ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
14 de novembre de 2011
14.02h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramón Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
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
José Francisco Sancho Conde
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
S’hi incorporen
Maria Mercè Beltrán Fernández, regidora (Punt 1)

Absents
Oscar Fernández Catalan, regidor (S’excusa per l’absència).
------

L’alcalde informa que els punts núm. 1 i núm. 2 es tractaran de forma conjunta perquè
el seu contingut està relacionat.
-----Ordre del dia
1. Aprovació provisional de la supressió de taxes i de la modificació de les ordenances
fiscals
2. Aprovació inicial de l'establiment i de la modificació de les ordenances de preus
públics
3. Atorgament d'un aval a EMFO per a la formalització d'una operació de tresoreria i
cancel·lació de la vigent
1.- Aprovació provisional de la supressió de taxes i de la modificació de les
ordenances fiscals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores dels impostos i taxes,
per l’exercici 2012, per tal d’actualitzar-les, així com, si escau, l’adequació a la
normativa vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de taxa i, dels estudis presentats per
les empreses concessionàries de diversos serveis, que consten a l’expedient.
Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atesos els informes emesos per la cap dels Serveis econòmics i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 22, 47.1 i 70.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les
ordenances fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a
continuació:
 Ordenança fiscal núm. 0. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i
recaptació.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost sobre activitats econòmiques.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 Ordenança fiscal núm. 1.2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 Ordenança fiscal núm. 1.2.2. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
 Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents administratius.
 Ordenança fiscal núm. 2.2. Taxa per la utilització de l’escut del municipi.
 Ordenança fiscal núm. 2.3. Taxa per la llicència d’autotaxis
 Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
 Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats.
 Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 Ordenança fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
 Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per la recollida de residus municipals.
 Ordenança fiscal núm. 2.9. Taxa per serveis funeraris i cementiri.
 Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per l’ocupació i aprofitament especials de
terrenys d’ús públic.
 Ordenança fiscal núm. 2.11. Taxa per aprofitament especial del domini públic, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
 Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública.
 Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per la prestació dels serveis del mercat
municipal.
 Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies
civils a l’Ajuntament.
 Ordenança fiscal núm. 2.15. Taxa per a la prestació de serveis de la fundació
municipal Joan Abelló.
 Ordenança fiscal núm. 2.16. Taxa pel servei municipal “ La casa dels petits”.
 Ordenança fiscal núm. 2.17. (anterior 2.18) Taxa per la concessió de llicències i
control de la publicitat dinàmica.
 Ordenança fiscal núm. 2.18. (anterior 2.19) Taxa per prestacions de serveis de la
policia local i circulacions especials.
2. Aprovar provisionalment la derogació de les següents ordenances fiscals:
 Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa pels serveis municipals d’educació ambiental.
 Ordenança fiscal núm. 2.20. Taxa per aprofitament especial de domini públic a
favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.
3. Aprovar la memòria i l’estudi econòmics inclosos a l’expedient per a la determinació
de la taxa pel subministrament d’aigua en el terme municipal de Mollet del Vallès.
4. Sol·licitar de la Comissió de preus de Catalunya autorització per a aplicar a les tarifes
de subministrament d’aigua.
5. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2012.

6. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al de la data de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
7. Entendre definitivament adoptat l’acord en cas que no es presentin reclamacions en
el període d’informació pública i publicar el text íntegre de la nova ordenança i les
modificacions esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- Aprovació inicial de l'establiment i de la modificació de les ordenances de preus
públics
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2012, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la normativa
vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atesos els informes emesos per la cap dels Serveis econòmics i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment l’establiment de l’ordenança de preus públics núm. 3.14. “Preu
públic per a la prestació dels serveis de neteja , vigilància i manteniment per
activitats firals en espai públic de titularitat privada”, i les modificacions,
detallades a l’annex que figura a l’expedient, de les ordenances de preus públics, i
que es relacionen a continuació:
 Ordenança Preu públic núm. 3.0. Ordenança general reguladora de preus públics.
 Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament.
 Ordenança núm. 3.2. Preu públic per la prestació dels serveis esportius.
 Ordenança núm.3.3. Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps
lliure.

