ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
24 d´octubre de 2011
19.12h
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
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Oscar Fernández Catalan, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Raul Muñoz Alcon, regidor
Maria Carmen Olaria Segret, regidora
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
Se n’absenten
Ningú
S’hi incorporen
José Francisco Sancho Conde, regidor (Punt 3)
Absents
Ningú

-----L’alcalde informa de la convocatòria de la Junta de Portaveus, fa aproximadament 30 minuts, per
aprovar una proposta relativa al comunicat d’ETA de cessament definitiu de l’activitat armada i
que a continuació es llegeix.
“La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mollet del Vallès reunida avui, 24 d’octubre de 2011,
davant de l’anunci d’ETA de cessament definitiu de la seva activitat armada vol mostrar la seva
esperança que s’obri el camí per a un procés dialogat amb les forces polítiques democràtiques
que porti a la solució definitiva del conflicte.
El procés serà difícil i complicat com ho han estat altres conflictes armats d’arreu del món però
mantindrem fins l’últim moment l’esperança que les paraules substituiran per sempre més les
armes perquè tal com han expressat diferents líders polítics i d’opinió, aquest ha de ser el triomf
de la democràcia i la llibertat, és a dir, de l’Estat de Dret, i ara és el moment que siguin els
representants dels ciutadans, els governs i els parlaments, els que marquin el procés que ens ha
de conduir a la pau definitiva a tot el País Basc, a l’Estat espanyol i al francès.
En aquests moments no podem deixar de pensar en les víctimes, en les seves famílies i en el gran
dolor que han patit i que de retruc ha afectat també a tota la societat. I també tenim present les
paraules de gran generositat d’algunes d’aquestes persones familiars de les víctimes, que han
demanat que el procés de pau arribi a la seva culminació i aporti la solució definitiva al conflicte
i que cal que també es parli de perdó i reconeixement a totes les víctimes i el patiment viscut.
El nostre homenatge a la memòria de totes aquelles persones que no podran viure aquesta
esperança de pau i el nostre reconeixement a aquelles persones que han estat treballant perquè
hagi arribat aquest pronunciament d’ETA.
Demanem generositat, responsabilitat i coratge perquè la pau arribi al País Basc i a tota la
societat en general. “
-----Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2011
2. Correspondència i resolucions
3. Presa de possessió del regidor José Francisco Sancho Conde
4. Donar compte de l'adscripció del nou regidor al grup municipal d'ICV-EUiA
5. Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA
6. Donar compte de la modificació de l'adscripció de membres d'ICV-EUiA a les Comissions
Informatives
7. Cessament i nomenament de representants del grup municipal d'ICV-EUiA en òrgans
col·legiats
8. Modificació de la sol·licitud i concertació d'una operació d'endeutament amb l'Institut de
Crèdit Oficial
9. Ratificació del Conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu a
l'Oficina Local d'Habitatge

10. Creació del Consell de Ciutat i aprovació inicial del seu Reglament
11. Aprovació d'una proposta sobre el dret a l'habitatge digne
12. Aprovació d'una proposta sobre el finançament de les administracions locals
13. Aprovació d'una proposta d'impuls de la tarifació social en els serveis i equipaments públics
14. Aprovació d'una proposta de creació d'eines de lluita municipal contra la crisi
15. Aprovació d'una proposta d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència
16. Mocions d'urgència
17. Precs i preguntes

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2011
El Ple aprova per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2011.
2.- Correspondència i resolucions
No n’hi ha.
3.- Presa de possessió del regidor José Francisco Sancho Conde
La Junta Electoral Central ha lliurat, en data 15 d’octubre de 2011, la credencial justificativa de
la designació del Sr. José Francisco Sancho Conde com a regidor d’aquest Ajuntament per la
llista d’ Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa-Entesa, en substitució de la
Sra. Noemí Fernández Fernández
El Sr. José Francisco Sancho Conde ha presentat en data 20 d’octubre de 2011 la declaració de
béns i de les activitats privades que li proporcionen ingressos econòmics o que afecten a l’àmbit
de les competències de la Corporació, en compliment d ‘allò que disposa l’art. 95.2 a) del
Reglament orgànic municipal.
En conseqüència, d’acord amb allò que disposa l’art. 108.8 de la Llei orgànica del règim
electoral general, ha de prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, tot responent a
la pregunta següent, prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Sancho respon:
“Ho prometo per imperatiu legal”.

L’alcalde manifesta que el Sr. Sancho té la condició de regidor d’aquesta Corporació i atorga
l’escut de la ciutat.
Tot seguit manifesta l’agraïment a l’alcalde de Montornès del Vallès i al conjunt de ciutadans i
ciutadanes de Mollet del Vallès, que assisteixen a aquesta sessió plenària.

A continuació, el Sr. Sancho fa la seva primera intervenció com a regidor d’aquest ajuntament i
de manera literal diu:
“Vull donar les gràcies al poble de Mollet per haver-me atorgat l’oportunitat d’assumir el càrrec
de regidor, no com a orgull o honor, sinó sentint el pes de la responsabilitat que representa.
Corren temps en que la política i la representativitat estan en entredit i em comprometo a dir que
no em faltaran esforços per estar a l’alçada d’aquesta tasca. També penso que és bo començar a
trobar punts en comú amb el conjunt de regidors que seiem en aquestes cadires; estic segur que si
dic que comparteixo sincerament l’objectiu de millorar el bé comú, hi estarem tots d’acord.
Em sento orgullós d’incorporar-me a una petita llista de gent normal; bé, potser no tan normal,
una llista de gent honesta i treballadora, lluitadora, compromesa amb el seu poble, la llista de les
persones que des de l’espai polític històric de la coalició ICV-EUiA, han estat regidors i
regidores a l’Ajuntament de Mollet. Aquest espai és el del PSUC, que va fer front al feixisme i
que va lluitar heroicament durant els 40 anys de dictadura per recuperar les llibertats robades; de
ben segur que aquest paper fonamental contra la dictadura va ser clau, perquè un poble
treballador, com és Mollet fes que les seves alcaldesses, una vegada recuperada la democràcia
fossin l’Anna Bosch i la Carme Coll. La història d’aquest espai polític ha estat carregada
d’encerts i d’errors però el que no ha faltat mai és aquest espai de lluita i honestedat de la seva
gent. Em sento corresponsable d’aquesta història, encara que molta no l’hagi viscuda; aquesta, és
una història de pluralitat i no em puc estar de citar alguns noms com ara, Juan Luís Gallardo o
Jesús Carrasco, de referents intel·lectuals com Xavier García, de noms que són història, com
Fernando Jimenez i alhora present, com Josep Torrecillas, lluitadors infatigables, com l’Antonio
López, joves carregats de futur, com el Marco Gómez i la Marina Escribano i me’n deixo molts
però si d’aquesta llista he de destacar a algú, aquesta és la Noemí Fernández que, més enllà que
sigui la meva predecessora, ella exemplifica el bo i millor dels nostres ideals; entre els anys 2007
i 2011 ha demostrat que hi ha una altra forma de fer política, ha mostrat un seny que moltes
vegades només tenen les dones en un món polític massa masculinitzat. La Noemí posa la seva
capacitat de treball i la seva voluntat de diàleg per damunt de qualsevol altra cosa, virtuts totes
elles que no han estat suficientment valorades; penso que aquest Ple trobarà a faltar la seva
lucidesa encara que la ciutat sempre comptarà amb la seva participació.
Des del grup municipal d’ICV-EUiA vull defensar el nostre programa polític, que té com a eixos
la lluita contra la crisi sense que augmentin les dificultats dels més febles, la defensa dels serveis
públics de qualitat, la participació, la lluita pel medi ambient, el manteniment de l’estat del
benestar, l’austeritat i la transparència en la gestió municipal; en definitiva, un món més just, una
economia al servei de les persones i respectuós amb el medi ambient.
Quan un accepta el càrrec de regidor ha de fer una declaració de béns i interessos i jo crec
convenient també, fer una declaració d’idees. De tots és conegut que jo sóc comunista, paraula
massa tacada, tant, que costa de fer-la servir; suposo que és normal que t’ataquin de forma
ferotge quan ataques d’arrel l’estat de les coses però fins que es trobi una paraula millor, aquesta
és la que em defineix. No sóc comunista per dogmatisme o per tradició familiar, de fet estic
disposat a canviar d’idees si la vida o la història em demostren que estic equivocat; tampoc no
sóc comunista per antagonisme amb altres idees, em sento còmode amb les paraules socialista,
anarquista, republicà o indignat, rebel, inconformista..Estic amb els oprimits, amb els de baix i
per això sóc una persona d’esquerres. Una cançó del Raimon diu: “ D’un roig encès voldria la

