ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 de setembre de 2011
19.30 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Maria Mercè Beltrán Fernández, regidora
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
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
L’alcalde va proposar una modificació a l’ordre del dia i es va tractar l’apartat Mocions
d’urgència en el punt núm. 22, abans que l’acceptació de la renúncia de la regidora
Noemí Fernández Fernández, que es va tractar en el núm. 23.

Se n’absenten
Ningú
S’hi incorporen
Ningú
Absents
Marina Escribano Maspons, regidora (S’excusa per l’absència)

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Correspondència
3. Aprovació del Compte General del Pressupost de 2010
4. Aprovació de la sol·licitud i de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini,
dins de la línia ICO.
5. Aprovació d'una modificació de les bases d'execució del Pressupost de 2011
6. Aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost de 2011
7. Concertació d'una operació d'aval a favor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
8. Aprovació inicial del Reglament del Premi Jordi Solé Tura
9. Aprovació inicial del nou Reglament del Premi Juvenil Vicenç Plantada
10. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'espais verds i zones naturals
11. Aprovació inicial del POUM per a la implantació del socio-sanitari de Mollet del
Vallès
12. Aprovació del text refós de la modificació puntual del POUM del sector El Calderí
13. Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança municipal
d'intervenció integral de l'administració ambiental
14. Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi creada per a redactar la
modificació de l'Ordenança reguladora dels permisos d'obres i instal·lacions
15. Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi creada per a redactar la
modificació del Reglament del Servei d'Atenció Domiciliària
16. Aprovació d'una proposta d'acord sobre la Renda Mínima d'Inserció
17. Aprovació d'una proposta d'acord de suport al model educatiu català
18. Aprovació d'una proposta d'acord de reclamació d'un finançament adequat per a les
escoles bressol i les escoles de música municipals
19. Aprovació d'una proposta d'acord sobre la central nuclear d'Ascó
20. Aprovació d'una proposta sobre el retorn d'una part de la bestreta de la participació
en els tributs de l'Estat de 2009
21. Aprovació d'una proposta d'acord en defensa del sistema sanitari públic
22. Acceptació de la renúncia de la regidora Noemí Fernández Fernández
23. Mocions d'urgència
24. Precs i Preguntes

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2011.
2.- Correspondència
Vista la resolució de l’alcaldia de 7 d’abril de 2011, enregistrada en el llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 1401, per la qual s’habilita amb caràcter
accidental el funcionari Sr. Josep Pérez Marín i les funcionàries Sres. Inmaculada
Ortega Costa i Montserrat Carpio Carro per cobrir, respectivament, els llocs de treball
de Secretària, Interventora i Tresorera de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per
absència del titular del lloc.
Vista la resolució de l’Alcaldia de 8 de juny de 2011 enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’alcaldia amb el número 1493, per la qual s’habilita amb caràcter
accidental a la funcionària Montserrat Carpio Carro per cobrir el lloc de Tresorera de
l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència de la titular del lloc.
Vista la resolució de l’alcaldia de 11 de juliol de 2011 enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 2432 per la qual s’habilita amb caràcter
accidental la funcionària Inmaculada Ortega Costa per cobrir el lloc de treball
d’Interventora de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència del titular del
lloc.
Vista la resolució de l’alcaldia de 18 de juliol de 2011, enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 2479, per la qual s’habilita amb caràcter
accidental els funcionaris Jaume Ponsa i Asensio, Josep Barberà Boix i Josep Pérez
Marín i les funcionàries Inmaculada Ortega Costa i Montserrat Carpio Carro per cobrir,
respectivament, els llocs de treball de Secretaria, Intervenc8ió i Tresoreria de
l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència de la titular del lloc.
Vista la resolució de l’alcaldia de 21 de setembre de 2011 enregistrada en el Llibre de
resolucions de l’Alcaldia amb el número 2908, per la qual es rectifica la data d’efectes
de l’habilitació amb caràcter accidental del funcionari Jordi Cortina Carreras acordada
per resolució de 14 de setembre de 2011.
Atès el que es preveu a l’article 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 7 d’abril de 2011,
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 1401, per la
qual s’habilita amb caràcter accidental el funcionari Josep Pérez Marín les
funcionàries Inmaculada Ortega Costa i Montserrat Carpio Carro per cobrir,

respectivament, els llocs de treball de Secretària, Interventora i Tresorera de
l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència del titular del lloc.
2. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 8 de juny de 2011
enregistrada en el llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 1493, per la qual
s’habilita amb caràcter accidental la funcionària Montserrat Carpio Carro per cobrir
el lloc de Tresorera de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència de la
titular del lloc.
3. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia d’ 11 de juliol de 2011
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 2432 per la qual
s’habilita amb caràcter accidental la funcionària Inmaculada Ortega Costa per cobrir
el lloc de treball d’Interventora de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per
absència del titular del lloc.
4. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 18 de juliol de 2011,
enregistrada en el llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 2479, per la qual
s’habilita amb caràcter accidental els funcionaris Jaume Ponsa i Asensio, Josep
Barberà Boix i Josep Pérez Marín i les funcionàries Inmaculada Orgega Costa i
Montserrat Carpio Carro, per cobrir, respectivament, els llocs de treball de
Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per
absència del titular del lloc.
5. Donar-se per assabentat de la resolució d’alcaldia de 14 de setembre de 2011
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 2904, per la
qual s’habilita amb caràcter accidental el funcionari Jordi Cortina Carreras per cobrir
el lloc de Tresoreria de l’Ajuntament, amb delegació de signatura, per absència de la
titular del lloc.
6. Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de 21 de setembre de 2011
enregistrada en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia amb el número 2908, per la
qual es rectifica la data d’efectes de l’habilitació amb caràcter accidental del
funcionari Jordi Cortina Carreras acordada per resolució de 14 de setembre de 2011.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3.- Aprovació del Compte General del Pressupost de 2010
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 27
de juliol. Exposat el comte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data
3 d’agost de 2011 pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació d’acord
amb els articles 208 al 212 de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de
2010.
2. Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
tal i com, s’estableix a l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas diu que tot i que aquest tancament és positiu si s’apliquessin els
coeficients per determinar els saldos de dubtós cobrament al final de l’exercici (aquells
que marca la Sindicatura de Comptes) els resultats serien per posar claredat d’allò que
s’hauria d’aplicar. Recomana a l’equip de govern que comprovin els comptes de l’any
2009 que ja estan a la Sindicatura de Comptes perquè els poc de 9.000 euros de
romanent de tresoreria d’aquell any, s’han convertit allà, en 34 milions d’euros, cosa
que el seu grup diu no entendre. Manifesta que votaran en contra del tancament de
comptes perquè no s’ajusta a una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera
d’aquest ajuntament. Pregunta, que per què els fons líquids del romanent de tresoreria
han passat de ser l’any 2009, 1.300.000 euros positius, a ser al 2010, 3.300.000 euros
negatius; i també a què corresponen els cobraments fets, pendents d’aplicació, que són
d’un import de 1.511.000 euros.
-. La Sra. Fernández manifesta el seu agraïment al Sr. Garzón per la documentació que
els ha estat lliurada i perquè l’han rebut amb el suficient temps per poder-la revisar.
D’altra banda, diu que tot i que el resultat pressupostari és positiu però això ve donat
per la no materialització de ni un sol euro de la previsió inicial de més de 7 milions
d’euros de contribucions especials per urbanització del lateral de la C-17 i per
l’impacte de la llei de la reducció de la retribució dels empleats públics, que ha produït
un estalvi al voltant de 800.000 euros. Pel que fa a les inversions, diu que sembla
pràctica habitual d’aquest equip de govern, que no s’hagin executat en la seva totalitat,
malgrat que el tant per cent ha pujat en comparació a la resta d’exercicis; però encara
calen importants esforços i inversions per recuperar l’endarreriment acumulat en
aquesta partida i establir prioritats al respecte. Respecte l’endeutament diu que han
observat una important conversió del deute a curt termini a llarg termini i suposa que
ha ajudat a alleugerir les tensions que la tresoreria d’aquest ajuntament està patint
però, no es pot obviar l’impacte que això tindrà quan s’hagi d’amortitzar o bé, pagar
els corresponents interessos, cosa que pot repercutir en el marge de maniobra de
l’Ajuntament pel que fa a despesa ordinària. Manifesta que el seu grup no recolzarà la
proposta.
-. El Sr. Garzón contesta que les inversions mai no s’executen totalment en un període
concret perquè la tramitació és molt llarga i és impossible que quan es parla d’obres

grans, aquestes comencin i acabin l’any que estan pressupostades. Diu que durant
l’any 2010 l’Ajuntament va reduir el seu deute viu i una altra cosa va ser, la necessitat
d’augmentar les pòlisses de tresoreria perquè constantment s’estan avançant recursos i
al mateix temps es triga a cobrar d’altres administracions.
-. L’alcalde opina que aquest és un tancament acceptable perquè s’han fet esforços de
contenció de despesa molt importants, que com tothom sap, el que s’aprova al
pressupost és el resultat de les modificacions que es fan durant l’any aconseguint fins i
tot un cert estalvi perquè a l’hora de fer el tancament de comptes, aquest sigui el més
positiu possible. Manifesta que l’equip de govern està obert a rebre propostes del
conjunt de grups municipals.
-. El Sr. López Mayolas diu que el seu grup està disposat a fer aportacions pel que fa al
pròxim pressupost de 2012.
-. La Sra. Fernández reconeix que hi ha hagut contenció i diu al Sr. Garzón que farà
propostes de cara al pressupost 2012. Manifesta la seva preocupació pel deute que té
aquest ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Guillaumes, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn. Total: 16
Voten no: Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 4
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández Catalán i Muñoz. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
4.- Aprovació de la sol·licitud i de la concertació d'una operació de crèdit a llarg
termini, dins de la línia ICO
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en data 7 de juliol de 2011 es publica al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial
Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de
control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contretes per les Entitats Locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls i
rehabilitació i de simplificació administrativa
Atès el capítol II, secció segona, articles 4 a 13, que s’estableix la creació d’una línia de
crèdit per a la cancel·lació de deutes dels ens locals amb empreses i autònoms i que ve
instrumentada a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i que està ja operativa des de
finals del mes de juliol.

Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès compleix amb els requisits exigits en el
Reial Decret-Llei 8/2011, d’1 de juliol, per efectuar la sol·licitud de l’esmentada línia de
finançament.
Atès l’article 5.2 del RD 8/2011, les obligacions pendents de pagament a que es refereix
el finançament corresponen a obligacions reconegudes, liquidades, vençudes i exigibles
corresponents a l’exercici 2010 i ordenades per proveïdor i data d’antiguitat.
Atès l’article 6 del RD-Llei 8/2011, l’import màxim d’endeutament és el 25% de
l’import anual de les entregues a compte de la participació de l’ens local en els tributs
de l’estat de l’any 2011, una vegada descomptats els reintegraments corresponents a les
liquidacions definitives d’aquelles de l’exercici 2008 i anteriors.
Vist l’informe de la Tresorera accidental de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Vist l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Autoritzar la sol·licitud i concertació d’una operació d’endeutament amb l’Institut de
Crèdit Oficial i la seva formalització amb l’entitat financera Banco de Santander,
amb les següents condicions i per al pagament de les factures dels proveïdors
detallats en l’annex 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Import de l’operació: 774.512,03 euros
Modalitat: préstec
Tipus d’interès: 6,5%
Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
Comissions: no s’aplicaran comissions
Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat

2. Autoritzar la sol·licitud i concertació d’una operació d’endeutament amb l’Institut de
Crèdit Oficial i la seva formalització amb l’entitat financera La Caixa amb les
següents condicions i per al pagament de les factures dels proveïdors detallats en
l’annex 2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Import de l’operació: 1.327.196,88 euros
Modalitat: préstec
Tipus d’interès: 6,5%
Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
Comissions: no s’aplicaran comissions
Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat

3. Autoritzar a l’Alcaldia per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords
Ajuntament de Mollet del Vallès. Banco de Santander. Annex 1
Proveïdor
BONAL EMPRESA DE SERVEIS ELECTRICS I
ELECTRONICS SA
BOSCH VILLARET, JUAN LUIS - BOSCH
MAQUINARIA
CESPA GTR SA

Data factura

CESPA JARDINERIA, SL

CIA,REUSENSE DE AUTOMOVILES LA
HISPANIA SA -SAGALES

CONSELL ESPORTIU VALLES ORIENTAL
CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS
DEL VALLES ORIENTAL

ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
GIRO-FUNDACIO PRIV.ESTUDIS MEDI
AMBIENT DE MOLLET DEL VALLES
GIRONES SUBIROS, LOURDES
Total general

Descripció factura

Total

30/12/2010 FRA, 1657 -PART VARIABLE MANTEN. INSTAL. ENLLUMENAT PUBLIC -01/07/10 FINS 31/12/10

39.341,20

FRA. 102342 -MANEGA TRICOFLEX -CABÀS U-60 METAL.-VARIS
FRA. 18823 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS I DE L' INDUSTRIA APLICACIO LLEI 8/2008
FRA. 021571 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS APLICACIO LLEI 8/2008
FRA. 24306 SERVEI SETEMBRE'10 BARREJA RESIDUS GENERALS APLICACIO LLEI 8/2008
FRA. 27083 SERVEI OCTUBRE'10 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS APLICACIO LLEI 8/2008
FRA. 10M033661 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS
FRA. 10CM G00024 SERVEI JULIOL'10 MANTENIMENT CONDUCTIU I PREVENTIU SECTOR
19/07/2010 VINYOTA/RIERA SECA
FRA. 00034 SERVEI AGOST'10 MANTENIMENT CONDUCTIU I PREVENTIU ZONES SECTOR VINYOTA30/08/2010 RIERA SECA
FRA. 00035 BORSA SERVEIS ESPECIALS ZONES LA VINYOTA-RIERA SECA
30/12/2010 FRA. 73 PODA D' ARBRAT DEL 18 AL 31 DE DESEMBRE'10

2.713,36
33.490,65
37.306,33
26.700,68
31.557,37
33.515,14

31/01/2010 FRA. 14101T0024 COMPENSACIO GENER'10 TARGETA T-10 GENT GRAN I T-10 JOVE
FRA. 14101T0028 SERVEI MUNICIPAL GENER'10 TRANSPORT URBA
FRA. 14101T0029 CONVENI GENER'10 SERVEI TRANSPORT POLIGONS INDUSTRIALS
28/02/2010 FRA. 14102T0027 COMPENSACIO FEBRER'10 TARGETA T-10 GENT GRAN I T-10 JOVE

5.622,75
19.730,66
6.674,85
5.188,05

FRA. 14102T0035 CONVENI FEBRER'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT POLIGONS INDUSTRIALS
31/03/2010 FRA. 14103T0027 COMPENSACIO MARÇ'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT URBA

6.674,85
20.223,45

FRA. 14103T0028 CONVENI MARÇ'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT POLIGONS INDUSTRIALS
FRA. 14103T0029 COMPENSACIO MARÇ'10 SERVEI T10 GENT GRAN I JOVE
30/04/2010 FRA. 14104T0025 COMPENSACIO ABRIL'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT URBA
FRA. 14104T0026 COMPENSACIO ABRIL'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT URBA POLIGONS
INDUSTRIALS
FRA. 14104T0032 COMPENSACIO ABRIL'10 TARGETA T10 GENT GRAN I JOVE
24/11/2010 FRA. 82 PROGRAMA ESPORT EDUCA, FEM-HO BE

6.674,85
4.095,00
20.223,45

30/01/2010 FRA. 23.10 -1er pag. ANY 2010 -SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES -DECRET 17/05/10
FRA. 60.10 -1R PAGAMENT EX. 2010 SERVEI COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA
31/01/2010 FRA. 120.10 SERVEI GENER'10 COMPOSTATGE (FRACCIO ORGANICA)
FRA. 86.10 SERVEI GENER'10 TRANSFERENCIA I ELIMINACIO RESIDUS (RMO)
17/02/2010 FRA. 200 QUOTA FEBRER'10 SERVEI DEIXALLERIES RESIDUS BANALS I VERDS
28/02/2010 FRA. 249 SERVEI FEBRER'10 TRANSFERENCIA I ELIMINACIO DE RESIDUS
FRA. 284 SERVEI FEBRER'10 COMPOSTATGE (FRACCIO ORGANICA)
FRA. 409 GESTIO MARÇ'10 SERVEI TRANSFERENCIA I ELIMINACIO RESIDUS MUNICIPALS
31/03/2010 ORDINARIS (RMO)
01/04/2010 FRA. 523 2N PAGAMENT EX. 2010 PREU PUBLIC SERVEI COMARCAL RECOLLIDA SELECTIVA
07/07/2010 FRA. 036 SERVEI JUNY'10 DESPESES FIXES SEAM GALLECS
30/12/2010 IND.PAG.DS0200102_0132 -DESEMBRE'10 -CONSUM GAS NATURAL

79.660,64
43.834,11
14.206,66
54.764,42
1.024,96
49.800,52
11.057,14

31/07/2010
30/07/2010
30/08/2010
30/09/2010
30/10/2010
30/12/2010

14/12/2010 FRA. 100529 ACTIVITAT EDUCACIO I DIVULGACIO PROJECTE "UNA CAPSA PLENA D'IDEES"
04/10/2010 FRA. 01 -CURS DE 40 HORES CUIDEM-NOS A LA MARINETA

13.540,25
13.540,25
1.427,33
28.398,10

6.674,85
4.252,50
3.150,00

56.548,88
43.834,11
2.156,10
39.908,56
6.000,01
1.000,00
774.512,03

Ajuntament de Mollet del Vallès. La Caixa. Annex 2
Proveïdor
GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL

Data factura
Descripció factura
30/11/2010 FRA. NOV1000395 SERVEI NOVEMBRE'10 AJUDA DOMICILIARIA
30/12/2010 FRA.528 SERVEI DESEMBRE'10 AJUDA DOMICILIARIA

LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SAU

15/12/2010 FRA. 5375 SERVEI DESEMBRE'10 MANT ENIMENT NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS

MIRES ESTUDI DE COMUNICACIO SL

30/06/2010 FRA. 2057 MAQUETACIO 14 PLAFONS A DUES CARES 100X180 MOLLET AMB FUTUR

SAMCLA-ESIC. SL
SERRA-VIVES-CARTAGENA ARQUITECTES, SLP
SERVEIS DE L'ESPECTACLE F OCUS SA
SOLDE SOLDADURA Y PROTECCION SL

30/06/2010 FRA. 00683 SERVEI DE MANTENIMENT SISTEMA DE TELEGESTIO DELS REGS AUTOMATICS
FRA. 301210 HONORARIS DIRECCIO FACULTATIVA EXECUTIVA I COORD. SEG. I SALUT OBRES PLA
30/12/2010 DE LES PRUNERES
30/08/2010 FRA. Z021158 -LLOGUER MATERIAL DIVERS -AGOST 2010
31/07/2010 FRA. 29249 -SABATES PANTER