 Ordenança núm. 3.4. Preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol.
 Ordenança núm. 3.5. Preu públic per la venda de publicacions, edicions impreses i
material de promoció institucional.
 Ordenança núm. 3.6. Preu públic pels serveis de publicitat de Mollet Comunicació,
SL.
 Ordenança núm. 3.7. Preu públic per la prestació dels serveis de l’Institut Municipal
de Serveis als Discapacitats.
 Ordenança núm. 3.8. Preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal
de Música.
 Ordenança núm. 3.9. Preu públic per la prestació de serveis de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL.
 Ordenança núm. 3.10. Preu públic per la prestació dels serveis d’activitats firals
d’àmbit comercial.
 Ordenança núm. 3.11. Preu públic per la prestació del servei d’atenció
domiciliaria.
 Ordenança núm. 3.12. Preu públic per la prestació dels serveis de restauració del
Bar-restaurant “El Lledoner”.
 Ordenança núm. 3.13. Preu públic per a la prestació del servei de neteja de grafits.

2. Establir com a data inicial a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2012.
3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al de la data de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
4. Entendre definitivament adoptat l’acord en cas que no es presentin reclamacions en
el període d’informació pública i publicar les modificacions esmentades en el Butlletí
Oficial de la Província.
A continuació, el Sr. Garzón comenta el contingut de les propostes d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas diu que a banda dels quatre anys de crisi econòmica que es
porten ja, hi ha hagut dues eleccions que tenen la seva importància en les decisions
que es prendran envers aquestes ordenances i en entendre quina és la línia del nou
govern. Pel que fa al pressupost diu que segurament no s’aprovarà aquest any i es
començarà el 2012 amb un pressupost prorrogat, cosa que no és gens positiva i a més,
no se sap quants diners podran aportar al municipi tant la Generalitat com l’Estat.
Demana a l’equip de govern molta més eficiència en aquests temps que corren, molta
responsabilitat i una gestió nítida i transparent i, com més aviat millor, amb el
pressupost damunt la taula. Continua i diu que hi ha canvis positius en les
bonificacions però pel que a la Generalitat respecta, ha faltat a la responsabilitat,
respecte un tema tan important com són les escoles bressol, ja que és complicat que
l’Ajuntament ho assumeixi i molt més complicat ho serà per a les famílies. Manifesta
que el seu grup s’abstindrà en la seva votació.