vida i les coses tal com són”. Sóc un roig no massa perillós però convençut des de la total
honestedat intel·lectual i compromès, perquè no hi ha una altra forma seriosa de ser roig.
L’actual crisi, que és en realitat una gran estafa, fa més evident que mai que és el sistema
capitalista el que no funciona, que la lògica del màxim benefici individual a curt termini ens
porta al desastre però, és més, sempre m’ha sobtat que posem la democràcia com a millor
sistema polític i hi estic d’acord però alhora acceptem acríticament que el sistema econòmic en el
que vivim funcioni segons la llei: un dolar, un vot. Amb aquesta lògica hem construït un món en
el qual l’economia humana es gira entorn a immenses masses de capital especulatiu, mercats en
diuen, que fan i desfan sense respectar res i contra els que ens diuen que ens hem de sotmetre. La
lluita de classes no està en la relació patró-treballador, el que està passant és que hi ha un 1% de
la població dels que controlen les finances i bancs, multinacionals, grans partits polítics i els
grans mitjans de comunicació, que tenen el total control del que succeeix al món; i a l’altra
banda, hi ha el 99%, els treballadors amb feina o sense ella, els pensionistes, els autònoms, els
comerciants, els petits empresaris, tota la gent que en definitiva vol viure del seu treball
productiu però que ara estem a expenses del que decideixi l’altre 1%.
Molts pensaran que ja estan aquest bojos parlant del món però no pateixin, em consta que aquest
és un Ple d’una petita ciutat, sabem que als ajuntaments no es fan lleis ni es pot canviar
l’economia i que també pateixen les dificultats derivades d’un model polític que no els tracta
com es mereixen. Però ací, també hi ha representants locals de grans partits polítics, les seves
veus són significatives.
D’altra banda, sempre m’ha agradat aquella frase que diu: “Pensa globalment, actua localment”.
Fa uns mesos aquesta ciutat va ser noticia en tots els mitjans de comunicació per la gestió dels
sous dels seus governants i no ho dic com a mal exemple, ho dic perquè el que ací es fa arriba
lluny per tant, el que gestionem el que fem, forma part del tot global.
Tinc les meves idees, com les té tothom, però per damunt de tot crec en la política, crec que ens
fa humans i que és el procés civilitzador de la humanitat, crec en el diàleg i en la capacitat
d’enteniment, a vegades confonem el significat de la paraula lleialtat i ens pensem que vol dir
submissió o adhesió però no és això, lleialtat és, fonamentalment, ser honest, no fer trampes, dir
allò que es pensa i fer allò que es diu. En aquest sentit, estic segur que seré lleial a aquest
ajuntament, al seu alcalde i al conjunt de regidors i regidores que formen el Ple i és que, en
definitiva, tenim la tasca de representar a la ciutadania molletana. I de vegades, els millors amics
són aquells que et critiquen constructivament i estic segur que, tot i les diferències, no faltarà des
del nostre grup municipal aquesta lleialtat i aquesta actitud permanent de voluntat de diàleg i mà
estesa. Per part meva, aprofito per confessar que segueixo amb interès i atenció les aportacions
que es fan des de tots els colors polítics de la ciutat. Evidentment, no sempre hi estic d’acord
però no perdo l’oportunitat d’intentar entendre els demés i aprendre coses.
Permeteu-me la llicència de mencionar dues persones molt especials en la meva vida, la Cecília,
la meva filla, i la Vanessa, la meva companya; a la Cecília, tot i tenir només un any i mig li vull
agrair dues coses, la primera és que amb el seu creixement em demostra que els essers humans
som llibres en blanc quan naixem, li podria ficar al cap les idees més absurdes, com que els
homes i les dones tenen diferents drets, que hi ha persones més importants que altres pel color de
la seva pell, li podria inculcar odi i violència, dogmes o el que sigui; els essers humans no som ni
bons ni dolents per naturalesa, som cervells de plastilina capaços del millor i del pitjor i són
l’educació i l’entorn social els que creen la diferència; la Cecília em recorda cada dia que tinc la

responsabilitat de deixar-li un món millor que el que vaig rebre jo dels meus pares, segur que tots
els pares compartim aquesta motivació. Per a la Vanessa no he trobat paraules per agrair la seva
presència en la meva vida, l’estimo molt i hem seria materialment impossible aquesta tasca sense
el seu ajut. Tinc la sort d’haver trobat una companya amb la que compartir ideals i somnis i si
com a regidor faig coses bones i útils, més del 50% del mèrit serà de la Vanessa, si és al contrari
serà culpa meva. No acabaria mai si hagués d’enumerar els familiars, amics, companys de lluita
política i d’activitat social, a la que hauria d’agrair un fotimer de coses, així que, confio en que
tots ells siguin conscients de que són molt importants per mi i que els estaré agraït per sempre.
Vull mencionar a Juan i Cecília, els meus pares, i si alguna cosa m’aixafa el dia és que ells no hi
són avui ací. Cecília murió hace ya 20 años, tenía 50, y Juan hace 4, tenía 67; ambos están
enterrados en el cementerio de Mollet, uno no puede escoger dónde nace pero si dónde muere,
ellos eligieron Mollet y esa es la última razón por la que estoy hoy aquí. Juan y Cecília nacieron
en un pueblo de Málaga, justo acabada la guerra civil. Hijos de familias humildes, pobres, para
no usar eufemismos, tuvieron una infancia muy difícil, obligados por las condiciones
económicas a trabajar desde niños, apenas pisaron la escuela. A finales de los años 60 mi padre
emigró a trabajar a Alemania y con el dinero ahorrado pudieron comprar un piso en Mollet,
concretamente en Plana Lladó, donde ya vivían familiares y amigos atraídos por las
oportunidades de trabajo que aquí se daban. Desde muy pequeño fui consciente de las
dificultades económicas de la familia y sobretodo de que yo estaba accediendo a una educación
que ellos, lamentablemente, no habían podido tener, me parecía horriblemente injusto. Supongo
que es esa consciencia, la injusticia social de la desigualdad de oportunidades la base de mi
visión del mundo. A pesar de todas las dificultades he de decir que mis padres eran las personas
más inteligentes del mundo, eran buenas personas, honradas, honestas y trabajadoras, hicieron
todo lo posible y más para que a sus hijos no les faltara de nada y yo no puedo estar más que
agradecido por ello. Estoy seguro de que si estuviesen aquí estarían orgullosos de mí y yo
solamente puedo decir públicamente que me siento orgulloso de ellos. Puede que no sean
ejemplo de nada, no eran activistas sociales ni políticos, pero con el amor hacia mí, a mis
hermanos, a su familia, con la solidaridad y ayuda mutua a los vecinos y amigos, por su trabajo
seguro que ayudaron a hacer mejor este gran país de este pequeño planeta.
Gràcies per l’atenció y la paciència. És costum en aquest Ple introduir cites poètiques en els
discursos, m’agrada, però com que no sóc gaire amic de les solemnitats i soc només un noi de
barri acabaré amb una frase d’una cançó de Rosendo: “No hay tiempo que se pueda perder,
justificando un retraso”.
Resto al servei dels veïns i veïnes de Mollet, m’incorporo amb humilitat a una feina en marxa, la
de fer d’aquesta ciutat i d’aquest món un lloc millor per viure-hi tots. Salut, alegria i ganes per
canviar el món. Gràcies”.
4.- Donar compte de l'adscripció del nou regidor al grup municipal d'ICV-EUiA
El Sr. José Francisco Sancho Conde ha presentat un escrit en què informa de la seva adscripció
al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya–Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA),
D’acord amb el que disposa l’ art. 28.8 del Reglament orgànic municipal,
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD

Donar-se per assabentat de l’adscripció del regidor José Francisco Sancho Conde al grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya –Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).
El Ple se’n dóna per assabentat.
5.- Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA
Els regidors del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa
han presentat un escrit en el qual comuniquen la designació de la seva nova portaveu, Marina
Escribano Maspons, com a consequència de la renúncia de la regidora i portaveu del grup,
Noemí Fernández Fernández.
D’acord amb allò que disposa l’art. 28.5 el Reglament orgànic municipal de Mollet del Vallès,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’escrit presentat pels regidors del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa comunicant la designació de la seva nova
portaveu Marina Escribano Maspons.
La Sra. Escribano manifesta el seu agraïment a la Sra. Fernández per la tasca desenvolupada
durant aquests anys com a regidora i per l’aprenentatge obtingut. Diu que com a portaveu farà tot
el que estigui en les seves mans per estar a l’alçada. Dóna la benvinguda al nou regidor que
s’incorpora al seu grup municipal, Francisco Sancho, i diu que està convençuda que farà una
bona feina.
El Ple se’n dóna per assabentat.
6.- Donar compte de la modificació de l'adscripció de membres d'ICV-EUiA a les
Comissions Informatives
Els regidors del grup municipal d’ ICV-EUiA han comunicat la modificació en l’adscripció dels
membres d’aquest grup a les comissions informatives, com a conseqüència de la renúncia
presentada per la regidora Noemí Fernández Fernández.
D’acord amb allò que disposa l’art. 24 c)- del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’escrit dels regidors del Grup municipal d’ ICV-EUiA en el qual es
comunica la següent modificació en l’adscripció dels regidors d’aquest grup a les comissions
informatives:

- Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori
Titular: Antonio López Rodríguez
Suplent: Marina Escribano Maspons
- Comissió Informativa de Serveis Personals i Institució
Titular: Marina Escribano Maspons
Suplent: José Francisco Sancho Conde
El Ple se’n dóna per assabentat.
7.- Cessament i nomenament de representants del grup municipal d'ICV-EUiA en òrgans
col·legiats
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Com a conseqüència de la renúncia de la regidora Noemí Fernández Fernández, cal nomenar els
representants del grup municipal d’ICV-EUiA que la substituiran en aquells òrgans col·legiats
dels organismes de què formava part.
Per això, d’acord amb els reglaments i estatuts de cada una d’aquestes institucions,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1 Cessar la Sra. Noemí Fernández Fernández com a membre dels consells rectors de l’Institut
Municipal al Servei dels Discapacitats i de la Fundació Municipal Joan Abelló.
2 Nomenar el Sr. Ferran Jiménez Morales com a membre del Consell Rector de l’Institut
Municipal al Servei dels Discapacitats, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA.
3 Nomenar la regidora Marina Escribano Maspons com a membre del Consell Rector de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
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.- Modificació de la sol·licitud i concertació d'una operació d'endeutament amb l'Institut
de Crèdit Oficial
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2011, pel qual s’acorda
autoritzar la sol·licitud i concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, dins de la “línea
ICO. Entidades locales 2011”
Atès que s’ha produït un error material en l’import de l’operació.
Vist l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament.
Vist l’informe del Tresorer accidental de l’Ajuntament,
Atesos els articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú i 74.2 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, que estableixen que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici els errors materials o
de fet existents en els seus actes, i és competència de l’òrgan que va adoptar els acords la
rectificació d’aquests errors.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Modificar l’acord de Ple de data 26 de setembre de 2011 en el sentit següent:

- On diu:
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. Import de l’operació: 774.512,03 euros
b. Modalitat: préstec
c. Tipus d’interès: 6,5%
d. Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
e. Comissions: no s’aplicaran comissions
f. Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat
- Ha de dir:
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. Import de l’operació: 774.349,31euros
b. Modalitat: préstec
c. Tipus d’interès: 6,5%
d. Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
e. Comissions: no s’aplicaran comissions
f. Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat
2.

Modificar l’acord de Ple de data 26 de setembre de 2011 en el sentit següent:

- On diu:
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. Import de l’operació: 1.327.196,88 euros
b. Modalitat: préstec
c. Tipus d’interès: 6,5%
d. Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
e. Comissions: no s’aplicaran comissions
f. Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat
- Ha de dir:
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. Import de l’operació: 1.327.110,45 euros
b. Modalitat: préstec
c. Tipus d’interès: 6,5%
d. Amortització i carència: 3 anys sense carència amb liquidació anual
e. Comissions: no s’aplicaran comissions
f. Garantia: 25% de la Participació dels Tributs de l’Estat
3.

