l’ajuntament, i disposar la pòlissa pel seu import total.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández diu que el seu grup entén que la situació és delicada però al mateix
temps els preocupa l’estat dels comptes. Pregunta si hi ha factures no reconegudes.
-. El Sr. Garzón que totes les factures són reconegudes, que a tots els preocupa la
situació de les administracions i que el problema de finançament és històric, entre

altres coses, perquè l’ajuntament atorga subvencions que després triga a cobrar de
l’administració competent
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón, Monràs,
Pérez, Soler i Safont. Total: 11.
Voten no: Ningú
S’abstenen: Beteta, Calvo, Daví, Escribano, Fernández, Fernández Catalán, Guillaumes,
López, López Mayolas, Muñoz, Olaria, Talarn i Vilaret. Total: 13

22.- Aprovació d'una proposta d'acord a l'entorn 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 es 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 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. Que els concerts de Festa Major retornin 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. Que en consideració a la feina, a la transversalitat i al creixement de les colles de
Morats i Torrats, els sigui facilitat un espai de treball a cascuna d’elles per a l’ús de
tot l’any més adient del que disposen ara, que serveixi també de magatzem per tal de
poder guardar i treballar amb noves idees de cara a la festa major següent, facilitant
així un model de festa que potenciï l’originalitat i la creació de noves propostes.
3. Fer arribar els continguts d’aquest acord a les colles de Morats i Torrats, a la
Comissió de Festa major, i a la resta d’entitats que participen de la Festa major de
Mollet del Vallès.

El Sr. López Mayolas comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández manifesta que el seu grup recolzarà la proposta que es presenta
però que cal tenir en compte que quan hi ha concerts extraordinaris o alguna activitat
que requereix una condició especial, sobretot pel que fa a la seguretat o nombre de
persones que hi assisteixen, Ca l’Estrada és l’espai adient. Pregunta si l’entitat ha
demanat un espai de treball més gran.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que amb la situació de crisi actual no es poden fer macroconcerts com els que s’han fet fins ara i que per tant, els que es poden fer, es poden
celebrar al Parc de Can Mulà.
-. El Sr. Beteta manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta d’acord perquè
per qüestions de seguretat el parc de Ca l’Estrada és el més adient i perquè és també
un espai de la ciutat. Pensa que les Colles no han de monopolitzar la festa major.
-. La Sra. Pérez diu que el seu grup també votarà en contra de la proposta per motius de
seguretat, tot i que l’activitat de festa major que té a veure amb espectacles i concerts
es farà en espais més cèntrics de la ciutat; això però, no vol dir que en properes
edicions, si ho requereixen els motius de seguretat, tècnics o altres, no es puguin
utilitzar altres espais de la ciutat que garanteixin el bon funcionament dels actes en la
seva totalitat, tal i com queda reflectit en la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i en el Decret 112/2010,
de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives. D’altra banda, respon que les Colles de Morats i Torrats tenen la seva seu
a l’Era, un espai de magatzem a l’antiga Lefa i espais de treball durant els dies de la
festa major.
-. El Sr. López Mayolas contesta que tot i que hi ha espais per treballar, considera que
no són prou dignes i que seria interessant veure com funcionen altres municipis.
Manifesta que la festa major s’ha de celebrar al centre de la ciutat, que ha d’haver-hi
un canvi en el seu model i creure en les Colles de Morats i Torrats com allò essencial
de la festa major.
-. La Sra. Pérez contesta que es creu en els Morats i Torrats i que a més, tenen els espais
que demanen.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
Voten no: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont, Soler i
Talarn. Total: 19
S’abstenen: Ningú.