UNIVERSITAT AUT ONOMA DE BARCELONA
URBASER SA

08/09/2010 FRA.6178 CONVENI REALITZACIO ACCIONS FORMATIVES MATERIA RELACIONS LABORALS
31/03/2010 FRA. 10 SERVEI MARÇ'10 PART FIXA SERVEI MANTENIMENT CONTENIDORS

CATALANA DE CLIMA I LLONCH
SECE
SALUT VETERINARIA, SLP

FRA. 11 SERVEI MARÇ'10 PART VARIABLE NETEJA, CONSERVACIO I REPOSICIO CONTENIDORS
FRA. 9 SERVEI MARÇ'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA RESIDUS
30/04/2010 FRA. 100017 SERVEI ABRIL'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS
FRA. 100018 SERVEI ABRIL'10 PART FIXA MANT ENIMENT DE CONT ENIDORS
FRA. 100019 SERVEI ABRIL'10 PART VARIABLE MANTENIMENT CONSERVACIO I REPOSICIO DE
CONTENIDORS
31/05/2010 FRA. 21 SERVEI MAIG'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS
30/06/2010 FRA.1/11316 T REBALLS DE MANTENIMENT MAIG I JUNY INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ
30/06/2010 FRA. 71003059 MODIF.MARC FIX RECEPCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL
01/07/2010 FRA. 797 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 796 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 795 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 794 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 793 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 792 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
FRA. 791 DIVERSOS SERVEIS DE RECOLLIDA GOSSOS
30/06/2010 FRA.A/100450 SERVEI T ÈCNIC MERCAT VELL JUNY FINAL DE CURS ESCOLA MÚSICA J.RICOMA

SO I LLUM JOAN CARLES, SLU
T otal general

Total
48.834,59
46.251,61
166.313,97
2.046,24
3.491,60
45.000,00
3.305,05
2.192,45
4.500,00
1.784,44
4.767,19
318.644,17
318.644,17
1.784,44
4.767,19
318.644,17
1.407,78
1.425,14
2.034,64
4.019,40
3.149,40
8.907,64
6.703,64
4.884,76
3.449,60
243,60
1.327.196,88

El Sr. Garzón comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Calvo manifesta que el seu grup donarà suport a la proposta i vol dir que és
lamentable que els ajuntaments hagin d’acceptar un ICO per tornar el deute pendent a
l’Estat.
-. El Sr. Guillaumes diu que aquesta és una operació molt correcta perquè aquest deute
és més fàcil de controlar pels partits de l’oposició i de la mateixa ciutadania, sense
oblidar que això suposa també que els proveïdors puguin cobrar cosa que pot suposar
el salvament de moltes empreses.
-. El Sr. López Mayolas pregunta com estan els pagaments de les factures d’enguany.
-. La Sra. Fernández pregunta sobre el pagament de factures de contractes de
l’Ajuntament. Manifesta que s’abstindran en la seva votació perquè no han rebut
explicacions sobre aquestes factures que el Sr. Garzón va dir que s’adjuntarien a la
documentació del Ple.
-. El Sr. Garzón respon que no es tenen factures fora de consignació i les corresponents
al 2010 estan totes comptabilitzades. Diu els ajuntaments no podran solucionar els
seus problemes fins que es puguin finançar d’una altra manera.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont,
Soler i Talarn. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
5.- Aprovació d'una modificació de les bases d'execució del Pressupost de 2011
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 de la Unitat Tècnica d’Atenció Primària.
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 l’atorgament dels ajuts de menjador, llibres, lleure i escola bressol.
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, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, López Mayolas, Monràs, Muñoz,
Olaria, Pérez, Safont, Soler, Talarn i Vilaret. Total: 22
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Fernández i López. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
6.- Aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost de 2011
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2011
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Text
refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’art.16 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, RLEP en la seva aplicació a les entitats locals.
Atès el que es preveu a l’article 2.4 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2011 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 5/2011 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
- Transferències de crèdit positives......................................
- Transferències de crèdit negatives.....................................

72.123,04 euros
72.123,04 euros

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

0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas pregunta de quines partides provenen els 72.000 euros que es
destinaran a aquests plans.
-. La Sra. Fernández demana més informació sobre aquests plans d’ocupació i pregunta
si era necessari treure 8.000 euros de la partida de Cooperació i què es deixarà de fer
en aquest àmbit.
-. El Sr. Garzón contesta que es va fer un concurs de projectes en l’àmbit de Cooperació
amb una previsió de 40.000 euros i com que no es van presentar suficients projectes
van sobrar els 8.000 euros que s’utilitzaran per a aquest fi. A continuació detalla al Sr.
López Mayolas les partides de les quals provenen els 72.000 euros: Arxiu 10.000
euros, Relacions Institucionals i Protocol (despeses generals) 6.000 euros, Solidaritat
8.000 euros, Serveis Generals i Planificació Territorial i Estratègia 20.000 euros,
Serveis Generals, Dinamització Econòmica i Investigació Aplicada i Estadística
28.124,04 euros. Continua i diu que això no cobreix l’import del pla d’ocupació que
s’està acabant d’elaborar en funció de diferents plans d’ocupació i cases d’oficis que
entraran en funcionament el proper any.
-. L’alcalde informa que és la primera vegada que es presenta un pla d’ocupació
íntegrament municipal; no només s’ha de plantejar mesures d’austeritat si no també
mesures d’activitat econòmica i ocupació.

-. El Sr. López Mayolas diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè es tracta
d’aprovar una modificació de crèdit i que en cap cas havien estat informats sobre
aquest pla d’ocupació.
-. La Sra. Fernández recorda que el seu grup ja va presentar un pla anticrisi i una de les
propostes era tirar endavant un pla d’ocupació i manifesta que aquesta noticia els
alegra; al mateix temps, diu que espera que el procés de selecció sigui transparent i
que es doni la màxima cobertura possible.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernandez, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, López, Monràs, Muñoz,
Olaria, Pérez, Safont, Soler 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.
7.- Concertació d'una operació d'aval a favor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Atès el RD 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l’activitat de producció de
l’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a les instal·lacions
posteriors a la data límit de manteniment del RD 661/2007, de 25 de maig de dita
tecnologia.
Atès que la instal·lació és una instal·lació tipus I.2 (capítol 1, article 3) que per tenir dret
a retribució cal la seva inscripció en el REPRO (capítol 2, article 4, punt 2) la sol·licitud
de la qual s’ha de realitzar segons model de l’Annex I.
Ateses les característiques de l’aval necessari que es deriven en el capítol 2, article 9.1.
Vista l’oferta presentada per CatalunyaCaixa.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb CatalunyaCaixa, un aval per procedir a la retribució de la producció
d’energia fotovoltaica del polígon de Can Magarola, d’acord amb les següents
condicions financeres:
-

Import màxim de l’aval: 20.000,00 EUR

-

Comissió d’obertura: 0,500% (Mínim de 120,00 €)
Periodicitat: Trimestral
Comissió d’estudi: 0,00% (Mínim 0,00 €)
Prorrateig: Per dies
Comissió de facturació: 1,00% anual (Mínim 60,00 €)
Interès de demora: 29,001% anual
Interès de reemborsament: 29,001% Nominal
Data primer pagament comissió: 31.10.2011