Substituir l’annex 1 de l’acord del Ple de 26 de setembre de 2011 pel següent:

Ajuntament de Mollet del
Vallès
BANCO DE
SANTANDER. ANEXO 1
IMPORT
PROVEÏDOR
DATA FACT. DESCRIPCIÓ FACTURA
APRISE CATALUNYA 30/06/2010
1.900,58
FRA. 1610 SERVEI JUNY'10 TREBALLS NETEJA I MANTENIMENT PARC
EMPRESA D’INSERCIÓ
ELS PINETONS - DECRET 30/12/10
31/07/2010
1.933,35
FRA. 1644 SERVEI JULIOL'10 NETEJA I MANTENIMENT FORESTAL PARC
ELS PINETONS - DECRET 30/12/10
31/08/2010
1.933,35
FRA. 1672 SERVEI AGOST'10 NETEJA I MANTENIMENT FORESTAL PARC
DELS PINATONS - DECRET 30/12/10
21/06/2010
505,00
BALIUS PLANELLES,
FRA. 022 DISSENY ELEMENTS COMUNICACIO MENHIR (PANELLS
ANDREU
SENYALITZACIO I MAQUETES) - DECRET 30/12/10
BOLUDA DIVISION
15/07/2010FRA. 201001300 -MATERIAL DIVERS -PARCS I JARDINS -DECRET 30/12/10
390,37
INDUSTRIAL SL
31/07/2010
181,81
(CENTRE CIFEC)
FRA. 201001559 -MATERIAL DIVERS -PARCS I JARDINS -DECRET 30/12/10
BONAL EMPRESA DE
30/12/2010
39.341,20
FRA, 1657 -PART VARIABLE MANTEN. INSTAL. ENLLUMENAT PUBLIC SERVEIS ELECTRICS I
ELECTRONICS SA
01/07/10 FINS 31/12/10 -DECRET 30/12/10
BOSCH VILLARET, JUAN
31/07/2010
2.713,36
LUIS - BOSCH
FRA. 102342 -MANEGA TRICOFLEX -CABÀS U-60 METAL.-VARIS MAQUINARIA
DECRET 30/12/10
CATALANA DE CLIMA I
31/08/2010
1.582,45
FRA. 11667 SERVEI AGOST'10 MANTENIMENT INSTAL.
C LLONCH SL
CLIMATITZACIO ALS CENTRES MUNICIPALS - DECRET 30/12/10

FRA. 11613 SERVEI AGOST'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS - DECRET 30/12/10

CESPA GESTIO RESIDUS

FRA. 11614 SERVEI AGOST'10 MANTENIMENT EQUIPAMENTS
MUNICIPALS - DECRET 30/12/10
30/09/2010
FRA. 11868 SERVEI SETEMBRE'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10
01/07/2010FRA. 712 TAXA SEGONS LLEI 8/2008 - DECRET 9/11/10
01/08/2010FRA. 10PT00845 TAXA SEGONS LLEI 8/2008 10/07 - DECRET 22/11/10
01/09/2010FRA. 00960 TAXA SEGONS LLEI 8/2008 - DECRET 22/11/10

CESPA GTR SA

30/07/2010
FRA. 18823 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS I DE L' INDUSTRIA
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 17/11/10
FRA.7718 TRANSPORT I ELIMINACIO 5M3 CONSTRUCCIO TAXA
CANON ABOCADOR – DECRET 17/11/10
FRA.7719 TRANSPORT DE BANAL 5M3 CANON ABOCADOR
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 17/11/10
FRA.7720 TRANSPORT I ELIMINACIO 5M3 CANON ABOCADOR TAXA
CANON ABOCADOR APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 17/11/10
FRA. 17721 TRANSPORT BANAL CANON ABOCADOR APLICACIO LLEI
8/2008 - DECRET 17/11/10
FRA. 18824 RESIDUS NETEJA VIARIA BARREJA RESIDUS GENERALS
DE L' INDUSTRIA - DECRET 17/11/10
FRA. 18825 SERVEI JULIOL'10 RESIDUS ORGANCS I RESIDUS
GENERALS APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 30/12/10
30/08/2010
FRA. 021571 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS APLICACIO LLEI 8/2008 DECRET 22/11/10
FRA. 10M020537 TRANSPORT DE BANAL 5M3 CANON ABOCADOR
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 22/11/10
FRA. 20539 TRANSPORT BANAL 5M3 CANON ABOCADOR APLICACIO
LLEI 8/2008 - DECRET 22/11/10
FRA. 21572 RESIDUS DE NETEJA VIARIA BARREJA RESIDUS GRALS
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 22/11/10
FRA. 10M020538 TRANSPORT DE BANAL 5M3 CANON ABOCADOR
ICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 30/12/10
FRA. 21573 SERVEI AGOST'10 RESIDUS ORGANICS PARCS I JARDINS
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 30/12/10
30/09/2010
FRA. 24228 TRANSPORT BANAL CANON ABOCADOR APLICACIO LLEI
8/2008 - DECRET 22/11/10
FRA. 24307 - RESIDUS URBANS APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET
03/12/10
FRA. 24306 SERVEI SETEMBRE'10 BARREJA RESIDUS GENERALS
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 30/12/10
30/10/2010
FRA. 27083 SERVEI OCTUBRE'10 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS
APLICACIO LLEI 8/2008 - DECRET 30/12/10
30/12/2010FRA. 10M033661 BARREJA RESIDUS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10

CESPA JARDINERIA, SL

30/01/2011
FRA. 1628 -BARREJA RESIDUS MPALS. -APLICACIO LLEI 8/2008 DECRET 04/05/11
19/07/2010
FRA. 10CMG00024 SERVEI JULIOL'10 MANTENIMENT CONDUCTIU I
PREVENTIU SECTOR VINYOTA/RIERA SECA - DECRET 30/11/10
30/08/2010
FRA. 00034 SERVEI AGOST'10 MANTENIMENT CONDUCTIU I
PREVENTIU ZONES SECTOR VINYOTA-RIERA SECA - DECRET 30/12/10
FRA. 00035 BORSA SERVEIS ESPECIALS ZONES LA VINYOTA-RIERA
SECA - DECRET 30/12/10
28/09/2010
FRA. 37 - SETEMBRE' 10 MANTENIMENT CONDUCTIU I PREVENTIU
VINYOTA RIERA SECA - DECRET 03/12/10
30/12/2010FRA. 73 PODA D' ARBRAT DEL 18 AL 31 DE DESEMBRE'10 - DECRET
30/12/10
31/03/2011
FRA. 11CMG00042 SERVEI MARÇ'11 MANTENIMENT DE L'ARBRAT DE
MOLLET - DECRET 22/9/11

9.001,63
3.494,61
9.001,63
3.822,40
6.763,00
4.722,00
33.490,65
144,63
343,19
292,12
201,57
1.722,77
66,68
37.306,33
170,85
180,21
2.909,39
236,31
122,47
205,59
1.864,10
26.700,68
31.557,37
33.515,14
32.600,69
13.540,25
13.540,25
1.427,33
13.540,25
28.398,10
33.191,97

CESPA, SA

01/07/2010FRA. 10ES00054 SERVEI JUNY'10 REGS REALITZATS - DECRET 30/12/10
02/07/2010
FRA. A0ES00055 SERVEI JUNY'10 ESPORGA I ARRABASSADA DE
SOQUES - DECRET 30/12/10
20/07/2010FRA. 10ES00062 ESPORGA DE SEGURETAT - DECRET 17/11/10

1.119,54

30/08/2010FRA. 00063 SERVEI JULIOL'10 REGS REALITZATS - DECRET 30/12/10

1.934,07

FRA. 00064 SERVEI JULIOL'10 ESPORGA I ARRABASSADA DE SOQUES
DECRET 30/12/10

CIA,REUSENSE DE
AUTOMOVILES LA
HISPANIA SA -SAGALES

FRA. 00065 PLANTACIO DE TILIA PARC DE LA FARINERA - PARC CAN
MULA - DECRET 30/12/10
31/01/2010
RA. 14101T0024 COMPENSACIO GENER'10 TARGETA T-10 GENT GRAN
10 JOVE - DECRET 7/10/10
FRA. 14101T0028 SERVEI MUNICIPAL GENER'10 TRANSPORT URBA DECRET 7/10/10
FRA. 14101T0029 CONVENI GENER'10 SERVEI TRANSPORT POLIGONS
INDUSTRIALS - DECRET 7/10/10
28/02/2010
FRA. 14102T0027 COMPENSACIO FEBRER'10 TARGETA T-10 GENT
GRAN I T-10 JOVE - DECRET 7/10/10
FRA. 14102T0035 CONVENI FEBRER'10 SERVEI MUNICIPAL
TRANSPORT POLIGONS INDUSTRIALS - DECRET 7/10/10
31/03/2010
FRA. 14103T0027 COMPENSACIO MARÇ'10 SERVEI MUNICIPAL
TRANSPORT URBA - DECRET 7/10/10
FRA. 14103T0028 CONVENI MARÇ'10 SERVEI MUNICIPAL TRANSPORT
POLIGONS INDUSTRIALS - DECRET 7/10/10
FRA. 14103T0029 COMPENSACIO MARÇ'10 SERVEI T10 GENT GRAN I
JOVE - DECRET 7/10/10
30/04/2010
FRA. 14104T0025 COMPENSACIO ABRIL'10 SERVEI MUNICIPAL
TRANSPORT URBA - DECRET 7/10/10
FRA. 14104T0026 COMPENSACIO ABRIL'10 SERVEI MUNICIPAL
TRANSPORT URBA POLIGONS INDUSTRIALS - DECRET 7/10/10
FRA. 14104T0032 COMPENSACIO ABRIL'10 TARGETA T10 GENT GRAN
I JOVE - DECRET 7/10/10
30/06/2010
FRA. 14106T0024 SERVEI JUNY'10 IMPORT COMPENSACIO SERVEI
MUNICIPAL TRANSPORT - DECRET 9/11/10
31/07/2010
FRA. 0012 JULIOL' 10 IMPORT COMPENSACIO PEL SERVEI MUNICIPAL
DE TRANSPORT URBA - DECRET 17/11/10
31/08/2010
FRA. 14108T0005 AGOST' 10 IMPORT COMPENSACIO PEL SERVEI
MUNICIPAL DE TRANSPORT - DECRET 22/11/10
FRA. 14108T0006 AGOST' 10 CONVENI PI -MOLLET -PARETS MARTORELLES - DECRET 22/11/10