En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
23.- Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'ús cogestionat de l'equipament
municipal Mercat Vell
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el Mercat Vell, l’antic mercat municipal, és l’espai idoni per fer exaltació de
propostes escèniques i culturals diverses (teatre, poesia, dansa, música) i per fer-hi
exposicions, debats, col·loquis, passi de vídeos , cinema, tallers, cantautors, etc.
Atès que després de la seva exitosa recuperació com a espai per a la ciutat, demanada
per les forces cíviques de la ciutat, ara és el moment de començar una gestió diferent i
decidida encarada cap a la ciutadania més activa.
Atès que el Mercat Vell és l’espai idoni, per ubicació i condicions, per experimentar un
funcionament netament cogestionat amb entitats o un grup d’aquestes.
Atès que aquesta cogestió es podria fer entre les entitats interessades, juntament amb la
coordinació d’un tècnic especialitzat en la matèria proporcionat per l’Ajuntament.
Atès que un experiment d’aquestes característiques no vol dir en cap moment que les
entitats que fins ara fan activitat a l’espai quedin afectades.
Atès que hi ha part de la ciutadania de Mollet que demana que s’experimentin noves
fórmules d’us dels espais municipals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Crear una comissió d’estudi sobre l’ús cogestionat d’entitats i de l’Ajuntament del
Mercat Vell.
El Sr. López Mayolas explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Fernández opina que no ha d’haver cap inconvenient per arribar a acords
respecte aquesta proposta; és molt positiu que es posi damunt la taula la conveniència
d’aquest tipus de gestió dels equipaments de la ciutat i per tant, cal que aquest debat es
tingui en compte perquè han canviat els usuaris, els barris, les necessitats de les
persones, hi ha una nova manera de comunicar-se, de fer i de pensar i és obligació de
l’Ajuntament de posar-se a treballar en aquesta línia.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que CiU s’abstindrà en la seva votació.

-. La Sra. Calvo manifesta que si aquesta comissió engloba el conjunt d’equipaments
municipals hi votarà a favor però no està d’acord en regular només el Mercat Vell.
. La Sra. Pérez contesta que l’Ajuntament és l’administrador de l’equipament, garanteix
el seu ús de forma equitativa i ordenada per tant, es parla d’un model de gestió directa.
Considera que aquesta és una proposta oportunista perquè en el seu programa
electoral, concretament a l’apartat de joventut, ja es parla d’un possible equipament
co-gestionat.
-. El Sr. López Mayolas respon que l’any 2007 el seu grup ja tenia aquesta proposta en
el seu programa electoral i al 2011, com Ara-Mollet Esquerra, també hi és. No s’està
parlant d’un equipament juvenil sinó d’un lloc d’ebullició cultural, ciutadana. Diu que
no és necessari que tots els equipaments estiguin regits de la mateixa manera.
-. La Sra. Fernández reitera que aquests models són variables i fora important parlar-ne.
-. El Sr. López Mayolas considera que recollir inquietuds populars i portar-les al Ple no
és negatiu ni oportunista i és tasca dels grups de l’oposició igual que ho deu ser també,
de l’equip de govern.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
Voten no: Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón, Monràs,
Pérez , Safont i Soler. Total: 11
S’abstenen: Beteta, Calvo, Daví, Fernández Catalán, Guillaumes, Muñoz, Olaria i
Talarn. Total: 8
En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria dels membres presents
de la Corporació.
24.- Aprovació d'una proposta d'acord sobre la celebració de la Diada de l'11 de
setembre
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que l’Onze de Setembre és, per a Catalunya, un dia de commemoració nacional i
per això les institucions i els ciutadans mostren aquest dia el seu sentiment de
pertinença i reten homenatge a la seva història i als defensors de la seva identitat.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès té la voluntat de continuar impulsant de
manera unitària la celebració institucional, social i ciutadana de la Diada Nacional de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Celebrar l’acte principal de la Diada amb una ofrena floral al monument a Rafael
Casanova, obra de l’artista molletà Cesc Bas, a l’avinguda del mateix nom.
2. Definir el desenvolupament de l’acte d’acord amb l’estructura següent. S’iniciarà
aquest acte, que es concep com un acte unitari i ciutadà, amb la interpretació de El
cant de la senyera, a càrrec de les corals molletanes, moment en el qual s’hissarà la
bandera nacional de Catalunya. A continuació, el Consistori encapçalarà l’ofrena
floral, a la qual seguiran totes les entitats que s’hauran adherit a la commemoració.
L’ofrena finalitzarà amb la interpretació de l’Himne de Mollet i Els Segadors. En el
decurs de l’ofrena, hi haurà diverses interpretacions musicals, a càrrec d’entitats
molletanes.
3. Per tal de donar la màxima solemnitat i expressar tot el contingut nacional de la
commemoració, hissar la senyera en solitari al pal del monument a Rafael Casanova
al principi de l’ofrena per tal que el presideixi, i que hi romangui tot el dia. La
senyera també estarà penjada en solitari als pals de la plaça de Prat de la Riba, l’altre
espai públic on també se celebren actes ciutadans de commemoració de la Diada.
4. Que l’Ajuntament faci col·locar, dies previs a l’Onze de Setembre, en les principals
vies de la ciutat banderoles al·lusives a la commemoració per tal de recordar la
imminent celebració i per crear un marc de reconeixement i adhesió ciutadans a la
festa nacional.
5.