2. Aprovar i acceptar el model de contracte que figura a l’expedient.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8.- Aprovació inicial del Reglament del Premi Jordi Solé Tura
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el ple ordinari del 31 de maig de l’any 2010 va acordar la creació de la
comissió d’estudi per a la creació del Reglament del Premi Jordi Solé Tura.
Atès que es van produir canvis en la composició dels membres de la Corporació fruit de
les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, el Ple del dia 18 de juliol va nomenar
nous membres de la comissió d’estudi encarregada d’elaborar l’avantprojecte del
Reglament.
L'avantprojecte del Reglament va ser formulat i acordat en la reunió de la Comissió del
dia 15 de setembre de 2011, que va acordar el text sense cap modificació.
Aquets Reglament és fruit de l’experiència recollida en tres convocatòries prèvies del
Premi, fetes mitjançant unes bases aprovades en les bases reguladores dels pressupostos
municipals dels anys 2008, 2009 i 2010.
És per tot això que es proposa que el Ple vulgui acordar l’aprovació provisional de
l’esmentat Reglament, que quedarà sotmès a exposició pública per un termini de 30
dies, passat el qual, si no es produeixen al·legacions, quedarà aprovat definitivament.
Atès l’informe de la cap del servei d’Estudis i Patrimoni Documental,
Atès allò que preveuen l'article 49 de la Llei reguladora de les bases de règim local;
l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 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. Aprovar inicialment el Reglament del Premi Jordi Solé Tura per a una Tesi Doctoral
sobre la Democràcia, el text del qual s'inclou com a annex en l'expedient.
2. Sotmetre a informació pública el Reglament aprovat durant un termini de 30 dies,
per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir aprovat definitivament el Reglament en cas que no se'n formulin.
4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
s'hagi aprovat definitivament.
El Sr. Felices presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que el seu grup està a favor del Jordi Solé Tura lluitador
per la democràcia, va ser pragmàtic negociant la constitució, enaltidor de Mollet del
Vallès essent Ministre de Cultura, però que al mateix temps, cal mencionar els clars i
els foscos d’aquest personatge.
-. La Sra. Fernández diu estar sorpresa per les paraules del Sr. Guillaumes perquè no és
la primera vegada que es tracta aquest Reglament. D’altra banda, manifesta que el seu
grup està a favor dels canvis en el Reglament ja que tant aquesta, com la del proper
punt, són iniciatives que estimulen la recerca i incentiven als universitaris a presentarse a aquest premi que té com a fonament posar en valor la democràcia i els reptes de la
immigració, el federalisme o en aquest cas, homenatjar la figura d’en Jordi Solé Tura.
-. El Sr. Felices recorda que la finalitat d’aquest premi és promoure la recerca entre els
joves universitaris en l’àmbit del dret públic i les ciències polítiques; té el nom d’en
Jordi Solé Tura perquè és una figura emblemàtica a la nostra ciutat.
-. El Sr. Guillaumes diu que quan s’ha parlat d’aquest tema el seu grup sempre ho ha fet
des de la discrepància i de la diferència ideològica.
-. El Sr. López opina que per la seva trajectòria en Jordi Solé Tura es mereix els
reconeixements que se li fan.
-. El Sr. Guillaumes respon que el Sr. López ha fet una interpretació contraposada de les
seves paraules.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9.- Aprovació inicial del nou Reglament 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 ordinari del 31 de maig del 2010 va acordar la creació de la comissió
d’estudi per a la modificació del Reglament del Premi Juvenil Vicenç Plantada.
Atès que es van produir canvis en la composició dels membres de la Corporació fruit de
les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, el Ple del dia 18 de juliol va nomenar
nous membres de la comissió d’estudi encarregada d’elaborar l’avantprojecte del
Reglament.
L'avantprojecte del Reglament va ser formulat i acordat en la reunió de la Comissió del
dia 15 de setembre de 2011, que va acordar el text sense cap modificació.
El Reglament del Premi Juvenil Vicenç Plantada va ser aprovat en el Ple del 22 de
febrer de 2001; va ser modificat posteriorment en el Ple del 24 de novembre de 2003.
Ara, la nova modificació d’aquest reglament ha comportat un articulat nou, ja que s’ha
canviat l’estructura de la informació, de manera que l’articulat vigent fins ara quedarà
derogat un cop aprovat definitivament el Reglament que ara es proposa d’aprovar.
Atès l’informe de la cap del servei d’Estudis i Patrimoni Documental,
Atès allò que preveuen l'article 49 de la Llei reguladora de les bases de règim local;
l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 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. Aprovar inicialment el Reglament del Premi Juvenil Vicenç Plantada, el text del
qual s'inclou com a annex en l'expedient.
2. Sotmetre a informació pública el Reglament aprovat durant un termini de 30 dies,
per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir aprovat definitivament el Reglament en cas que no se'n formulin.
4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
s'hagi aprovat definitivament.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
10.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'espais verds i zones
naturals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès el text de l’avantprojecte de modificació del Reglament d’espais verds i zones
naturals, redactat per la Comissió d’Estudi designada per acord del Ple de l’Ajuntament
en sessió de 18 de juliol de 2011.
Atès l’informe emès pel cap de Gabinet Tècnic Administratiu de la Direcció de Serveis
Territorials i Espai Públic de data 20 de setembre de 2011.
Atesos els articles 63 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Atesos els articles 52.2.d) i 178.1 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. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’espais verds i zones naturals,
segons el text que s’adjunta al present acord.
2. Sotmetre aquest acord, juntament amb la modificació del Reglament, a informació
pública mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un diari i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
pel termini de 30 dies, als efectes de la formulació de reclamacions i al·legacions i
tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions al respecte.
3. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació
del Reglament.
4. Publicar el text íntegre de la modificació del Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on hagi
estat publicat.
La Sra. Safont explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Guillaumes diu que el seu grup està a favor d’aquest reglament, tot i mostrar el
seu escepticisme envers la prohibició de la falconeria a Gallecs.
-. La Sra. Vilaret manifesta estar d’acord amb la prohibició de la falconeria, que es faci
complir el reglament i que no es dubti a l’hora d’aplicar la sanció pertinent en cas que
sigui necessari.
-. La Sra. Fernández diu que amb aquesta proposta es fa un pas endavant, que malgrat
que el reglament no reculli tot allò que tothom voldria, se n’ha fet una revisió i

millora. Espera que s’aconsegueixi l’objectiu inicial que és, prohibir la caça i
ensinistrament d’animals en tot el sòl de propietat pública. Aquesta modificació ha de
permetre exercir un millor control i sancionar quan calgui; ha de poder evitar el pas de
vehicles no autoritzats; que els gossos vagin lligats al mateix temps que cal habilitar
espais a la ciutat perquè puguin córrer lliurement. El seu grup exigeix al Consorci de
Gallecs, que s’enllesteixi la redacció del Pla d’usos perquè el procés està sent molt lent
i és una eina necessària per poder aplicar el que avui s’aprova i es continuï vetllant per
la conservació de Gallecs.
-. El Sr. Fernández Catalán manifesta que el seu grup està d’acord amb aquesta
modificació tot i que no els agrada el caràcter prohibitiu de la normativa; pregunta si
s’ha tingut en compte buscar un lloc adient per a la pràctica de la falconeria (proposa
El Cim d’Àligues) i si es parlarà amb el col·lectiu de falconers.
-. La Sra. Safont diu que cal buscar altres espais per practicar la falconeria, que l’equip
de govern és el primer interessat, un cop el reglament estigui en vigor, de sancionar a
qui vulneri la norma.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
11.- Aprovació inicial de la modificació del POUM per a la implantació del sociosanitari de Mollet del Vallès
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la proposta de modificació puntual del Pla de Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) que té per objecte establir les condicions d’ordenació i d’edificació de la
porció de sòl qualificada com a Sistema d’equipaments comunitaris, amb destí a
Equipament sanitari (Clau Es) i codi 87, amb l’objectiu d’implantar el nou Hospital
Sociosanitari de Mollet del Vallès.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tecnicoadministrtiu del Servei de Gestió,
Disciplina Urbanística i Habitatge i del Cap de la Unitat Tècnica de Gestió urbanística,
de data 21 de juliol de 2011.
Atesos els articles 80 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 23 i 117 del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atesos els articles 52.2.c) i 114.3 k) del Text refós de la llei 8/1987, Municipal i de
règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Mollet del Vallès que te per objecte establir les condicions d’ordenació i
d’edificació de la porció de sòl qualificada com a Sistema d’equipaments
comunitaris, amb destí a Equipament sanitari (clau Es) i codi 87, amb l’objectiu
d’implantar el nou Hospital Sociosanitari de Mollet del Vallès.
2. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera
publicació, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí oficial de la província, en
un diari de més divulgació en l’àmbit municipal, i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, als efectes de la formulació d’al·legacions, i donar a conèixer la
convocatòria d’informació pública per mitjans telemàtics i garantir la consulta per
aquest mitjà.
3. Tenir la modificació per aprovada provisionalment si no es presenten al·legacions o
reclamacions durant el termini d’informació pública i, en tal cas, trametre-la a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El Sr. Garzón comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López diu que el seu grup donarà suport a la proposta però no està d’acord amb
que sigui una empresa privada qui gestioni un servei que ha de ser de titularitat
pública.
-. La Sra. Calvo diu que aquest servei és necessari per a aquells pacients que han d’estar
ingressats més temps del que és habitual. Diu al Sr. López que no és el moment de
discutir si ha de ser o no públic sinó que l’obra es faci al més aviat possible.
-. El Sr. Guillaumes explica que aquesta modificació garanteix que l’edifici quedi tal
qual està i al seu grup no li importa que sigui la Fundació Hospital de Mollet qui ho
faci.
-. L’alcalde recorda que s’aprova una modificació que suposa que amb el pas del temps
l’actual hospital no es col·lapsi.
-. El Sr. López reitera que donarà suport a la proposta però que qui ha de garantir els
serveis bàsics a la ciutadania és l’Estat i que es farà un servei privat amb fons públic.
-. El Sr. Guillaumes contesta que el seu grup és favorable al servei públic per a unes
coses i al privat per a unes altres.
-. El Sr. López diu que el seu grup defensa el model públic i que tothom ha de tenir els
mateixos serveis.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

12.- Aprovació del text refós de la modificació puntual del POUM del sector El
Calderí
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del
sector de sòl urbanitzable El Calderí, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
en sessió de data 20 de desembre de 2010.
Atès l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 14 de juliol
de 2011, pel qual s’emet informe favorable sobre la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable El Calderí,
condicionat a que s’aporti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions
Atesos els informes de la Direcció General de Comerç, de la Direcció General de
Carreteres i de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
Atès el Text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a
l’àmbit del sector de sòl urbanitzable El Calderí, que incorpora les prescripcions de
referència.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tecnicoadministratiu del Servei de Gestió,
Disciplina urbanística i Habitatge i del Cap de la Unitat Tècnica de Gestió urbanística,
de data 12 de setembre de 2011.
Atesos els articles 22.2.c) i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal a l’àmbit del sector de sòl urbanitzable El Calderí, que incorpora les
prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de
juliol de 2011.
2. Trametre el Text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona .
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposta perquè no
troba necessari fer un nou barri a la ciutat.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:

Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Perez, Safont,
Soler i Talarn. Total: 20
Voten no: López Mayolas i Vilaret. Total: 2
S’abstenen: Fernández i López. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
13.- Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança municipal
d'intervenció integral de l'administració ambiental
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 Tecnicoadministratiu del Servei d Gestió, disciplina
urbanística i habitatge, sobre la necessitat de modificació de l’ordenança municipal
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions per tal d’adaptar-la al nou marc normatiu establert.
Atesos els 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 reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
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. Jordi Talarn Brich
Sra. Marina Escribano Maspons
Sr. Orcar Fernández Catalán
Sra. Marta Vilaret García
Personal tècnic:
Sra. Alícia Puig
Sr. Josep Quesada
Sra. Pilar laso
Sr. Ángel de Vicente