CLINICA VETERINARIA
MOVET, SLP
ENTORN SCCL
ESTABLIMENTS
SABATER SA

EXPERTUS
MULTISERVICIOS SA
(EBOR)
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG SA

FRA. 14108T0007 AGOST' 10 MOLLET-MOLLET T-10 -GENT GRAN -T-10
JOVE - DECRET 22/11/10
30/09/2010
FRA. 14109Y0011 SETEMBRE' 10 IMPORT COMPENSACIO PEL SERVEI
MUNICIPAL DE TRANSPORT - DECRET 22/11/10
30/11/2010
FRA. 29 SERVEI NOVEMBRE'10 COMPENSACIO PEL SERVEI
MUNICIPAL DEL TRANSPORT - DECRET 30/12/10
01/07/2010
FRA. S-2005/61523 SERVEI RECOLLIDA GOSSOS - DECRET 31/12/10
31/08/2010
FRA.C-0508/10 SERVEI AGOST'10 PROGRAMA MUNDIAL D'ACOLLIDA DECRET 30/12/10
16/07/2010FRA.53026 -TUB PE BD ALIM. -VARIS -DECRET 30/12/10

527,71
1.002,40
1.022,86
1.961,16
5.622,75
19.730,66
6.674,85
5.188,05
6.674,85
20.223,45
6.674,85
4.095,00
20.223,45
6.674,85
4.252,50
20.223,45
20.223,45
23.939,38
6.674,85
4.646,25
23.939,38
23.939,38
420,00
2.316,49
464,98

16/08/2010FRA. 53393 -MINI-ROTATOR MP3000 -DECRET 30/12/10
01/09/2010FRA. 53565 -ASPERSOR EMERG. HUNTER -VARIS -DECRET 30/12/10

123,31

31/08/2010
FRA. 11996 SERVEI AGOST'10 TRANSPORT MATERIAL FESTA DE
L'ESPORT - DECRET 30/12/10
30/12/2010
IND.PAG.DS0200102_0132 -DESEMBRE'10 -CONSUM GAS NATURAL DECRET 30/12/10

890,00

377,55

39.908,56

GEBRES SCP
GIRONES SUBIROS,
LOURDES
LLUIS BOSCH SL
MAQUINARIA
AGRICOLA RUSIÑOL SA

31/05/2010
FRA. 155 SERVEI AGOST' 10 HONORARIS ASSESORAMENT
PSICOLOGICA I JURIDICA - DECRET 03/12/10
04/10/2010FRA. 01 -CURS DE 40 HORES CUIDEM-NOS A LA MARINETA -DECRET
17/12/10
31/08/2010FRA. 11716 -MATERIAL DIVERS -DECRET 30/12/10
30/07/2010FRA. 100836 -REPARAR MAQUINARIA -VARIS -DECRET 30/12/10

PUNT INFORMATIC I
CREATIU, SL

SAMCLA-ESIC. SL
SECE: SOC. ESPAÑOLA
CONSTR.ELECT. SA

URBASER SA
ZELTIA
INSTALACIONES, SL

579,56

FRA. 100838 -REPARAR MAQUINARIA -DECRET 30/12/410

97,81

FRA. 100969 -REPARACIO MAQUINARIA -DECRET 30/12/10
30/06/2010FRA. 2056 MAQUETACIO DEL JOC DEL DOMINO - DECRET 30/12/10
FRA. 2058 PLANOL CIUTAT, MAQUETACIO AMB DESTACANTS NOUS
ESPAIS - DECRET 30/12/10
FRA. 2059 MERCHANDISING MENHIR, RAINBOW I TROQUELAT DECRET 30/12/10
30/07/2010
FRA. 101223 TINTA EPSON, TAMBOR PER LASER, TONER BROTHER DECRET 30/12/10
31/08/2010FRA. 101307 TONER BROTHER, TINTA EPSON - DECRET 30/12/10
FRA. 101308 GSM DIGICOM 2G - DECRET 30/12/10
30/06/2010
FRA. 00692 SUBMIISTRAMENT, INSTAL.LACIO I POSADA EN MARXA
SISTEMA SCR100 PARC CAN MULA - DECRET 30/12/10
01/06/2010
FRA. 71002949 SERVEI GENER'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES - DECRET 30/12/10

FRA. 71002963 SERVEI MAIG'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10
30/06/2010
FRA. 71003227 SERVEI JUNY'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10
31/07/2010
71004006 SERVEI JULIOL'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10

TELEVIDA SERVICIO
SOCIOSANITARIOS SL

228,21
27,47

FRA. 71002954 SERVEI FEBRER'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10

SERVEIS DE
L'ESPECTACLE FOCUS

850,00

FRA. 100837 -CAPÇAL NYLON UMS425 -DECRET 30/12/10

FRA. 100839 -GARRAFA OLI MOTOR HONDA -OLI MOTOSERRA DECRET 30/12/10
31/08/2010FRA. 100968 -MATERIAL DIVERS -DECRET 30/12/10
MIRES ESTUDI DE
COMUNICACIO SL

2.730,38

FRA. 71004005 SERVEI JULIOL'10 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS - DECRET 30/12/10
31/08/2010FRA. 71004354 PART FIXA AGOST'10 PROJECTE IMPULS - DECRET
30/12/10
30/09/2010
FRA. 71004838 PART FIXA SERVEI SETEMBRE'10 PROJECTE IMPULS DECRET 30/12/10
30/08/2010
FRA. Z021157 -LLOGUER INFRAESTRUCTURA PER LA FESTA MAJOR PARC CAN MULA -DECRET 30/12/10
31/08/2010
FRA. FC-002315 SERVEI AGOST'10 TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA DECRET 30/12/10
31/08/2010
FRA. 00041QUOTA AGOST'10 SUBVENCIO FIXA PER LA CONSTRUCCIO
LA NAU NOVA - DECRET 30/12/10
22/12/2010
2085 -BOMBES AIGÜES NEGRES -CEIP MONTSENY -DECRET
30/12/10
29/12/2010
FRA. 2100 SERVEI DESEMBRE'10 MANTENIMENT BAIXA TENSIO DECRET 30/12/10
30/12/2010
FRA.2102 -DESEMBRE'10 -MANTENIMENT BAIXA TENSIO ENSENYAMENT -DECRET 30/12/10

TOTAL GENERAL

Substituir l’annex 2 de l’acord del Ple de 26 de setembre de 2011 pel següent:

33,43
151,82
170,86
266,80
522,00
556,80
9.458,87
525,50
780,31
641,71
6.106,08
5.627,97
6.781,87
5.551,82
6.213,96
7.514,30
8.683,90
8.683,90
2.714,00

3.146,80
5.462,58
1.180,32
11.011,82
1.802,80

774.349,31

Ajuntament de Mollet del Valles
LA CAIXA. ANEXO 2
PROVEÏDOR
CATALANA DE CLIMA I C LLONCH SL

GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL
LD EMPRESA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION, SAU
MIRES ESTUDI DE COMUNICACIO SL
SAFIS SPORTS SL
SALUT VETERINARIA SLP -SERVIPLACK

DATA FACT.
DESCRIPCIÓ FACTURA
30/06/2010 FRA. 11316 SERVEI MAIG I JUNY'10 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIO CENTRES
ENSENYAMENT - DECRET 30/12/10
30/09/2010 FRA. 11869 SERVEI SETEMBRE'10 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DECRET 30/12/10
30/11/2010 FRA. NOV1000395 SERVEI NOVEMBRE'10 AJUDA DOMICILIARIA - DECRET 30/12/10
30/12/2010 FRA.528 SERVEI DESEMBRE'10 AJUDA DOMICILIARIA - DECRET 30/12/10
15/12/2010 FRA. 5375 SERVEI DESEMBRE'10 MANTENIMENT NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS - DECRET
30/12/10
30/06/2010 FRA. 2057 MAQUETACIO 14 PLAFONS A DUES CARES 100X180 MOLLET AMB FUTUR - DECRET
30/12/10
16/07/2010 FRA. 5734 SERVEI DINAMITZACIO ACTIVITATS ESPORTIVES ""FESTA DE L'ESPORT"" - DECRET
30/12/10
01/07/2010 FRA. 791 SERVEI NOVEMBRE'07 A MARÇ'09 RECOLLIDA D'ANIMALS
FRA. 792 SERVEI ABRIL A MAIG'08 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10
FRA. 793 SERVEI JUNY A JULIOL'08 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10
FRA. 794 SERVEI AGOST I SETEMBRE'08 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10
FRA. 795 SERVEI OCTUBRE'08 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10

IMPORT
1.407,78
3.494,61
48.834,59
46.251,61
166.313,97
2.046,24
625,00
3.449,60
4.884,76
6.703,64
8.907,64
3.149,40

SAMCLA-ESIC, SL

FRA. 796 SERVEI NOVEMBRE I DESEMBRE'08 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10
FRA. 797 SERVEI GENER'09 RECOLLIDA D'ANIMALS - DECRET 30/12/10
30/06/2010 FRA. 00683 - SERVEI DE MANTENIMENT SISTEMA DE TELEGESTIO DELS REGS AUTOMATICS

4.019,40
2.034,64
3.491,60

SECE: SOC. ESPAÑOLA CONSTR.ELECT. SA

30/06/2010 FRA. 71003059 -MODIF. MARC FIXE EN LA RECEPCIO DE LA POLICIA -DECRET 30/12/10

1.425,14

SERRA-VIVES-CARTAGENA ARQUITECTES,
SLP
SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA

30/12/2010 FRA. 301210 HONORARIS DIRECCIO FACULTATIVA EXECUTIVA I COORD. SEG. I SALUT OBRES PLA
DE LES PRUNERES - DECRET 30/12/10
30/08/2010 FRA. Z021158 -LLOGUER MATERIAL DIVERS -AGOST 2010 -DECRET 30/12/10