-. La Sra. Escribano diu que aquesta proposta va en la línia que el seu grup ha estat
plantejant en els anteriors plens d’ordenances fiscals; la consideren raonable i reiteren
la necessitat que hi ha d’establir impostos per tal de sufragar els serveis municipals;
han de ser establerts amb sentit comú i això significa equitat, aplicar tarifació social i
ser sensibles amb la situació econòmica actual (atur, salaris baixos, problemàtica
social..). Pensa que cal una fiscalitat justa per donar els serveis a tothom, que per això
es necessiten impostos i que aquests no poden anar deslligats d’una bona gestió que,
inevitablement es trasllada al ple de pressupostos, on espera que el conjunt de grups
municipals siguin capaços de treballar conjuntament. D’altra banda, diu que parlar de
recursos vol dir parlar també de finançament i que aquest ha de ser just i suficient per
assumir competències pròpies i impròpies (de la Generalitat i de l’Estat). Manifesta el
suport del seu grup a les bonificacions que es plantegen. A continuació parlarà amb
més detall d’algunes de les ordenances que es plantegen: No està d’acord amb que les
famílies hagin de pagar el 100% del cost de les escoles bressol perquè la Generalitat
ha pres l’acord de no assumir la seva part, proposa que l’Ajuntament pagui el 50% del
cost i les famílies l’altre 50%; recorda la voluntat del seu partit de que l’escolarització
també es faci de 0 a 3 anys. Pel que fa als serveis d’assistència domiciliària i serveis de
l’IMSDP, diu que cal establir ajuts a les famílies amb dificultats. Reitera que la zona
blava de l’hospital, per les característiques del servei, hauria de ser una zona
d’estacionament limitat amb rellotge horari. Mostra un absolut desacord amb la taxa
per l’ús dels equipaments municipals per part dels grups; pregunta quina és la imatge
que es vol donar dels partits polítics; n’hi ha que estan rebent una quantitat econòmica
per ser la seva feina però també n’hi ha d’altres que, tot i no tenir representació, estan
fent feina i aquesta mesura és una taca a la democràcia i al pluralisme. La Generalitat
ha fet retallades en salut i educació i en canvi, renuncia a impostos que es podrien
incrementar. Pregunta si els ajuntaments faran algun tipus de pressió al respecte. En
darrer lloc fa esment a la gestió municipal dient que no n’hi ha prou amb establir taxes
i impostos si després la gestió no respon al criteri de sentit comú; cal millorar la
política de gestió de recursos, emprar de manera raonada la despesa i prioritzar amb el
destí dels recursos (política educativa, atenció a les persones, serveis socials..); hi ha
hagut malbaratament en els bons moments econòmics, cal més eficiència i acomplir
objectius amb menys recursos, refer el pressupost en base zero, prioritzar amb el que
és realment necessari, més tarifació social. Manifesta que s’abstindran en la seva
votació.
-. La Sra. Calvo diu que cal ser conscient que s’ha arribat a una situació crítica degut al
percentatge d’aturats que hi ha i la manca d’oportunitats que tenen. Manifesta que el
seu grup no està d’acord amb aquestes propostes, esperava més seny per part de
l’equip de govern i que es produís una congelació de les taxes i baixada d’impostos
per part d’uns partits que es titllen de progressistes, ni tan sols en uns moments tan
angoixants com els actuals. No és el moment dels augments sinó de la contenció i
d’ajudar a facilitar el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i de la seva gent,
es tracta que la ciutadania pugui pagar els impostos i això només s’aconsegueix
reduint la despesa i incrementant les facilitats perquè les PIMES i els autònoms puguin
implantar-se a Mollet i generar llocs de treball. Fora bo preveure més bonificacions
per activar el teixit social, econòmic i laboral. Diu que el Sr. Garzón viu en un món

diferent al del PP que vol generar ocupació, donar més feina i facilitar-la als autònoms
també.
-. El Sr. Guillaumes comenta que aquests pressupostos van en la línia dels anteriors; el
seu grup insisteix en el tema de multes i sancions, no entén que el servei de grua no
s’ajusti al seu preu efectiu i que els ciutadans que aparquen bé el cotxe hagin de
subvencionar a uns altres que provoquen que se’ls endugui la grua que haurien de
pagar el cost efectiu del servei; demana a l’equip de govern que faci difusió del volum
de bonificacions que l’Ajuntament de Mollet dóna als particulars que no poden arribar
a pagar les taxes i impostos; l’IMSDP és un servei que es dóna el 100% des de Mollet
i se’n beneficien moltes persones de fora del municipi i ajuntaments veïns es dediquen
a “drenar les arques municipals” aprofitant el sentit social que té l’Ajuntament de
Mollet per tant, es tractaria de fer un cost diferent per esperonar els altres ajuntaments
de que fessin un conveni amb aquest ajuntament, que està donant un servei gratuït; del
cost de les escoles bressol recorda que l’acord era que cadascuna de les parts
paguessin 1/3 de la quota (pares, ajuntaments, Generalitat) però s’està parlant d’un
ensenyament no obligatori i per tant, no necessàriament gratuït i cal tenir en compte
que hi ha famílies que demanen plaça a les escoles bressol municipals que es queden
fora, han d’anar a la privada, on paguen molt més i no reben ajuts, cosa que és injusta i
que el raonable fora que les famílies que han entrat facin un esforç extra; considera
que és una contribució al sanejament de la democràcia que els partits polítics paguin
per l’ús dels equipaments municipals i recorda que la majoria d’entitats de la ciutat,
sense ànim de lucre, tenen unes fonts d’ingressos molt limitades. Finalment diu que
s’abstindran en la seva votació.
-. El Sr. Garzón dóna el seu agraïment als grups que han decidit abstenir-se en la seva
votació ja que això suposa l’aprovació de les dues propostes d’acord. D’altra banda,
diu que el pressupost del 2012 fa setmanes que s’està treballant, que el pressupost de
base zero no és possible perquè a l’igual que a les llars, hi ha despeses fixes que es
poden intentar reduir; de les escoles bressol diu que a més de reduir-se l’aportació per
alumne les beques han desaparegut; quan els partits polítics demanen l’ús del Mercat
Vell o de Can Gomà, han de pagar un import perquè són equipaments que s’han
d’obrir i suposa una despesa i els partits amb poca representació poden fer ús d’espais
municipals més petits i que acostumen a estar oberts amb regularitat. A les Sres. Calvo
i Escribano els diu que el sentit comú en el que ell pensa no és pas cap del d’elles; a la
Sra. Calvo li diu que ja hi ha una bonificació del 50% sobre la taxa obertura de noves
activitats a la ciutat i acaba dient-li que n’està segur que si el PP guanya les eleccions
generals, el seu grup municipal no trigarà massa en demanar l’augment del impostos
indirectes, com l’IVA.
-. L’alcalde explica que s’ha posat un preu màxim en l’àmbit d’escoles bressol perquè
no se sap què pot passar a l’inici del pressupost 2012 i al Consell Rector se li
proposarà una quota de 178 € i hi ha una part de l’ajust que ha fet la Generalitat que
l’assumirà l’Ajuntament, justament la part de les famílies que tenen més dificultats.
Contesta al Sr. Guillaumes que es fa difusió de les bonificacions i que es trobaran
penjades a la web municipal per tal que tots aquells que cerquin la informació la
puguin trobar. Continua dient que cal una compensació dels serveis que s’ofereixen a
ciutadans que són d’altres municipis i molts ajuntaments de l’entorn tenen signats
convenis per tal d’ajudar a sufragar una part de la despesa de l’Institut Municipal de