Sra. Vanesa Carmona
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
14.- Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi creada per a redactar la
modificació de l'Ordenança reguladora dels permisos d'obres i instal·lacions
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en data 21 de juliol de 2008, el Ple de l’ajuntament, d’acord amb el que
estableixen els articles 61 i 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
acordà modificat l’ordenança municipal reguladora
dels permisos d’obres i
instal·lacions i designar una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la modificació.
Atès que uns dels membres que la composen, el senyor Xavier Fenosa Vilarroya, ja no
forma part de la Corporació, per la qual cosa cal modificar la composició de
l‘esmentada Comissió, designant un altre membre de l’actual Corporació que
substitueixi al que en el seu moment va ser nomenat.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tecnicoadministratiu del Servei de Gestió,
disciplina urbanística i habitatge de data 19 de juliol de 2011.
Atès els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Modificar la composició de la Comissió d’estudi designada per redactar el text de
l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels permisos
d’obres i instal·lacions, que estarà formada per:
Membres de la Corporació:
Sra. Mireia Dionisio
Sra. Ester Safont
Sr. Joan Davi
Sr. Antonio López
Sr. Oscar Fernández Catalán
Sra. Marta Vilaret García
Personal tècnic
Sra. Vanesa Carmona
Sra Pilar Laso
Sr. Josep Quesada
Sr. Josep Ramirez
Sra. Núria Pérez

Sra. Alícia Puig
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
15.- Modificació de la composició de la Comissió d'Estudi creada per a redactar la
modificació del Reglament del Servei d'Atenció Domiciliària
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
La cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública mitjançant informe de data
12 de setembre de 2011, proposa canviar els membres de la comissió d’estudi
encarregada de proposar els canvis del Reglament dels serveis d’atenció domiciliària
(A131 Esports 2009/1).
D’acord amb l’informe del cap del Gabinet Tecnicoadministratiu de l’Àrea de Serveis
Personals, de 19 de setembre de 2011.
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.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Modificar la composició de la comissió d’estudi encarregada de modificar el Reglament
dels serveis d’atenció domiciliària, que estarà formada per:
President:
Ana Ma. Diaz Aranda
Membres de la Corporació:
Raul Muñoz Alcon
Joan Daví Mayol
Oriol López Mayolas
Antonio López Rodríguez
Mercè Pérez Piedrafita
Tècnics municipals:
Antonio Martínez Martínez
Jaume Ponsa Asensio
Alícia Puig Romagosa
Lola Gallego Hernández
Oriol Valls Rovira
Carles Girbau Marsal
Montserrat López Gómez

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
16.- Aprovació d'una proposta d'acord sobre la Renda Mínima d'Inserció
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de Mollet del Vallès
en fa una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon instrument d’intervenció
social que ha facilitat que moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques per
les que han passat i que evita l’extrema pobresa.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa que cal
millorar dels del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat actual,
adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la
criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment de
possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptor/es de la RMI amb un major nombre
de professionals d’acompanyament i suport.
Per l’Ajuntament de Mollet del Vallès la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són
qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d’una societat afecta
de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa capacitat de
desenvolupament econòmics.
Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda
Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat
ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30
d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima
d’inserció que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al
programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el manteniment i la
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de
la RMI, qui coneixen les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.
Atès el manifest dels equips bàsics dels Serveis Socials de la comarca del Vallès
Oriental, en el qual es posa en relleu el seu malestar pel que fa al procés com s’ha dut a
terme la revisió de les prestacions de la RMI i, sobretot, la manca d’informació als
professionals.
Atès que amb la modificació dels sistema de pagament de la Renda Mínima d’Inserció
abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència bancària com
sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple

període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris
de la RMI de les que depenen 110.000 persones i en alguns casos no haver percebut la
prestació a hores d’ara; i s’han provocat dificultats serioses als equips professionals
municipals responsables dels seu suport social i una major despesa dels Ajuntaments i
Consells Comarcals.
Atès que a principis del mes de setembre, l’Ajuntament ha reclamat a la Generalitat el
pagament del PIRMI a 30 persones que encara no l’havien cobrat des del juliol i que
està rebent suport econòmic de l’Ajuntament per tal d’atendre les seves necessitats
bàsiques mentre no reben la prestació.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar
la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.
Ates que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions
molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts;
persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi afegeixen greus dificultats
socioeducatives i de salut.
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que
conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen les
persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de
supervivència per moltes persones i també per moltes famílies amb infants a càrrec que
pateixen indirectament la pobresa.
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social,
celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol,
es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que
modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els
sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents, i el món local van
manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar
millores a la proposta de Decret.
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han
realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el
món local, i els sindicats i les entitats socials.
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fer arribar a les Conselleries de Benestar i Família i a la d’Empresa i Ocupació el
malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a les seves darreres

decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen un menysteniment al món
local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que
participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a
afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a
aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb
els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagaments de la RMI sigui
sempre per transferència bancària.
3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret del Desplegament de la
Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a una proposta de major
consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents Socials, el Tercer
Sector Social, els Col·legis Professionals i la ciutadania en general.
4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per la
reforma del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per a
l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.
5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que
aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així
com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als agents socials, al
Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector
Social.
La Sra. Fernández presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Calvo manifesta que el seu grup recolzarà la proposta d’acord. Diu que la
finalitat d’aquesta renda radica en la formació o obtenir un lloc de treball però que ha
acabat convertint-se en una pensió no contributiva. Aquesta reforma ha de permetre
segmentar correctament, saber a qui es donen aquests recursos alhora que saber també,
que és el que necessita cada persona i per què se li atorga.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que el seu grup municipal també es va sentir molest pel
retard en aquest cobrament. Continua i diu que la reforma del PIRMI és correcta
perquè d’aquesta manera cobrarà qui realment ho necessita.
-. La Sra. Vilaret diu que el seu grup es posiciona a favor de la moció i que a diferència
del Sr. Guillaumes, creu que la persecució del frau no és noticia ni se n’ha de fer

bandera, ni fer-ne tampoc titulars a l’agost, quan “tothom està de vacances”, per tal de
criminalitzar un col·lectiu que ja està prou depauperat.
-. La Sra. Díaz manifesta el recolzament del seu grup a la moció presentada perquè
aquest ajuntament creu que la lluita contra la pobresa i l’exclusió social és fonamental,
que la renda mínima d’inserció és l’últim graó per intentar pal·liar la pobresa i per tant,
cal que es revisi però, no sense previ avís. Informa que el govern municipal ha
reclamat per escrit al Govern de la Generalitat, el pagament d’aquesta renda a totes
aquelles persones que estan pendents de cobrar i que doni sortida als 42 expedients
aprovats que a dia d’avui encara estan aturats.
-. La Sra. Fernández està d’acord amb que si hi ha frau es facin les actuacions
pertinents, però a vegades és més fàcil atacar el més pobre; és cert que la picaresca
existeix i per tant, amb aquesta moció es pretén que es rectifiqui i poder comptar amb
els ajuntaments i amb els serveis socials per fer les modificacions que calgui.
-. El Sr. Guillaumes contesta a la Sra. Vilaret que no li serveix l’argument de l’estiu i
que se suposa que a l’agost estan a casa seva, si es que en tenen; a la Sra. Fernández,
que perseguir la picaresca en aquest assumpte, és defensar el feble no pas el contrari.
-. La Sra. Vilaret contesta que està de vacances a l’agost qui ha de defensar els
interessos d’aquestes persones.
-. La Sra. Fernández manifesta el seu agraïment al conjunt de grups municipals que han
volgut donar suport a la proposta.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Fernández Catalán, Garzón, López, López Mayolas, Monràs,
Muñóz, Pérez, Safont, Soler i Vilaret. Total : 20.
Voten no: Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. 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.
17.- Aprovació d'una proposta d'acord de suport al model educatiu català
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el model lingüístic de l’escola catalana, en aquests més de trenta anys de
democràcia, compta amb un ampli consens social i ha estat un model d’èxit gràcies al
qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

Amb el nostre model d’immersió lingüística, avalat per la gran majoria de la comunitat
escolar, el sistema educatiu no separa els alumnes per raó de llengua i fa possible, al
mateix temps, que els alumnes dominin les dues llengües oficials en acabar
l’ensenyament obligatori.
El model català d’immersió lingüística, alhora, ha contribuït decisivament a equilibrar el
pes del català i el castellà, força desigual en diferents àmbits en detriment del català.
La immersió lingüística afavoreix de manera indubtable la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. A més, amb les noves realitats socials dels últims anys, fruit de
l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, la immersió reforça la
idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als
municipis i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.
A Mollet del Vallès hem defensat sempre l’escola en català. Alhora constatem l’eficàcia
de l’acollida en català a la ciutat, en què l’ensenyament de la llengua catalana i de
l’entorn són elements cabdals d’integració i de cohesió ciutadana.
Les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el
desembre passat i la posterior interlocutòria del 2 de setembre en relació al model
educatiu català i la llengua posen en greu perill el model educatiu i de societat que
significa la immersió lingüística a les escoles catalanes.
Creiem que el TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes
adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté
en el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport al Govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar
el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, així com a les accions
que duguin a terme les entitats ciutadanes.
2. Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un
model d’èxit i cohesió social.
3. Traslladar aquesta resolució al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’entitat somescola.cat, al Consell
Escolar Municipal, a Convivència Cívica Catalana, al Senat i al Congrés dels
Diputats.
La Sra. Domínguez presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.