SO I LLUM JOAN CARLES SLU

30/06/2010 FRA. 450 -SERVEI MERCAT VELL 30/06/10 -FINAL CURS ESCOLA MUSICA J. RICOMA -DECRET
30/12/10
31/07/2010 FRA. 29249 - SABATES PANTER

SOLDE DE SOLDADURA Y PROTECCION, SL
URBASER SA

ZELTIA INSTALACIONES, SL

45.000,00
3.305,05
243,60
2.192,45

31/03/2010 FRA. 9 SERVEI MARÇ'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA RESIDUS - DECRET 24/9/10
FRA. 10 SERVEI MARÇ'10 PART FIXA SERVEI MANTENIMENT CONTENIDORS - DECRET 24/9/10
FRA. 11 SERVEI MARÇ'10 PART VARIABLE NETEJA, CONSERVACIO I REPOSICIO CONTENIDORS DECRET 24/9/10
30/04/2010 FRA. 100017 SERVEI ABRIL'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS - DECRET 30/9/10

318.644,17
1.784,44
4.767,19

FRA. 100018 SERVEI ABRIL'10 PART FIXA MANTENIMENT DE CONTENIDORS - DECRET 30/9/10
FRA. 100019 SERVEI ABRIL'10 PART VARIABLE MANTENIMENT CONSERVACIO I REPOSICIO DE
CONTENIDORS - DECRET 30/9/10
31/05/2010 FRA. 21 SERVEI MAIG'10 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS - DECRET 15/10/10
09/12/2010 FRA. 2064 -MATERIAL SOC -CASA DE LA VILA -DECRET 30/12/10
10/12/2010 FRA. 2070 -SUBMINISTRAMENT DE LAYRTON ARRENCADOR IG-050 -J.SALINAS -DECRET 30/12/10

1.784,44
4.767,19

TOTAL GENERAL

318.644,17

318.644,17
200,61
93,35
1.327.110,45

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que s’abstindran en la seva votació i pregunta quin és l’import
de les factures de 2010 que queden per pagar. D’altra banda, en nom del seu grup municipal
dóna la benvinguda al nou regidor Francisco Sancho.
-. La Sra. Escribano diu que el seu grup també s’abstindrà i vol manifestar el seu malestar per la
informació parcial obtinguda per part de l’equip de govern, que es va dir que els comptes de
2010 ja estaven comptabilitzats i no és així, i tampoc no han rebut els llistats dels proveïdors
que estaven pendents de cobrament, informació que s’ha demanat de forma reiterada.
-. La Sra. Calvo intervé dient que el seu grup recolzarà la proposta perquè els proveïdors puguin
cobrar el que se’ls deu.
-. El Sr. Garzón recorda, tal i com consta en l’acta anterior, que va dir que no hi havia cap factura
fora de consignació i que estaven totes comptabilitzades, que en cap cas va dir que estiguessin
pagades.

Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Beltran, Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández, Garzón Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, López, López Mayolas, Sancho i Vilaret. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
9.- Ratificació del Conveni de col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu
a l'Oficina Local d'Habitatge.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Atès el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollet del Vallès relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de mediació per la lloguer
social situades en aquest municipi, que té per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès per
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social del municipi de Mollet del Vallès, amb
la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Atès l’informe de la Cap de la Unitat tècnica d’Habitatge, de data 10 d’octubre de 2011.
Atès l’informe d’Intervenció de fons, de data 11 d’octubre de 2011.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tècnic-administratiu del Servei de Gestió, Disciplina
urbanística i Habitatge de data 13 d’octubre de 2011.
Atès l’article 96 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
Atesos els articles 15 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i 10 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i del procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Atès l’article 114.3e) del text refós de la Llei 8/1987, Municipal i de Regim Local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Conveni de col·laboració signat el 22 de setembre de 2011 entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge i la Borsa de mediació per la Lloguer social en aquest municipi.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
10.- Creació del Consell de Ciutat i aprovació inicial del seu Reglament.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i Serveis
Personals, diu:
Atès l’acord adoptat en el Ple Municipal del dia 18 de juliol de 2011, en virtut del qual es va
acordar restablir la Comissió d’estudis encarregada de redactar l’avantprojecte del Reglament del
Consell de Ciutat amb motiu de l’actualització dels seus integrants desprès de les eleccions
municipals de 22 de maig de 2011.
Atès que en el citat Ple es va canviar el nom d’aquesta comissió d’estudi que es va passar a dir
Comissió d’estudi del Reglament del Consell de Ciutat i dels Consells de Participació Ciutadana,
ampliant les funcions de dita comissió al temps que s’aprovava la modificació del seus membres.
Vista la proposta d’avantprojecte del Reglament del Consell de Ciutat presentada per la
Comissió d’estudi designada a l’efecte i reunida en sessió de treball el proppassat 23 de setembre
de 2011.
Atès que els ens locals de conformitat amb l’article 8.1.a del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat per decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, tenen atorgada la
potestat reglamentària.
Atès el previst als articles 62, 63 i següents 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. Crear el Consell de Ciutat, com a òrgan de participació previst a l’article 24.1 del Reglament
de Participació Ciutadana, en què representants de la ciutadania debaten amb responsables
polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.
2. Aprovar inicialment el Reglament del Consell de Ciutat presentat per la Comissió d’estudi
creada a l’efecte, el text del qual s’incorpora a l’expedient.
3. Sotmetre aquest acord i aquest Reglament del Consell de Ciutat a informació pública
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació, per un termini de 30 dies per a la formulació d’eventuals
reclamacions i al·legacions.
4. Tenir per aprovat definitivament aquest el Reglament del Consell de Ciutat si transcorregut
aquest termini no hi han hagut reclamacions ni al·legacions en contra, procedint en

conseqüència a la publicació íntegra del text del Reglament del Consell de Ciutat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com
a anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de
la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.
El Sr. Bertolín presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas diu que per a la seva formació política, la participació és sobretot la
participació del ciutadà i la feina que es fa des de l’àmbit públic perquè aquest participi de les
decisions públiques; per tant, la feina s’ha de començar des de la base, amb eines noves de
participació amb els grups municipals, per una redefinició clara, de com es tracta el moviment
associatiu i per tant, les entitats; també cal que la política arribi a la gent que no està tan
compromesa i intenti la seva implicació. Pensa que s’ha començat la casa per la teulada i que
si es canvia el model però no les maneres no és una bona opció crear un consell de ciutat que
només seria consultiu, només hi hauria un informe fet pel mateix govern municipal, s’hi
debatrà el que considerin l’Alcaldia i el Ple, la majoria dels nomenaments estan fets per
l’Alcaldia i per tant, hi haurà la gent que ha anat participant normalment d’aquests processos.
Manifesta que hi ha altres polítiques de participació, és molt important creure’s que es poden
canviar les coses amb la implicació de la ciutadania, aquest serà un òrgan que no canviarà
massa les coses, que passarà desapercebut, més enllà que el dia que sigui convocat, i a
vegades es confon la participació amb explicar-se i votar uns informes anuals. Conclou dient
que tot i el respecte pel Consell de Ciutat que es crearà el seu grup votarà en contra perquè no
està d’acord amb el fons i la forma de plantejar-lo.
-. La Sra. Escribano manifesta que el seu grup no comparteix un Consell amb un caràcter
dirigista, institucional, burocràtic i un tant encotillat de la participació; es donen poders al
president del Consell que, lluny d’establir una representativitat i una participació des de baix,
contempla un seguit de membres i associacions del Consell però no diu en lloc quins seran els
criteris a establir i que es produeixi una arbitrarietat i no se sigui objectiu, a l’hora d’escollir
un membre o un altre. Diu que pot haver-hi la millor de les intencions, en cap cas pretén jutjar
a persones o associacions que esdevindran membres d’aquest òrgan però, el reglament no
estableix ni un sol criteri ni element per fer aquesta tria. Continua i diu que quan es parla de
participació a vegades s’oblida que d’una banda cal motivar a la gent a participar i d’una
altra, la participació és un objectiu en sí mateix, perquè se suposa que es tracta d’un espai on
la gent pot expressar les seves opinions, debatre, compartir maneres de veure la vida. Vol
expressar el descontent del seu grup respecte el que diu el reglament, que l’alcalde nomenarà
un cop escoltada la Junta de Portaveus, ja que considera que hauria de ser per consens, vol
que hi hagi transparència en els criteris i proposa que es faci un seguiment per part dels grups
municipals. Continua i diu que el Consell es reunirà un cop l’any però no consta enlloc si hi
haurà equips de treball i que en un procés participatiu el més ideal seria comptar amb tots els
grups municipals; un òrgan d’aquesta índole ha de tractar temes de ciutat que cal fer-ho entre
tots per la importància i centralitat que tenen en el municipi i entén que serà un fracàs si els
temes venen proposats solsament pel govern municipal. Espera que els dos fulls que s’han
presentat esdevinguin un document més elaborat. Manifesta que no votaran en contra de la
proposta però lamenten que essent una bona idea de partida, s’hagi presentat i concebut