Que l’Ajuntament publiqui el ban de l’alcalde en els mitjans de comunicació locals
per tal de proclamar el significat i la importància identitària de l’Onze de Setembre,
tot esperonant la ciutadania perquè pengi la senyera als balcons, i editar, alhora,
anuncis per informar del programa institucional i ciutadà de commemoració de la
Diada.

El Sr. Felices exposa el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas presenta un vot particular, en el qual es fa constar que
l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya Un país una bandera per dignificar
Catalunya; informa que el 92% dels ajuntaments catalans posen només la bandera
catalana als seus pals per la Diada i molts alcaldes i regidors senten la necessitat
d’expressar aquesta resposta simbòlica com a representants del poble que els ha votat.
. La Sra. Fernández manifesta el suport del seu grup a que l’Onze de Setembre onegi
exclusivament la bandera catalana als pals de l’Ajuntament.
. El Sr. Guillames manifesta que el seu grup donarà suport a totes dues propostes.

. La Sra. Calvo manifesta que no recolzarà el vot particular perquè no representa al
conjunt de la ciutadania i votarà a favor de la proposta de l’equip de govern.
-. El Sr. Felices recorda que el Parlament de Catalunya és la màxima institució i que ha
tingut sempre les dues banderes i diu que la responsabilitat del govern no és la mateixa
que la de l’oposició.
-. El Sr. López Mayolas diu que s’abstindran en la seva votació perquè consideren que
aquest no serà un acte unitari. Opina que des del municipalisme cal anar per endavant
dels parlaments i reitera que un 92% dels ajuntaments catalans fan onejar només la
bandera catalana durant la Diada de l’Onze de Setembre.
-. Sotmès a votació el vot particular, dóna el resultat següent:
Voten si: Daví, Escribano, Fernández, Guillaumes, López, López Mayolas Olària,
Talarn i Vilaret. Total: 9
Voten no: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández Catalán, Garzón, Monràs, Muñoz, Pérez, Soler i Safont. Total: 15
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 d’acord, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Escribano, Felices, Fernández, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, López, Muñoz,
Olaria, Pérez, Soler, Safont i Talarn. Total: 22
Voten no: Ningú.
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
25.- Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'oficialitat de la llengua catalana a la
Unió Europea
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el 30 de juny de 2011, en la votació d’una proposta de resolució perquè el
Govern espanyol sol·licités l’oficialitat del català en les negociacions d’adhesió de
Croàcia a la UE al Congrés dels Diputats a Madrid, que va tenir només el suport de
CiU, ERC i ICV i els vots contraris del PP i del PSOE.