-. El Sr. López Mayolas manifesta que el seu grup donarà suport a la moció perquè cal
defensar el model educatiu en català.
-. La Sra. Fernández diu que el seu grup també hi donarà suport, que aquesta sentència
és una de les afectacions de la retallada a l’Estatut de Catalunya.
-. El Sr. Beteta diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, ajustant-se a l’article
1 de la Constitució Espanyola. Enlloc diu que una llengua substitueixi a l’altra, si no
que ambdues siguin vehiculars en l’ensenyament català. Defensen una escola
multilingüe per a una educació de major qualitat. Els governs han de complir les lleis.
-. El Sr. Guillaumes diu que el coneixement del català i el castellà per part dels infants
catalans estan per un igual i per tant, la competència lingüística no es discutible i dues
línies escolars no són possibles. Per acabar diu que les lleis s’apliquen a tothom i les
sentències judicials a les persones que les han reclamat; pretendre que una sentència
presentada per tres famílies pugui ser aplicada a una població de més de 7 milions de
persones, no és possible.
-. La Sra. Calvo, contesta que la sentència es pot recórrer i des del seu grup municipal la
seva postura sempre ha estat justificada, en cap cas es pretén posar per damunt del
català el castellà, si no que estiguin en igualtat de condicions.
Voten si: Bertolín, Bertan, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández, Garzón, Guillaumes, López, López Mayolas, Monràs, Olaria, Pérez, Safont,
Soler, Talarn i Vilaret. Total: 20
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández Catalán 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.
18.- Aprovació d'una proposta d'acord de reclamació d'un finançament adequat
per a les escoles bressol i les escoles de música municipals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament
d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació
Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola
Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el
curs 2010-2011.

Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció del
50% les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa per al
passat curs 2010-2011.
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació
del Departament d’Ensenyament sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de
l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que s’estan executant, significant un
evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten
els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.
Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels
acords, suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt
més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la
Generalitat no assumeix.
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de
la Generalitat als ajuntaments.
Atès que d’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos en
relació al curs 2010/2011 no poden repercutir en la taxa que han pagar les famílies
perquè el servei ja està prestat.
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat
sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca
informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la
comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major
desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur
d’escoles bressol i escoles de música i dansa.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places
d’escola bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000
places públiques noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat
per garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a
prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió
social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la
importància que tothom hi pugui accedir.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al
passat curs 2010-2011.
2. Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta
Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis
i Associació Catalana de Municipis).
3. Demanar a la Generalitat que faci efectius els imports de finançament del curs 20102011 corresponents als compromisos adquirits mitjançant el conveni marc vigent.
4. Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i a les escoles de música i
dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes
pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments
municipals.
5. Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles
de Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, a les escoles
bressol municipals i a l’Escola de Música i Dansa de Mollet del Vallès.
El Sr. López comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Domínguez manifesta que l’equip de govern rebutja aquesta retallada
econòmica i alhora demana que es mantingui el finançament per poder fer front a
aquests serveis de qualitat i que l’esforç ha de ser de tots. Informa que avui mateix ha
estat a la Federació de Municipis de Catalunya on ha estat informada de quins són els
últims acords; la retallada a les escoles de música no serà del 50%, s’han ofert 1.600
euros per escoles bressol per al curs passat i es garanteix de setembre a desembre de
2011. A partir del gener s’haurà de tornar a negociar.
-. El Sr. Guillaumes diu que desconeixia el resultat d’aquesta reunió de la qual cosa el
seu grup se n’alegra. Donat que no es cobrarà amb efectes retroactius, manifesta que el
seu vot serà afirmatiu.
-. El Sr. López Mayolas diu que el vot del seu grup també serà afirmatiu.
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 d'una proposta d'acord sobre la central nuclear d'Ascó
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atenent al fet que el proper 1 d’octubre el govern de l’Estat ha de decidir si renova o no
el permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre, Tarragona.
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d’estructura, el que es manifesta
en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en els
darrers 4 anys. Essent d’especial gravetat el que es va produir el 26 de novembre de
2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que va contaminar els edificis i l’entorn,
arribant fins la costa.
Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar
la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill
el medi ambient i la salut de la població, fins que l’organització Greenpeace va posar en
coneixement de la societat el que havia passat.
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, encara se
n’han de depurar les responsabilitats legals.
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el
perill que representa.
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre
un informe en el que s’estableixen un total de nou límits o condicions d’operació, però
deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les, el que
contradiu una mínima consideració del principi de precaució, un exemple de la
degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es
deriven de la catàstrofe, encara en curs, a l’emplaçament nuclear de Fukushima, al Japó.
Atenent que en el mencionat Informe també s’assenyalen 17 instruccions tècniques
complementàries, però que, al mateix temps, s’indiquen que “serán remitidas
directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de
explotación mediante las correspondientes Ordenes Ministeriales del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.”el que representa un altre exemple de menyspreu de la
precaució i la seguretat més elementals.
Atenent que aquestes decisions demostren que s’anteposen els criteris de lucre
econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària salvaguarda de la
salut de la població i el medi ambient, i constitueixen una mostra de la complicitat del
CSN amb els propietaris d’Ascó, posada de manifest en el cas de la fuita radioactiva del
2007, ja mencionada.
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra
fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per a la seguretat i
la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la vida, provocant
desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de quilòmetres, afectant l’aire,
l’aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura les probabilitats de contraure
tot tipus de malalties derivades de l’exposició a les baixes dosis de radiació.
Atenent que a Catalunya ja en varem tenir un seriós advertiment l’octubre de 1989, amb
l’accident nuclear de Vandellòs 1.

Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de
1300 tones de residus radioactius que s’hauran de mantenir en un lloc segur, ja que
emetran radiació durant milers d’anys.
Atenent a que cada any que funciona la central d’Ascó afegeix unes 50 tones més
d’aquests residus als que ja existeixen.
Atenent al fet que l’electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha estat
substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que
generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com centrals
de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques.
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d’energia eòlica i solar
han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de generació
d’electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses ocasions ser
incompatibles amb el trànsit cap als sistemes renovables, eficients i intel·ligents que es
perfilen com la gran opció estratègica en l’energia del segle XXI.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de Ministres
la nostra voluntat de que revisi la renovació del permís de funcionament d’Ascó, l’1
d’octubre de 2011 i que estudiï altres possibilitats de generar energia menys
contaminant que garanteixi el subministra elèctric i permetin el tancament d’Ascó.
2. 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 i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i
Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a l’Agrupació de Municipis en
Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).
El Sr. López manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta presentada per
l’equip de govern ja que s’assimila a la seva.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. López comença la seva intervenció recordant la fuita massiva de radioactivitat
que es va produir el passat 26 de novembre de 2007, que va contaminar l’entorn fins
arribar a la costa; fuita que es va amagar durant 4 mesos i que va posar en perill el
medi ambient i la salut de la població. Reitera el seu suport a l’equip de govern.
-. La Sra. Vilaret manifesta el seu acord amb la moció i diu que les centrals nuclears
s’han de substituir per altres energies alternatives que a més no comportin costos
directes i indirectes tant ambientals i econòmics.

-. El Sr. Fernández Catalán diu que el seu grup està d’acord en mantenir les centrals
nuclears perquè no hi ha una alternativa econòmica viable a aquesta energies. Vol
recordar que s’està comprant l’energia a França i que els residus s’emmagatzemen ací.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que el seu grup és favorable a l’energia nuclear, que tal i
com ha dit el ponent del grup popular també s’està comprant energia a França on, si es
produís un accident, tampoc preservaria Catalunya per la seva proximitat i acaba dient
que s’abstindran en la seva votació.
-. El Sr. López contesta que defensar una Catalunya desnuclearitzada també és esser
catalanista.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Fernández Catalán, Garzón López, López Mayolas, Monràs, Muóz,
Pérez, Safont, Soler i Vilaret. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
20.- Aprovació d'una proposta sobre el retorn d'una part de la bestreta de la
participació en els tributs de l'Estat de 2009
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que la situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que
preocupant per al conjunt de governs locals del territori. A la manca de model de
finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions de
les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat
dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i
veïnes.
Atès que aquesta situació s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment - els
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost
anual – i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
Atès que a la situació precària de les finances municipals s’han sumat els últims mesos
la reclamació per part de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d’una previsió errònia
feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real.

Ara l’Estat reclama a l’Ajuntament de Mollet el retorn de 2,7 milions d’euros
corresponents a les liquidacions de 2008 i 2009, quan aquests diners ja s’han invertit i
ho fa en la pitjor situació financera del municipalisme democràtic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris amb representació al
Congrés la tramitació i aprovació de la Ley de Haciendas Locales.
2. Abans aquesta nova Llei d’Hisendes Locals no sigui realitat, reclamem al govern de
l’Estat que disposi les mesures legislatives i/o pressupostàries necessàries per tal de
garantir la viabilitat financera de les corporacions locals.
3. Per tal d’avançar en aquest objectiu, i com a proposta concreta a curt termini,
reclamem al govern de l’Estat que en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2012 es contempli, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic
per tal de compensar la quantitat que els ajuntaments hem de retornar a l’Estat, així
de forma consecutiva durant els quatre anys següents que es contempla per retornar
aquests sobreingressos.
4. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.
El Sr. López Mayolas diu que manté el vot particular presentat pel seu grup municipal,
que a continuació es detalla.
Atès que el Govern de l’Estat ha estat reclamat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès
retornar 983.000 € de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2009.
Atès que el govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès és qui té el mandat de vetllar
per l’interès general de la ciutadania d’aquesta ciutat.
Atesa la voluntat manifestada pel Govern de Mollet del Vallès i la majoria del seu ple
d’assumir despeses, tot i no correspondre-li, per tal d’assegurar els drets dels seus
ciutadans i ciutadanes.
Atès que aquesta quantitat representa, per exemple, l’import de la partida de Serveis al
Ciutadà de l’Ajuntament de Mollet del 2011.
Atès que, tot i els esforços que ha fet el govern de la ciutat en tots els àmbits
supramunicipals en els quals ha estat present, per reclamar un finançament local estable
i equitatiu, aquest encara és pendent.