Discapacitats. La Sra. Calvo demana que canviï la fiscalitat dels comerços, de les
PIMES, dels autònoms i li diu que les que són competència del Ple es bonifiquen si
generen ocupació o si es tracta de persones que estan a l’atur. S’entra en una fase en
que el que abans es considerava bonificacions més universals ara s’han de fer per
renda. S’haurà d’esperar que, com a mínim, es tingui la intencionalitat de que els
governs de l’Estat i de la Generalitat facin envers els pressupostos 2012 per tal de fer
una aprovació el més coherent possible del pressupost municipal. Acaba dient que el
que avui s’aprova té a veure amb el que després es farà i es poden fer tants ajustos dels
impostos, taxes i preus públics com siguin necessaris però significa tenir menys
recursos per tal d’executar aquells serveis que la ciutadania demana. Manifesta el seu
agraïment als grups d’ICV-EUiA, CiU i Ara-Mollet Esquerra per abstenir-se en les
seves votacions i al mateix temps, lamentar que es vulgui traslladar un discurs d’àmbit
estatal, des del punt de vista del PP nacional, a un Ple de la Corporació i diu que si
aquest grup municipal hi vota en contra demostraran tenir poca coherència respecte el
seu vot en altres municipis.
-. El Sr. López Mayolas comenta que quan es parla d’eficiència i responsabilitat cal
tenir en compte també la plantilla de l’Ajuntament; comenta la utilització dels espais
municipals per part dels partit més petits, a excepció del Mercat Vell i Can Gomà;
pregunta al Sr. Garzón si els pressupostos els està treballant el govern municipal sol o
si ho fa amb CiU.
-. La Sra. Escribano demana a la Sra. Calvo que com mantindrà els serveis de qualitat
per a la ciutadania retallant impostos; el seu grup es congratula que el govern
municipal estigui d’acord amb l’escolarització gratuïta de 0 a 3 anys però recorda que
el PSOE va plantejar 300 mil places d’escoles bressol però no ho va complir; no entén
perquè una associació o entitat no ha d’assumir el cost de l’ús d’un espai municipal i
en canvi, un partit polític si, i tenint en compte també que no tots cobren el mateix; pel
que fa a les escoles bressol diu que l’objectiu és incrementar les places a
l’ensenyament públic perquè tothom hi pugui accedir i perquè els preus siguin
accessibles. Finalment reitera la necessitat de prioritzar de cara als pressupostos, que ja
es veurà si hi ha un soci preferent i d’altra banda, espera tenir amb temps la
documentació i que es facin les trobades que calgui, com ha dit el Sr. Garzón, per
poder presentar propostes.
-. La Sra. Calvo diu que es poden baixar els impostos sense deixar de donar serveis i no
fer despeses innecessàries però la proposta del seu grup és la congelació dels impostos
i intentar aconseguir que molta gent que no els paga ho pugui fer; diu al Sr. Garzón
que ella s’identifica amb els dirigents del seu partit en la mesura que la seva
competència municipal li permet; li diu també que ha parlat de la fiscalitat
estrictament municipal d’autònoms i pimes; reconeix que el PP en altres municipis ha
recolzat l’augment dels impostos però recorda que en ciutats en les que governa el seu
partit, que proposa l’augment del 3% el PSC hi ha votat en contra, defensant la
congelació dels impostos.
-. El Sr. Guillaumes explica que si s’abaixen els impostos i les empreses que no eren
rentables esdevenen beneficiades per aquesta abaixada, els ingressos augmenten tot i
que aquest resultat no sigui immediat; comenta també que per utilitzar el Mercat Vell