Atès que el 6 de juliol de 2011 el Parlament Europeu va rebutjar una esmena sobre el
nou reglament sobre etiquetatge que es votava a l’Eurocambra, presentada per Ramon
Tremosa, de CiU, Oriol Junqueres, d’ERC i Raül Romeva, d’ICV amb el suport de 37
eurodiputats més, inclòs Santiago Fisas del PP i Raimon Obiols del PSC, que pretenia
obrir una escletxa en la normativa vigent que diu que cal etiquetar almenys en una de
les llengües oficials de la unió proposant eliminar la part del text que especifica que la
llengua ha de ser oficial.
Atès el seu estatus jurídic ja que és oficial en un estat sobirà (Andorra) i, al costat del
castellà, en tres comunitats autònomes espanyoles, fet que comporta una presència
significativa a l’Administració pública i el seu ensenyament obligatori en el sistema
educatiu.
Atesa la seva demografia ja que el català és la setena llengua de la Unió Europea. El
nombre de persones que el parlen és superior al de les que parlen finès o danès, i
equiparable al de les que parlen suec, grec o portuguès a Europa.
Atès que la seva situació sociolingüística, ja que és transmet de manera
intergeneracional amb normalitat. L’entenen el 95% dels ciutadans d’Andorra,
Catalunya i les Balears i més del 80% dels del País Valencià. A més, els qui fixen la
seva residència en aquests territoris tendeixen a aprendre’l i a fer-lo servir en les
relacions públiques i fins i tot familiar.
Atesa la seva tradició i vitalitat literària. Disposa de textos escrits, ininterrompudament,
des del segle XI i actualment té més de 1.200 autors literaris vius.
Atès el seu equipament lingüístic ja que és una llengua plenament codificada,
normativitzada i estandarditzada amb un consens acadèmic total. Té una autoritat
lingüística reconeguda (Institut d’Estudis Catalans) i els seus recursos lingüístics i
estudis sobre gramàtica, lexicografia, etimologia, dialectologia, terminologia, història de
la llengua o onomàstica, són comparables als de les grans llengües. Disposa d’un
diccionari normatiu i d’un gran nombre de diccionaris de definicions, així com de
diccionaris d’equivalències de les llengües més difoses del món, con són l’anglès, el
castellà, el francès, l’alemany, el rus o el xinès. A més, el català té una notable capacitat
d’elaboració i difusió de neologismes i un sistema organitzat per a la seva normalització
per mitjà del Centre de Terminologia TERMCAT.
Atès que l’oficialitat d’una llengua a la UE depèn únicament de la voluntat dels estats
membres.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Demanar al Govern Espanyol i al Congrés dels diputats que defensi els drets de
ciutadania dels catalans i oficialitzi la llengua catalana en l’àmbit de la Unió Europea.

El Sr. López Mayolas comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que CiU està d’acord amb la proposta
-. La Sra. Calvo manifesta que el PP votarà en contra de la proposta d’acord.
-. La Sra. Domínguez manifesta que l’equip de govern donarà suport a la moció.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano, Felices,
Fernández, Garzón, Guillaumes, López, López Mayolas, Olaria, Pérez, Soler, Safont,
Talarn i Vilaret. Total: 20
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández Català i Muñoz. Total: 4
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
26.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
27.- Precs i Preguntes
Precs
Prec del Sr. López Mayolas
1.- Sobre la presentació d’una moció de confiança que va ser rebutjada per l’Alcaldia i
que Ara-Mollet Esquerra es reserva el dret de tornar-la a presentar en un futur.
Precs de la Sra. Escribano
1.- Sobre la renuncia a l’assignació dels grups municipals i que es pugui arribar a acords
envers l’escrit que parla d’austeritat.
2.- Sobre la multa per desobediència civil (800/900€) a La Bombeta perquè es van
endarrerir uns minuts de l’hora pactada per acabar una activitat. Demana que
l’Ajuntament faci el possible perquè aquestes situació se solucionin d’una altra manera.
Precs del Sr. López
1.- Sobre l’adhesió del conjunt de grups municipals a la Declaració de la recuperació de
la memòria històrica.
2.- Sobre la petició de l’Assemblea d’indignats per reunir-se amb l’equip de govern.
3.- Sobre la participació ciutadana i la posada en funcionament del Consell de Ciutat.
Prec de la Sra. Fernández

1.- Manifesta la satisfacció del seu grup pel servei de RENFE (línia Mollet-El Papiol) al
mateix temps que demana més freqüència de trens a la Universitat Autònoma.
Precs de la Sra. Calvo
1.- Sobre uns expedients que ja va demanar a la Comissió Informativa.
2.- Sobre una paperera que s’ha de posar a la plaça de la Palmera.
3.- Sobre el reasfaltatge de la cruïlla entre els carrers F. Ferrer i Guàrdia/F. Layret.
L’alcalde contesta que ja s’ha demanat major freqüència de trens, fins i tot la rectora de
l’autònoma perquè deia que s’havia d’adaptar als horaris d’entrada i sortida dels
alumnes; s’ha demanat també que es mantingui el bus que fa el mateix trajecte.
El Sr. Bertolín diu que no té constància de cap petició però l’equip de govern va fer un
comunicat que informava a aquest col·lectiu de la predisposició de l’ajuntament en cas
que necessitessin qualsevol equipament municipal i de la utilització d’un punt
d’informació, d’acord amb el que disposa el reglament, i que el mateix col·lectiu ha
rebutjat. D’altra banda, comenta que des de la seva regidoria es treballarà pel Consell de
Ciutat i perquè el concepte de ciutadà responsable arribi al conjunt de la ciutadania.