Atesa la vulneració per part de l’Estat del principi de prudència, un dels vuit de la
comptabilitat pública, a l’hora de calcular la previsió d’ingressos per a l’any 2009.
Atès que l’Estat espanyol és l’únic que disposa dels mecanismes de poder per assumir
endeutament i reduir despeses.
Per tot això, el grup municipal d’Ara Mollet-Esquerra Republicana de Catalunya
demana al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que prengui l’acord de:
Redactar i enviar un requeriment a l’Estat espanyol per tal que no retingui els 983.000 €
de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2009 i que assumeixi la
responsabilitat de l’errada en els càlculs i no el centrifugui al món local.
Que l’Ajuntament de Mollet, en el cas que rebutgi el requeriment esmentat en el primer
acord, iniciï un contenciós administratiu en contra de l’Estat per tal que el poder judicial
aturi i anul·li aquesta reclamació de devolució.
El Sr. López Mayolas diu que des del seu grup es demana al govern de Mollet que faci
un requeriment i el mateix govern municipal demana a l’Estat que faci una altra cosa,
no entén perquè ha d’haver-hi una moció que solapa l’altra.
-. La Sra. Calvo diu que recolzaran l’esmena que presenta l’equip de govern a la totalitat
de la moció.
-. El Sr. Guillaumes diu que també recolzaran la proposta de l’equip de govern.
-. El Sr. Garzón diu que el Sr. López Mayolas tot ho soluciona amb l’independència,
cosa que no comparteix i l’equip de govern demana que als pressupostos de 2012 algú
assumeixi el deute que es té amb els ajuntaments.
-. El Sr. López Mayolas contesta que el seu grup no demana res, vol que es faci un
requeriment per via judicial igual que ho han fet altres municipis. Diu que la
independència seria la solució a moltes coses.
Es passa a votació el vot particular presentat per AM-E, que dóna el resultat següent:
Voten si: Fernández, López, López Mayolas i Vilaret. Total: 4
Voten no: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández Catalán, Garzón, Monràs, Muñoz, Pérez, Safont i Soler. Total: 16
S’abstenen: Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total: 4
En conseqüència, és rebutjat amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre de
membres de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, dóna el resultat següent:

Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Fernández Catalán, Garzón, Guillaumes, López, Monràs, Muñoz,
Olaria, Pérez, Safont, Soler 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.
21.- Aprovació d'una proposta d'acord en defensa del sistema sanitari públic
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que l’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del
pilar bàsic com és l’educació, tenim un model públic de sanitat universal. Aquest és un
sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial,
però,alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els
catalans i a totes les catalanes.
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un
creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal
tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els
desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea.
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa,
sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els
professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem,
també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els professionals.
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat
que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la
salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària
en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist
empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de les
llistes d’espera.
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les
característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi
presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris
per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i
excloent.
Atès que des de l’Ajuntament de Mollet s’ha reclamat als responsables del Departament
de Salut que es mantinguin els recursos necessaris per tal que l’Hospital de Mollet i els

centres d’atenció primària de la ciutat puguin funcionar correctament i es continuï
atenent amb totes les garanties i amb qualitat a la població sense que augmenti el temps
de les llistes d’espera ni es retalli cap servei a la ciutat.
Atès que també s’ha traslladat als responsables de la conselleria de Salut la necessitat
que es continuï executant les obres del nou socio-sanitari a la nostra ciutat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics de
l‘estat del benestar com és el sistema sanitari públic i universal.
2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari
públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota la
ciutadania.
3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim consens i
diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades
noves fites en l‘àmbit sanitari.
4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en col·laboració amb
la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic dels
quals a dia d’avui es beneficien tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.
5. Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
La Sra. Vilaret explica el contingut de la proposta d’acord.
Sobre el debat.
-. El Sr. Guillaumes diu que aquest problema l’ha generat l’anterior Govern de la
Generalitat que no ha fet una determinada política tot i que de ben segur que la crisi
també hi ha ajudat. Votaran en contra de la moció.
-. El Sr. Muñoz que des del seu grup sempre defensaran un sistema sanitari públic però
que pot ser millorable i sobretot, la ciutadania no ha de pagar les conseqüències de les
pèssimes gestions del tripartit i després del PSOE. Conclou dient que el que importa és
la independència no pas la sanitat.
-. La Sra. Fernández diu que donarà suport a la moció al mateix temps que manifesta el
rebuig del seu grup a les retallades en els pilars bàsics de l’estat del benestar, com són,
el sistema públic sanitari o l’educació; per això, diu, cal exigir el màxim consens
possible entre els professionals, usuaris i administracions. Recorda al Sr. Guillaumes
que quan l’any 2003 CiU va deixar el govern hi havia un dèficit de més de 1.850

milions d’euros que és el 30% del pressupost de salut i que en els darrers anys, amb el
govern d’esquerres, es quan s’ha produït un important augment de recursos i
d’equipaments, com per exemple, el nou hospital de Mollet.
-. La Sra. Domínguez diu que el grup socialista també donarà suport a la moció perquè
la sanitat pública garanteix l’accés universal per a tothom a la salut i, des de
l’ajuntament, es continuarà reclamant al Departament de Salut que mantingui els
recursos necessaris tant per a l’hospital de Mollet com per als centres d’atenció
primària per tal que puguin funcionar correctament i amb la qualitat que la ciutadania
es mereix.
-. La Sra. Vilaret respon que CiU acusa de tots els mals al govern anterior i que en cap
cas ha dit que es reduís la partida de sanitat, que les retallades que està fent CiU, més
enllà de reduir el pressupost, són ideològiques i que ERC ho faria de manera diferent.
Afirma que estan obsessionats per la independència de Catalunya però que també els
preocupa molt la sanitat.
-. El Sr. Guillaumes diu que de l’hospital se’n senten orgullosos perquè va ser una obra
aprovada durant el govern de CiU i que la Sra. Tura esperava que estigués acabat el
2006 però, el mèrit del tripartit ha estat endarrerir-lo uns quants anys. Comenta que el
turisme és el primer sector econòmic de Catalunya i aquest any ha portat 8,000 milions
d’euros a les butxaques dels ciutadans i de les administracions. Afirma que es mira
d’estalviar en els serveis però en cap cas s’han retallat.
-. El Sr. Muñoz diu que Catalunya pertany a Espanya i que es gaudeix del turisme
gràcies a les ambaixades que estan solapades i que es podrien reduir.
-. La Sra. Domínguez contesta al Sr. Guillaumes que l’hospital de Mollet es va construir
i inaugurar amb el govern del tripartit.
Voten si: Bertolín Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Díaz Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Fernández Catalán, Garzón, López, López Mayolas, Monràs,
Muñoz, Pérez, Safont, Soler i Vilaret. Total: 20
Voten no: Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. 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.
22.- Mocions d'urgència
22.1.- Moció sobre la pràctica de la falconeria a l'espai rural de Gallecs
Atès que l’espai rural de Gallecs està protegit des de 2004 com un PEIN (Pla Especial
d’Interès Natural).

Atès que Gallecs és un indret on diverses espècies d’ocells hi passen en la seva
migració, com per exemple el cornal pit roig (Mollet és una de les poques localitats
catalanes on hi migra aquesta au).
Atès que a Gallecs s’hi desenvolupen diverses activitats sense que això impliqui que la
seva riquesa de fauna i flora es vegi amenaçada.
Atesa la voluntat manifestada pel Govern de Mollet del Vallès i la majoria del seu ple
que la falconeria no tingui espai a Gallecs. Així ha estat redactat al Reglament d’Espais
Verds i Zones Naturals.
Atès que l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha aplicat un decret de prohibició de la
falconeria, i que l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda ha aplicat un decret de
prohibició entre els mesos d’agost i octubre.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Lamentar i condemnar els fets ocorreguts fa unes setmanes quan un membre
significatiu de l’entitat DRAG (Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs) va ser
intimidat i se li van fer destrosses al seu vehicle a la mateixa carena dels Bandolers
mentre realitzava un seguiment de diferents espècies migratòries.
2. Vetllar per l’acompliment de la normativa i de les sancions que es corresponguin
amb el màxim rigor pel que fa a la pràctica de la falconeria.
El Sr. López Mayolas argumenta la urgència de la moció fent referència als dos punts
de la proposta d’acord. Opina que aquesta moció no hauria de tractar-se amb caràcter
d’urgència ja que va ser presentada amb suficient temps i forma com perquè constés
com a punt de l’ordre del dia del Ple.
La Sra. Calvo diu que el vot del seu grup serà favorable a la urgència de la moció
perquè va ser presentada amb suficient temps com per formar part de l’ordre del dia, en
canvi el vot no serà favorable a la proposta perquè demana la condemna d’un cas
concret.
El Sr. Guillaumes opina el mateix que la Sra. Calvo i votarà a favor de la urgència de la
moció.
La Sra. Fernández diu que el seu grup també votarà afirmativament la urgència de la
moció. Comenta que va demanar arribar a un consens relatiu a la proposta i tractar-la de
comú acord, cosa que no ha estat possible.
El Sr. Garzón manifesta que l’equip de govern s’abstindrà en la urgència de la moció
perquè no està d’acord amb que es parli al Ple de qüestions particulars i gairebé
privades.