d’aquesta forma i probablement estigui destinat a tenir un èxit si més no, qüestionable. Espera
que la participació sigui menys dirigida.
-. El Sr. Guillaumes diu que el nivell de participació del seu grup distingeix dos nivells de
participació: participació fonamental en els afers públics, que és quan la iniciativa ciutadana i
social, supleix coses que hauria de fer l’administració (a Mollet les acadèmies, fins i tot
l’hospital); hi ha també la participació de suport, que és també important i es tracta de dir a
l’administració què és el que ha de fer o en què ha d’invertir els seus diners. Opina que el
Consell de Ciutat ha de fer dues coses, una, ajudar a simplificar i desburocratitzar l’esquema
de participació actual (hi ha 10 consells de participació alguns dels quals funcionen molt poc
o no funcionen, n’hi ha que funcionen per períodes i d’altres que tenen la seva pròpia
dinàmica); el Consell de Ciutat podria servir perquè temes que són importants, i que no es
discuteixen en consells de participació, es puguin tractar de seguida. Parla de la participació
del seu grup dient que les propostes fetes han arribat al regidor han estat recollides i que el seu
vot serà afirmatiu.
-. El Sr. Bertolín contesta que no s’exhaureix cap fórmula participativa amb la creació del
Consell de Ciutat al contrari; aquest òrgan té dos fulls perquè té la capacitat
d’autoreglamentar-se i les seves funcions són les d’assessorar, debatre, proposar estudis,
coordinar consells, emetre informes i per tant, un ampli ventall d’actuacions i perquè els
consells funcionin cal la participació. Comenta que la Comissió es va reunir el passat 23 de
setembre, es va donar el termini de 10 dies per rebre propostes però només n’ha arribat una.
D’altra banda, diu que l’article 4 contempla la possibilitat de la creació de comissions de
treball. Manifesta que la seva regidoria estarà oberta durant el mandat per recollir el conjunt
d’idees i propostes que es plantegin.
-. L’alcalde diu que es poden plantejar infinitat de reglaments però la participació és voluntària i
només es va rebre la proposta formulada per un grup municipal. Hi ha consells de participació
que es convoquen més que d’altres, en uns hi ha més participació i en altres n’hi ha menys
però la voluntat de tenir aquests fòrums de participació sempre ha existit; el més important i
amb un nombre de persones més elevat, tant representants d’entitats com persones anònimes,
ha estat el Pla estratègic que es continua treballant.
-. El Sr. Guillaumes recorda que tothom podia aportar idees però que va ser només el seu grup
municipal el que les va presentar.
-. El Sr. López Mayolas diu que la societat està canviant i que en aquest ajuntament s’estan
creant òrgans caducs i poc creïbles, que el seu grup ja es va reunir amb el Sr. Bertolín i li van
expressar que ells es veuen molt allunyats d’aquestes idees de participació. Diu al Sr.
Guillaumes que Ara Mollet-Esquerra, parla d’uns nous temps, d’una participació cívica de la
que el ciutadà vol participar i que s’ha de fer des dels ajuntaments; però no una participació
feta des d’una iniciativa privada que en moments determinats ha fet coses molt bones per
aquest país, no té res a veure.
-. La Sra. Escribano diu que tenint en compte el Reglament de participació els escollits per poder
parlar ho han tingut complicat per tenir l’honor i el privilegi de parlar en una sessió de Ple.
Coincideix amb el Sr. López Mayolas en dir que és un reglament obsolet i que es basa en
mecanismes massa rígids; opina que els Consells han de ser participatius i han de tenir una

capacitat decisòria i la participació va estretament lligada amb la informació. Manifesta que
el seu grup s’abstindrà en la votació.
-. El Sr. Bertolín respon que es continuaran convocant els consells, les entitats i les persones,
convocarà als grups municipals les vegades que siguin necessàries i s’intentarà tirar endavant
aquest Reglament.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Beltran, Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández, Garzón, Guillaumes, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn. Total: 20
Voten no: López Mayolas i Vilaret. Total: 2
S’abstenen: Escribano, López i Sancho. Total: 3
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
11.- Aprovació d'una proposta sobre el dret a l'habitatge digne.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Atès que el capítol III de la Constitució espanyola recull els principis rectors de la política social
i econòmica i, concretament, a l’article 47 estableix que tots els espanyols tenen dret a gaudir
d’un habitatge digne i adequat. A més, afegeix que els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del
sòl d’acord amb l’interès general per evitar l’especulació.
D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull a l’article 26 que les persones que no
disposin de recursos suficients tenen dret d’accedir a un habitatge digne, per la qual cosa els
poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixin aquest dret, amb les
condicions que la llei determini.
Atès que la situació d’atur està originant un increment accelerat de les execucions d’expulsió de
l’habitatge habitual per impagament de la hipoteca, subordinant un dret constitucional als
interessos financers i generant greus problemes personals i familiars.
Atès que segons dades del Consell General del Poder Judicial, es preveu que a Catalunya els
anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries.
Atès que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no només s’enfronten a la pèrdua
del seu habitatge, sinó també a un condemna financera que es tradueix en un més que probable
problema d’ exclusió social.
Atès que considerem totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari.

Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta
en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja va aprovar al passat Ple de 29 de novembre de
2010, una moció en la que s’ instava al Govern de l’Estat a la reforma del Codi Civil per tal de
regular la dació en pagament com a procediment preferent per a extingir qualsevol obligació
derivada de d’impagaments del crèdit hipotecari i la seva inclusió al Codi Civil.
Atès que més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès continuarà implantant mesures a nivell municipal per prevenir
i evitar els desnonaments, com:
 Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de l’Ajuntament sobre
les problemàtiques derivades de l’habitatge.
 Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en
matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no
comportin la negació del dret a l’habitatge.
 Sol·licitar als jutjats de Mollet que facin arribar mensualment a l’Oficina Municipal de
l’habitatge, una relació estadística del nombre dels processos judicials que podrien finalitzar
amb el llançament de les persones demandades.
 Crear el Registre d’Habitatges Desocupats de Mollet del Vallès, per tal d’incentivar la seva
possible incorporació a la Borsa de Lloguer Social que es gestiona des de la Oficina Local
d’Habitatge.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat que garanteixin, pels mitjans que
estimin adequats, el dret a l’habitatge que es recull a l’article 47 de la Constitució i a l’article
26 de l’Estatut, especialment per aquelles persones que estan patint les conseqüències de la
situació econòmica actual i no tenen recursos suficients per accedir a un habitatge digne.
2. Continuar demanant al Govern de l’Estat per tal que reguli la dació en pagament com a
procediment preferent per a extingir qualsevol obligació derivada de l’impagament d’un crèdit
hipotecari i la seva inclusió al codi civil.
3. Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat continuar implementant les mesures
necessàries per evitar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda
i involuntària.
4. Demanar al Govern de la Generalitat que apliqui les mesures necessàries per fer més àgils i
accelerar els tràmits d’adjudicacions dels parc d’habitatges buits que puguin haver a la nostra

ciutat i a la resta del territori català, per tal que puguin continuar amb la seva funció social,
donant residència a aquelles famílies que compleixin amb els requisits establerts.
5. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï aportant les prestacions econòmiques
necessàries al món municipal per tal de mantenir les Oficines Locals d’Habitatge, ja que
juguen un paper fonamental en el foment de l’accés a l’habitatge digne, la dinamització del
mercat de lloguer i l’optimització de l’ocupació del parc vacant.
6. Donar trasllat d’aquest acords al Govern de la Generalitat, als grups del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups del Congrés dels Diputats i el Senat, a les
d’Associacions de Veïns de la ciutat i als sindicats majoritaris, CCOO i UGT.
La Sra. Dionisio presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-.El Sr. Guillaumes recorda que quan es comprava una vivenda es venia per un preu molt
superior i quedant liquidada la hipoteca, al contrari del que passa actualment, que s’ha de mal
vendre; és per aquest motiu que la dació en pagament té sentit, existeix als EUA, on pel que
sembla estan contents amb l’experiència i es felicita que de tant en tant, aquest Ple adopti una
moció per agafar una de les pràctiques, en aquest cas contrastada a la democràcia més
important del món.
-. La Sra. Calvo manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta i que les persones que es
troben en aquesta situació tinguin el màxim de recolzament possible. Continua i diu que cal ser
conscient que des de l’administració local poca cosa es pot fer però si que es pot demanar als
governs de la Generalitat i de l’Estat que apliquin les mesures convenients i apostin per les
prestacions econòmiques que puguin ajudar a les famílies.
-. La Sra. Vilaret diu que el vot del seu grup també serà afirmatiu perquè l’habitatge digne és un
dret, a la pràctica hauria de ser-ho i les administracions han d’estar al darrere que tothom tingui
un habitatge. Recorda que fa dos anys tant el PSOE com el PP i CiU, els van deixar sols junt
amb ICV-EUiA per la qual cosa es congratula que el Ple hi estigui d’acord.
-. La Sra. Escribano manifesta que el seu grup recolzarà la proposta perquè entén que és un nou
pas per continuar amb les reivindicacions contingudes en aquesta moció que el seu grup ja va
presentar el novembre de 2010 i entre altres coses es reclamava que es garantís aquest dret a
l’habitatge i on s’instava també a reformar el Codi Civil per regular la dació en pagament. Igual
que la Sra. Vilaret, comenta que es van quedar sols al Congrés i ara resulta que és el programa
electoral de molts partits. Considera positiu que es facin passos des del plenari de l’Ajuntament,
cal fer-ne més perquè la situació és insostenible i fer real el suport jurídic al moviment contra
els desnonaments.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la majoria del
nombre legal de membres de la Corporació.
12.- Aprovació d'una proposta sobre el finançament de les administracions locals.

La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Atesa la situació econòmica i financera del món local de Catalunya és més que preocupant per al
conjunt d’alcaldes i alcaldesses i 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, representen un 30% del pressupost anual – i, per tant,
tampoc compten amb recursos assignats.
Atès que en els 43 municipis de la nostra comarca, on hi viu una població de gairebé 400.000
persones, també s’ha donat aquesta situació. Durant l’última dècada el conjunt de pobles i ciutats
vallesans, igual que a la resta de Catalunya, han anat assumint més feina, més obligacions,
davant d’unes necessitats concretes de la ciutadania que s’han anat incrementant. Els governs
locals han passat a canalitzar un nombre creixent de demandes polítiques i socials, el que els ha
obligat a oferir noves respostes, a partir d’abordar nous serveis, per tal de fer front als nous
problemes de la societat i esdevenint actors principals de decisions que afectaran la qualitat de
vida de la ciutadania. Tota aquesta situació s’ha anat conformant sense resoldre la qüestió del
dèficit de finançament que han patit i segueixen patint els nostres ajuntaments.
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 als ajuntaments 3.731 milions d’euros, quan
aquests diners ja s’han invertit i ho fa en la pitjor situació financera del municipalisme
democràtic.
Atès que el món local estem rebent constants noticies de retallades en els serveis públics per part
de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que el govern de Catalunya farà per al
manteniment de serveis com les escoles bressol públiques o les escoles municipals de música,
transport escolar i d’altres . Decisions que, indubtablement, afectaran de ple les administracions
locals, que han d’afrontar, com a administracions més properes, les situacions creades i que es
creïn en un futur arran d’aquestes decisions. Cal tenir en compte, també, que algunes d’aquestes
retallades es fan amb caràcter retroactiu a principi d’any, la qual cosa comporta una afectació de
la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als
ajuntaments que, a hores d’ara, no poden repercutir aquests dèficits dels serveis afectats als
usuaris atès que aquest ja s’ha efectuat. A tot plegat cal sumar l’important deute que la
Generalitat manté a dia d’avui amb el món local..
Vist que ens trobem, doncs, davant d’un context global en el qual els municipis no podem
continuar complint amb les obligacions que se’ns plantegen i on correm el risc que les tensions
pressupostaries que ja s’estan vivint en alguns ajuntaments s’estenguin de forma generalitzada.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Donar suport a l’acord pres a la darrera reunió del Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental en
el qual es proposa a la Generalitat un acord per l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments
catalans. Un acord que hauria de gestar-se urgentment i definir actuacions concretes i
immediates, el qual hauria d’incorporar els següents continguts:
 Fixar el calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb el món local, integrant al
conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.
 Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix al món local, i
que aquests siguin incondicionals.
 Garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern de la Generalitat derivat
d’acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències municipals i,
especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que totes les retallades
pressupostàries s’integressin en un sol paquet per tal que els Ajuntaments puguem fer una
previsió i no anar rebent les noticies de les retallades que afecten els serveis municipals d’una
en una, amb la dificultat de gestió que això comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les
retallades no haurien d’efectuar-se en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu,
no podem acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles bressol, les
escoles de música, d’art i dansa, i els serveis de benestar social.
 Aquests ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la previsió de
control de la despesa en els consistoris.
 El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels grups parlamentaris, de
la revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil d’assumir avui per al món
local i tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ¡ al mateix temps, evitar que
es facin noves normatives que comportin nous esforços pressupostaris afegits pels ens locals.
 Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens locals per
avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de finançament local
previstes a l’Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una metodologia de treball
acordada entre les dues administracions per a la redacció de la Llei de Finançament Local
catalana, la constitució del Consell de Governs Locals, i iniciar l’estudi i revisió de tota la
normativa sectorial que impliqui competències impròpies i que actualment no van
acompanyades del seu preceptiu finançament
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, al govern de la Generalitat
i al Parlament.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
13.- Aprovació d'una proposta d'impuls de la tarifació social en els serveis i equipaments
públics