Preguntes
Pregunta del Sr. López Mayolas
1.- Sobre la freqüència de les reunions de les comissions d’estudi. Sobre quan es
convocarà la Comissió d’aparcament i mobilitat. D’altra banda, s’afegeix al prec del Sr.
López referent al 75è aniversari del 18 de juliol de 1936.
Preguntes de la Sra. Escribano
1.- Sobre el retard en l’obertura de la nova residència per a discapacitats, sobre quan
s’adjudicaran les altres fases dels nous jutjats; sobre el quart institut i nous pisos de La
Vinyota.
2.- Sobre si la Generalitat preveu una retallada en l’aportació a les escoles bressol i de
ser així, com es farà front a la diferència que ha de pagar i com pot perjudicar les
famílies.
Preguntes del Sr. López
Diu a l’alcalde que hi ha hagut entitats que han intervingut al Ple però que cap ciutadà.
durant aquests anys, ha formulat cap pregunta de les set que es poden fer. Demana al Sr.
Bertolín que estudiï el reglament per ampliar-lo i posar-lo al dia.
1.- Sobre la incorporació de Sta. Perpètua i Palau-Solità i Plegamans als serveis sanitaris
de Mollet i sobre les retallades en sanitat i educació.
2.- Sobre les actuacions de Serveis Socials pel que fa als desnonaments que s’estan fent
a la ciutat.
Preguntes de la Sra. Fernández
1.- Sobre els treballs i convocatòria de la Taula de Mobilitat.
2.- Sobre els desnonaments que es poden produir en un futur.
3.- Demana quin és el pressupost de la Festa Major 2011.

Pregunta del Sr. Guillaumes
1.- Sobre el robatori de canonades al cementiri municipal.
Preguntes de la Sra. Calvo
1.- Sobre la posada en marxa del menjador social.
2.- Sobre si s’està fent algun tipus d’activitat a l’antiga discoteca “Teatre”.
La Sra. Domínguez respon que hi ha un equip directiu nomenat i que està treballant amb
l’equip docent del futur institut que es posarà en marxa el proper mes de setembre.
Comenta que no hi ha cap comunicació oficial sobre la retallada a les escoles bressol i
en cas contrari l’equip de govern farà el que calgui per evitar-ho. Explica que a l’últim
Consell Rector del Consorci Sanitari de Mollet, que es va reunir el passat 29 de juny, el
gerent va informar de la situació econòmica dient que el pressupost no ha crescut a
conseqüència de l’increment de població. Finalment, diu que a principi de curs es
convocaran els consells de participació pertinents.
La Sra. Pérez informa que s’ha arribat a acords amb les Colles de Morats i Torrats pel
que fa a la festa major d’enguany; les activitats es faran al Parc de Can Muà perquè no
es requereixen mesures determinades i informarà del pressupost quan en tingui la
informació concreta.
La Sra. Díaz explica que l’obertura de la nova residència per a discapacitats es farà entre
novembre i desembre d’enguany i s’han mantingut reunions amb la conselleria respecte
a les persones que poden accedir al servei. Pel que fa als desnonaments, diu que
l’ajuntament no en té competència judicial però des de Serveis Socials es treballa per
donar suport i orientació a les famílies afectades. El menjador social està gestionat per
Càrites Parroquial però des de l’Ajuntament es vetlla i s’intenta que funcioni
correctament; aquest és un servei que es dóna a persones amb risc d’exclusió social.
La Sra. Dionisio diu que no hi ha cap sol·licitud de llicència d’activitat per l’immoble
on es trobava la discoteca “Teatre”.
La Sra. Safont explica que el procés del Pla de mobilitat està acabat i es va demanar de
poder-lo revisar tècnicament perquè estigués en condicions de presentar-se el proper
mes de setembre. Diu que no té constància del robatori al cementiri i potser l’empresa
que fa les obres ha presentat alguna denuncia al respecte.
El Sr. Garzón diu que a l’Ajuntament no li consta que a finals d’aquest mes es faci la
segona fase dels nous jutjats, diu que desconeix si a la proposta de pressupost que
presenti la Generalitat hi seran inclosos. Respecte els pisos de Can Borrell recorda que
van ser adjudicats a una empresa que està tornant a elaborar el projecte i intentant
aconseguir finançament.

L'alcalde aixeca la sessió a les 21:36h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