Sotmesa a votació la urgència de la moció dóna el resultat següent:
Voten si: Beteta, Calvo, Daví, Fernández, Fernández Catalán, Guillaumes, López,
López Mayolas, Muñoz, Olaria, Talarn i Vilaret. Total: 12
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bertolín, Bertran, Cabanilla, Díaz Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón,
Monràs, Pérez, Safont i Soler. Total: 12
En conseqüència, la proposta és rebutjada per manca de quòrum, atès que no ha
aconseguit el vot de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació.
23.- Acceptació de la renúncia de la regidora Noemí Fernández Fernández
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
La regidora de la llista d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i AlternativaEntesa, Noemí Fernández Fernández ha presentat un escrit de renúncia a aquest càrrec
en data 29 d’agost de 2011.
La llista de proclamació de candidats d’Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida
i Alternativa - Entesa, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26
d’abril de 2011, inclou com a candidat n. 4, al qual caldrà atribuir l’escó, a José
Francisco Sancho Conde.
D’acord amb allò que disposen els arts. 182 i 19.l l), en relació al 15.2 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i la Instrucció de la Junta
Electoral Central de 10 de juliol de 2003,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Acceptar la renúncia al càrrec de la regidora Noemí Fernàndez Fernàndez.
2. Trametre una certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que
atribueixi l’escó al candidat José Francisco Sancho Conde.
La Sra. Fernández manifesta que ha estat un plaer exercir el càrrec durant aquests anys,
ja que li ha permès veure la ciutat amb una altra perspectiva, els seus problemes, reptes i
misèries, a vegades, però també, la grandesa de les persones, el batec de les entitats, la
lluita del comerç, la transformació de l’espai. Aquesta ha estat una aventura molt grata a
vegades, dura d’altres però, molt enriquidora, de la que no es penedeix d’haver viscut.

Les persones no són el més important en aquest cas. Hi hagut abans i hi haurà després
regidors que vetllin pels afers públics, per aplicar unes o altres polítiques, que facin que
la ciutat creixi i cerqui l’harmonia, la convivència i la cohesió.
El seu grup municipal, ICV-EUiA continuarà fent molta feina, està orgullosa d’haver-ne
format part, agraeix el suport dels seus dos companys als quals reconeix l’oportunitat
que li han brindat de fer aquest camí junts; moltes vegades no ha estat fàcil perquè
tothom sap com és l’Antonio López, però ha après del seu coratge, de la seva tossuderia
i a vegades també, per la seva convicció i per la lluita pels més febles. De la Marina
Escribano diu haver rebut sempre el seu suport, ha estat al seu costat, l’ha contagiat amb
la seva manera de viure i veure el món.
Agraeix al Ple el seu suport, les seves paraules i als que no li han dit res, vol pensar que
ha estat per timidesa no per altres motius cap a la seva personal; agraeix també la tasca
dels mitjans de comunicació.
Vol fer menció especial a totes aquelles persones anònimes però que tenen rostre i que
han cregut en el projecte d’ICV-EUiA i els van votar; manifesta que els ideals que
defensen, el model de ciutat que es vol, seguirà endavant des del grup municipal, des
d’ací i des del carrer.
La Sra. Calvo, manifesta que ha estat un plaer tenir la Sra. Fernández com a companya,
tant ací com al Consell Comarcal del Vallès Oriental i li desitja molta sort en la nova
etapa que comença.
El Sr. Guillaumes, diu que és fàcil entendre’s amb la Sra. Fernández, cosa que considera
una virtut en política. Li desitja tots els èxits.
El Sr. López Mayolas manifesta que ha estat un plaer compartir i poder enraonar amb la
Sra. Fernández, que tot i les diferències polítiques, s’han tractat amb respecte i
cordialitat i li desitja molta sort.
El Sr. Garzón agraeix a la Sra. Fernández la seva dedicació i com a Regidor de
Recursos Humans, li dóna la benvinguda a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
El Sr. López vol agrair la tasca feta durant aquest anys a la Sra. Fenrández. Recorda que
han esta quatre anys molt intensos en un moment de greu crisi econòmica i que està fent
replantejar la política i les relacions de les institucions amb la ciutadania. Diu que la
Sra. Fernández és una persona molt pròxima, dialogant i molt treballadora, lamenta que
deixi el seu càrrec però sap que continuarà treballant per Mollet i li desitja molta
felicitat en aquesta nova etapa.
L’alcalde diu que, més enllà de les paraules dites de la trajectòria de la Sra. Fernández
com a regidora escollida democràticament, cal fer la votació de la renúncia al seu
càrrec. No vol passar per alt però, que amb independència de les discrepàncies, dels
models ideològics, del model de ciutat i de moltes altres coses, és un honor el fet de ser
representant democràtic de la seva ciutat i per tant, independentment del temps que hi
siguin, ningú no els pot treure l’orgull d’haver contribuït al benestar del conjunt de la

ciutat, tot i haver estat des de l’oposició. En aquest cas però, es recupera una funcionària
pública que ha treballat durant molts anys i vol recordar que va ser ell qui li va oferir
una responsabilitat en el món de la Cultura, i espera i desitja que torni a exercir la seva
professionalitat al front de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
24.- Precs i Preguntes
Precs
No n’hi ha.
Preguntes
Preguntes del Sr. López Mayolas
1.- Sobre l’exercici de la prostitució i problemes de convivència que es generen en una
casa del c. Lleida.
2.- Sobre si es té previst dedicar el nom d’un carrer o plaça al president Heribert
Barrera, mort el mes d’agost passat.
3.- Sobre si és normal que el paviment drenant del c. Gaietà Vinzia que està fet malbé
hagi durat tan poc temps.
4.- Per què no es va celebrar la jornada castellera prevista per la Fira d’Artesans.
5.- Sobre els rumors de canvi d’ubicació del mercat setmanal.
6.- Sobre si durant el pregó de la Festa Major s’escau la possibilitat que els portaveus
dels grups municipals també estiguin al balcó de l’Ajuntament. Per què al final del Ball
del Fanalet ningú no va fer cap discurs dirigit a les Colles de Morats i Torrats.
Pregunta del Sr. Beteta
1.- Sobre si es renovarà o no l’adhesiu dels 15 minuts gratuïts d’aparcament en zona
blava.
Preguntes de la Sra. Calvo
1.- Sobre la nova comissaria de policia i la biblioteca.
2.- Sobre si es faran actuacions a les fonts del Parc dels Colors, de les que brolla massa
aigua i això fa que el terra rellisqui.
Preguntes del Sr. Guillaumes
1.- Sobre si les plaques fotovoltaiques existents, són deficitàries arran del canvi de
normativa. Si hi ha algun pla de viabilitat d’energia fotovoltaica de l’Ajuntament. De
ser així, demana tenir-hi accés.
2.- Sobre una comunicació que no han rebut el conjunt botiguers del c. Gaietà Ventalló
referida a la zona de vianants. Suposa que només s’ha informat els que tenen gual.

Preguntes de la Sra. Vilaret
1.- Sobre el balanç relatiu a les plaques fotovoltaiques i la repercussió que pot sorgir de
la variació de la legislació.
2.- Sobre les queixes del veïnat pels problemes que ocasionen els coloms al Parc dels
Colors.
3.- Sobre el pas de vianants que hi ha darrera del Parc de Can Mulà, tapat per una zona
de càrrega i descàrrega que dificulta la visibilitat.
El Sr. Felices diu que es tindrà en compte la consideració del Sr. López Mayolas.
La Sra. Safont respon que el paviment del c. Gaietà Vinzia és diferent i els problemes
estan provocats pels vehicles del mercat setmanal. S’haurà d’anar refent tant a aquest
carrer com a l’av. Jaume I. D’altra banda, manifesta que el mercat setmanal continuarà
estant al mateix lloc. De l’adhesiu dels 15 minuts addicionals, recorda que hi ha
diferents acords amb els comerciants per garantir la rotació de vehicles i es farà balanç
de si pot tenir o no continuïtat en el temps. Continua explicant que les fonts del Parc
dels Colors estan en constant revisió, però es faran actuacions al respecte. Comenta que
els propietaris de guals del c. Gaietà Ventalló han rebut una carta on se’ls notifica que a
partir d’avui poden recollir les targetes que els permet accedir a la zona i en qualsevol
cas, tots en el seu conjunt les rebran i s’acordaran els horaris de càrrega i descàrrega.
Respecte el sistema de plaques fotovoltaiques i el balanç de les existents diu que ho
lliurarà per escrit i és cert que els canvis legislatius fan que no sigui tan rendible com
anteriorment. Continua i diu que els sistemes de captura de coloms es van modernitzant
però es necessita temps per controlar-los. Conclou fent referència a la manca de
visibilitat del pas de vianants dient que s’haurà de resoldre el més aviat possible.
El Sr. Garzón diu que per solucionar el problema de prostitució existent s’ha demanat la
col·laboració del cos nacional de policia i dels mossos d’esquadra; aprofita per demanar
a la premsa local que elimini aquests tipus d’anuncis de les seves publicacions.
La Sra. Pérez explica que degut a un malentès la Creu Roja no es va presentar al lloc on
s’havia de fer l’actuació castellera i per això no es va poder fer; hi ha pendent una
reunió perquè no es torni a repetir. Pel que fa a la festa major diu que no hi ha una nova
programació, que es reunirà amb les colles, en funció de les activitats que es decideixin
programar es faran en un lloc o en un altre i segons el tipus de format s’ha d’encabir a
Ca l’Estrada. En la cloenda de la festa major d’enguany es va decidir donar
protagonisme a les colles i l’ajuntament es va voler mantenir al marge. El balcó de
l’antic ajuntament és força estret i petit però es pot valorar la proposta.
L'alcalde aixeca la sessió a les 23.20 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