La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Atès que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i
exclusió social.
Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les
treballadores i les classes mitjanes.
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un
finançament adequat.
Atès que en els darrers anys els ingressos municipals provinents del govern de l’Estat han anat
disminuint i que l’administració de la Generalitat està endarrerint els pagaments i rebaixant el
finançament de serveis pactats amb les administracions locals com ara, i entre altres, els que
cofinancen les escoles bressol o les escoles de música.
Atès que el salari mitjà del nostre país es situa a l’entorn dels 23.000 € bruts/anuals per la qual
cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però
de gran importància per a la ciutadania.
Atès que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal
és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui quedar exclòs
per motius econòmics.
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals segons
la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat i la inclusió
social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis
i activitats municipals.
Atès el sistema de bonificacions que s’han anat introduint i reforçant durant els darrers anys a les
ordenances fiscals i preus públics de l’Ajuntament de Mollet, en les quals es contemplen
diferents tipus de bonificacions socials en funció dels nivells de renda amb l’objectiu de garantir
l’accés a determinats serveis i activitats municipals de les persones o famílies més necessitades
de la ciutat. Aquest és el cas, per exemple, de la bonificació de l’IBI i de la taxa de
subministrament d’aigua i escombraries o de tot el sistema d’ajuts socials per a les famílies amb
menys recursos.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Seguir treballant per oferir un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals
dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, perquè a partir del 2013 es

pugui implantar tarifació social en els preus públics que encara no en tinguin, i que s’ajustin
per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central
des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de
situació personal i familiar.
2. Establir trobades amb els grups municipals per tal d’estudiar i concretar els nivells de tarifació
que es poden assolir pels preus públics dels serveis, equipaments i activitats.
El Sr. Garzón comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Escribano manifesta la satisfacció del seu grup per haver arribat a un consens amb el
conjunt de grups municipals. Considera oportú parlar de la tarifació social com a sistema de
redistribució de la riquesa i fer accessibles els serveis al conjunt de la ciutadania i adoptar com
a consistori aquest compromís; reconeixen que ja s’estan aplicant un bon nombre de
bonificacions en les tarifes de taxes, serveis, etc, però creu que es pot fer més.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
14.- Aprovació d'una proposta de creació d'eines de lluita municipal contra la crisi
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Territori, diu:
Atès que ens trobem en una greu crisi econòmica que afecta severament milers de ciutadans i
ciutadanes de Mollet del Vallès.
Atès que les dades d’atur del passat més de setembre indicaven que hi han 5.553 veïns i veïnes
de Mollet en situació de desocupació. Dada que representa el número més gran de la nostra
història.
Atès que les entitats que treballen en els àmbits de la integració i l’assistència social a la nostra
ciutat certifiquen un important augment de la demanda d’ajudes de tot tipus per part de cada
vegada més veïns.
Atès que la problemàtica dels desnonaments també ha arribat a Mollet agreujant la situació de
moltes famílies.
Atès que les diferents previsions econòmiques indiquen que lluny de solucionar-se aquesta
situació econòmica por allargar-se en el temps i, fins i tot, empitjorar.
Atès que una situació de crisi sostinguda en una ciutat com Mollet pot comportar diferents
efectes negatius que dificultin la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida del veïns.
Atès que és competència d’aquest Ajuntament, tal i com ha manifestat el seu Ple en diverses
ocasions, la intervenció en la economia local i la seva dinamització per tal de millorar les

condicions de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Lluitant activament contra l’exclusió social i
la pobresa a la ciutat
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L’elaboració d’un ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA CRISI A MOLLET. Que reculli
diferents indicadors socioeconòmics de la ciutat, la seva evolució en el temps i que analitzi els
riscos d’exclusió social i pobresa a la nostra ciutat per tal de lluitar contra aquestes
problemàtiques
2. La creació d’un OBSERVATORI DE DADES SOCIOECONOMIQUES DE MOLLET que
reculli periòdicament, mantingui actualitzades i faci públics les dades dels indicadors
socioeconòmics de la ciutat. Per tal de tenir una eina actualitzada que ens permeti seguir en
temps real l’evolució de la crisi per tal de que l’Ajuntament i tots els agents implicats pugi
respondre adequadament als reptes de la crisi.
3. La creació de la TAULA LOCAL CONTRA LA CRISI com un espai de diàleg, interrelació i
generació de propostes i accions amb l’objectiu de lluitar contra la crisi i els efectes de la
mateixa en l’àmbit local.
4. Que el govern municipal coordini i encapçali aquesta Taula convidant a participar activament
representants dels diferents organismes autònoms i empreses públiques locals, tècnics
municipals, els partits polítics, els sindicats, representants del sector educatiu, representants
del comerç i la indústria, representants d’entitats que treballin en el sector social i tots aquells
representants d’entitats i organitzacions el paper de les quals pugui ser d’interès en la lluita
contra la crisi i els seus efectes a nivell local.
El Sr. López presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu per coherència (fa dos anys que
fan propostes tot i que una mica diferents) perquè també van demanar una taula d’austeritat i
per la situació de crisi que s’està vivint.
-. La Sra. Calvo diu que el seu vot també serà afirmatiu, una taula d’aquest tipus és molt
important, tothom veu el que està comportant aquesta crisi i hi ha molta gent que ho està
patint. Afirma que amb la creació d’aquesta Taula no se solucionarà la crisi però el treball
conjunt dels agents socials i econòmics de la ciutat i dels polítics pot ser positiu.
-. El Sr. Guillaumes proposa que en lloc de crear un organisme nou, s’aprofiti la Junta de
Portaveus en la qual està el pes polític de l’Ajuntament i que podria fer les mateixes funcions
podent reunir-se també amb altres sectors.

-. El Sr. Garzón diu que l’equip de govern no està d’acord en crear noves taules o comissions i
suggereix que es facin les propostes que es creguin convenients i la reunió del conjunt de
grups municipals. El vot del seu grup serà negatiu.
-. El Sr. López respon que en cap cas s’està demanant la reunió dels grups municipals, sinó la
creació d’un organisme que no cal que estigui reglamentat, seure amb els diferents sectors per
posar en comú la situació socio-econòmica de la ciutat i prendre les mesures convenients amb
uns coneixements més amplis de la realitat. Menciona els polígons industrials que no acaben
d’arrancar i l’actuació del sector comercial, envers la creació de futurs llocs de treball.
-. El Sr. Guillaumes diu que no es pot fer un observatori local de l’evolució de l’atur a Mollet del
Vallès, quan la majoria dels seus habitants treballen fora de la ciutat perquè es donaria una
realitat distorsionada. Opina que l’ideal és que sigui un observatori comarcal.
-. L’alcalde intervé dient que no nega la bondat de la proposta però no cal seguir estudiant
perquè ja hi ha organismes que es dediquen a fer aquesta tasca i perquè l’impacte de la crisi
és ferotge. Continua i diu que la crisi, més enllà de ser estudiada, planteja mesures i cal
actuar; s’està fent un treball conjunt amb Càrites i el menjador social per intentar reforçar el
teixit social i allò que el govern de la ciutat no pot fer per; s’està treballant conjuntament amb
l’agrupació d’industrials del Baix Vallès per veure que es pot fer de mutu acord per
dinamitzar i mantenir el teixit productiu de la ciutat; es va oferir un espai perquè l’associació
d’autònoms Segle XXI treballi per oferir assessorament al col·lectiu d’autònoms; hi ha més de
cent bonificacions en el tarifat social (més d’un milió i mig d’euros) que s’han destinat a
aquests ajuts; es fa la mediació, es donen ajuts a través de l’Oficina Local d’Habitatge, s’han
atès més de 8.000 persones als serveis socials, més de 5.100 han anat al banc d’aliments, es
donen ajuts per activitats extraescolars, llibres, beques de menjador, s’han tramitat més de
1.100 expedients de la renda d’inserció, s’han fet més de 1.400 actuacions d’atenció
domiciliària i s’està treballant en la dinamització dels polígons industrials però els bancs i
caixes han de donar finançament. Diu que l’Ajuntament no té inconvenient a donar
informació del que pot disposar, que no té la vareta màgica i que l’observatori, l’estudi, o la
Taula no ho resoldran. Es podran fer tantes propostes com es vulgui al Ple del pressupost que
seran escoltades.
-. El Sr. López agraeix el to de la intervenció de l’alcalde. Li diu que el seu grup demana
coordinació del conjunt dels sectors socials i econòmics per ajudar a les persones que ho
necessiten i crear llocs de treball.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Beteta, Calvo, Escribano, Fernández, López, López Mayolas, Muñoz, Sancho i Vilaret.
Total: 9
Voten no: Beltrán, Bertolín, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón,
Guillaumes, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn. Total: 16
En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.

15.- Aprovació d'una proposta d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i Serveis
Personals, diu:
Atès que l'Associació de Municipis per la Independència és una organització que agrupa
diferents ajuntaments catalans per tal de defensar l'assoliment dels drets nacionals de Catalunya
amb l'objectiu de promoure l'exercici del dret a l'autodeterminació.
Atès que, després de l’Ajuntament de Vic, ja hi ha una trentena de municipis catalans adherits a
aquesta associació.
Atès que el ple de l’ajuntament de Mollet va manifestar la seva protesta en contra de les
retallades del Tribunal constitucional sobre l’Estatut votat pel poble català l’any 2006.
Atès que el dret a decidir és un debat central avui a la política catalana i que formar part d’una
associació d’aquestes característiques enriquirà el debat nacional i municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès iniciï els tràmits per tal d’adherir-se a l’Associació de
Municipis per la Independència.
El Sr. López Mayolas presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Escribano diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè tot i estar favor de
defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya i de promoure l’exercici del dret a
decidir, pensa que hi ha altres vies per assolir aquesta major autonomia alhora que l’adhesió
que es planteja seria excloent de les diferents sensibilitats que representa la seva formació
política.
-. El Sr. Guillaumes manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu perquè estan a favor de la
independència, tot i que vol deixar clar que no seria massa lícit que un ajuntament formés part
d’una associació amb un posicionament tan ideològic com aquest.
-. El Sr. Fernández diu que el seu grup no està d’acord amb la proposta per motius comercials
perquè Catalunya és un país sense recursos propis i té una clara dependència de l’exterior;
treballant amb un estat com és Espanya es beneficia d’un volum de compra a l’exterior. El seu
grup pensa que per tenir benestar social hi ha d’haver un benestar econòmic i per això, cal
recuperar l’esperit treballador dels catalans, fer una Catalunya productiva i no crear un conflicte
social que al carrer no existeix.

-. El Sr. Garzón manifesta que la seva formació política no és independentista sinó que fa una
proposta federal d’organització de tots els pobles d’Espanya i en conseqüència el seu vot serà
negatiu.
-. El Sr. López Mayolas recorda el boicot al cava que va suposar una baixada de la venda a
l’Estat espanyol de gairebé el 10%, va fer espavilar l’empresariat i resulta que actualment les
xifres de vendes a tot el món són considerables. Diu que hi ha estudis que diuen que Catalunya
seria el quart país a Europa a nivell econòmic si es tingués el 10% del dèficit fiscal que
Espanya no retorna.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Daví, Guillaumes, López Mayolas, Olaria, Talarn i Vilaret. Total: 6
Voten no: Beltrán, Bertolín, Beteta, Cabanilla, Calvo, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Fernández, Garzón, Monràs, Muñoz, Pérez, Safont i Soler. Total: 16
S’abstenen: Escribano, López i Sancho. Total: 3
En conseqüència, és rebutjat amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
16.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
17.- Precs i preguntes
Precs
Precs de la Sra. Escribano
1.- Demana que se’ls faciliti amb certa periodicitat les dades socioeconòmiques de Mollet.
Precs de la Sra. Calvo
1.- Demana que se’ls facilitin les dades socioeconòmiques de Mollet.
2.- Sobre la necessitat de tornar a repartir a les llars bosses per al reciclatge.
Preguntes
Pregunta del Sr. López Mayolas
1.- Sobre la cancel·lació d’un curs de teatre de l’entitat CATAPLAN pels lligams amb l’OJE del
director. Es retornaran els diners a les famílies afectades?.

Pregunta de la Sra. Vilaret
1.- Sobre la legislació respecte la urgència d’una moció que s’aprova per majoria absoluta i no
per majoria simple.
Preguntes de la Sra. Escribano
1.- Sobre uns vehicles aparcats en els camps de conreu situats a prop de l’hospital.
2.- Sobre els accessos en bicicleta als polígons industrials, concretament al de Can Magarola.
3.- Sobre la data prevista de la reunió de la Taula de Mobilitat.
4.- Sobre si es millorarà l’accessibilitat a l’entrada de Ca n’Arimon.
5.- Demana la relació de programes i cursos que s’han posat en marxa.
Preguntes del Sr. López
1.- Sobre la posada en marxa de la residència per a discapacitats psíquics. Si està prevista la seva
obertura per al mes de novembre o desembre.
2.- Sobre la proliferació de coloms a la ciutat. Informar a la ciutadania. Prendre mesures per
controlar aquesta plaga.
3.- Sobre les retallades que s’estan fent als ambulatoris.
4.- Sobre la compatibilitat o no de que un regidor cobri com a portaveu de grup municipal i com
a conseller delegat del Consorci de Residus.
Pregunta del Sr. Guillaumes
1.- Sobre la possibilitat de facilitar l’accés al polígon industrial de La Farinera.
Preguntes de la Sra. Calvo
1. Sobre l’ús de les instal·lacions esportives (“Pati obert”) que es fa els caps de setmana al CEIP
Salvat Papasseit. Quins controls es fan?. Per què s’incompleix l’ordenança?. Es pot fer en altres
escoles?.
2.- Sobre els nous plafons publicitaris. El seu cost i quin ingressos s’espera obtenir.
3.- Qui assumirà la part del cost que pagava Vilanova del Vallès quan formava part de Vallès
Visió?.
4.- Es reuneix la Taula de Protecció Civil?. Quins són els seus membres?. Per què la Guàrdia
Civil no en forma part?.

A continuació es dóna resposta a les qüestions plantejades.
La Sra. Pérez respon que en cap cas s’ha contractat un curs, sinó que es va deixar que l’entitat el
dugués a terme al Centre Cívic de Lourdes. S’han rebut certs comentaris alhora que s’han fet
poques inscripcions, per tant, s’està valorant la continuïtat o no del curs i se suspèn es retornarà a
les famílies els diners de la inscripció.
El Sr. Soler diu que el procés del Pla de mobilitat pot ser una mica llarg perquè cal esperar les
propostes i valorar el procés de participació.

L’alcalde afegeix que s’està treballant amb el pla diagnòstic que ha elaborat la Diputació de
Barcelona sobre el Pla de mobilitat, es farà un procés de participació i a principis de 2012 hauria
d’estar enllestit per tal de convocar la Comissió.
El Sr. Garzón contesta que camps de conreu al costat de l’hospital no n’hi ha però que es
comprovarà si s’aparca en llocs no autoritzats. Pel que fa a La Farinera, diu que el polígon està
tancat per raons de seguretat i que tenir oberts aquells carrers acabaria generant no només
despeses de manteniment, sinó també problemes de seguretat; subratlla que hi ha dos cartells
amb un número de telèfon perquè qualsevol persona interessada pugui accedir-hi. Explica a la
Sra. Calvo que a la Junta Local de Seguretat, no hi ha la Guàrdia Civil ni tan sols la Policia
Nacional perquè no tenen competència en l’àmbit local pel que fa a temes de seguretat; aquest
òrgan el convoca el Delegat del Govern a proposta de l’Ajuntament i en tenen competència la
Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
El Sr. Cabanilla diu a la Sra. Escribano que de seguida que es tingui informació sobre els cursos
li serà lliurada.
La Sra. Domínguez explica que la gestió i responsabilitat dels centres d’atenció primària (CAP)
depèn de l’Institut Català de la Salut (ICS) i per tant és responsabilitat directa del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya el conjunt d’actuacions que es duguin a terme. Informa
que al Consell de Benestar i Salut, la responsable d’atenció primària de Mollet i Granollers va dir
que era cert que no es fan substitucions i que s’estan fent actuacions relatives a la gestió directa
dels CAP i que en cap cas no afecten a l’assistència sanitària. Dels patis oberts diu que no s’ha
canviat l’horari de l’ús del pati del CEIP Salvat Papasseit que es va obrir fa 2 cursos, quan es va
posar en marxa el Pla Educatiu d’Entorn, i es tracta d’una activitat promoguda per l’Ajuntament
i la Generalitat; aquest curs s’obre també el pati del CEIP Col·legis Nous.
La Sra. Safont contesta que el projecte urbanístic de la carretera C-17 contempla un carril bici
que s’enllaçarà al barri de La Casilla i, tal i com ha dit el regidor, el Pla de mobilitat urbana en la
seva fase de diagnosi també fa una revisió i haurà de trobar propostes concretes en el futur més
immediat. Respecte els coloms diu que és un tema molt difícil de gestionar, que fa temps que si
s’hi treballa amb mètodes de captura diferents i actualment s’està experimentant amb gàbies; diu
l’alimentació a aquests animals genera el conflicte, s’està treballant fins i tot amb serveis socials,
per reconduir conductes que acaben de ser nocives i amb el tema informatiu s’ha d’anar amb
compte perquè genera susceptibilitats: per tant, es busca el mètode més adient i coherent possible
per controlar aquesta població. Diu a la Sra. Calvo que els plafons informatius estan vinculats a
les marquesines, es gestionen a través de la pròpia publicitat i són de cost zero per l’ajuntament.
La Sra. Díaz informa que, segons la Generalitat de Catalunya, la residència per a discapacitats
psíquics, s’obrirà entre els mesos de novembre i desembre d’enguany i s’està a l’espera que
concreti la data.
L’alcalde diu que a Ca n’Arimon s’ha primat la seguretat abans que l’accessibilitat perquè la
sortida de molts joves abocava directament al vial públic de circulació viària; val a dir que
l’accessibilitat està totalment garantida i el problema d’accessibilitat potser el produeix la guia
que tanca la porta, que res a veure té amb la sortida de bicicletes o gent gran. Pel que fa a Vallès
Visió diu que no és aquest plenari qui en fa la gestió però, l’Ajuntament de Vilanova haurà de fer
front a les despeses pressupostades per al 2011, caldrà veure si també haurà de fer front a les

despeses generades per la compra de material i no suposarà un gran impacte pel pressupost del
Consorci.

L'alcalde aixeca la sessió a les 22:05h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