cal pagar primer una assegurança, pagar aire condicionat i calefacció cada vegada que
es vol utilitzar però hi ha altres equipaments municipals, que s’obren a diari i on
aquests serveis funcionen independentment de si s’utilitza o no l’espai; ha proposat
becar a aquelles famílies que han optat per l’escola bressol pública i han acabat a la
privada perquè seria un acte de justícia social; comenta no estar d’acord amb
l’escolarització obligatòria de 0 a 3 anys i que almenys un dels progenitors hauria de
poder estar amb el seu fill/filla, sempre i quan es pogués. Per acabar diu que estaria bé
congelar els impostos però la necessitat no ho permet i qui realment ha estat afectat
per la crisi, queda cobert per les bonificacions.
-. El Sr. Garzón vol deixar clar que s’ha reunit amb el conjunt de grups municipals de
l’Ajuntament perquè és voluntat d’aquest govern intentar arribar a un consens per
aprovar les ordenances i els impostos; recorda que l’ensenyament obligatori comença
als 6 anys a primer de primària i manifesta estar d’acord amb l’escolarització de 0 a 3
anys, voluntària i gratuïta; diu a la Sra. Calvo que a Mollet hi ha incentius i
bonificacions per a noves activitats econòmiques. Reitera l’agraïment del govern
municipal per l’abstenció dels grups d’ICV-EUiA, AM-Esquerra i CiU.
-. L’alcalde diu que la força de negociació s’obtindrà en el Consell de governs locals;
diu a la Sra. Calvo que ell no assumirà tots els postulats del seu partit, si algun
d’aquests afecta al govern i a la ciutadania de Mollet del Vallès.
-. La Sra. Escribano opina que els pressupostos es poden fer en base zero i que hi ha
partides que es poden revisar, de la mateixa manera que n’hi ha d’altres de les que s’ha
d’assumir el seu cost; diu al Sr. Guillaumes que la reactivació econòmica va lenta o no
va perquè no es produeix mai; pregunta quin és el criteri per aplicar la taxa
d’utilització d’espais municipals perquè sembla que es vol diferenciar entre partits
polítics i associacions amb la qual cosa no hi està d’acord; fa menció a l’incompliment
de la Generalitat, pel que a escola bressol respecta, d’abonar la part que li correspon i
el Sr. Guillaumes parla de justícia social.
-. La Sra. Calvo respon que no segueix totes les línies del seu partit i que aquest grup
municipal té decisió pròpia; s’acaba el Ple amb un augment del 2’76% dels impostos i
taxes i el seu grup no hi està d’acord.
-. El Sr. Guillaumes reitera que els equipaments municipals grans, tenen despesa i els
petits no per això, aquestes últimes estan exemptes de pagament i que en cap cas es
referia a les entitats; la millor justícia social és mantenir els serveis socials i la pitjor és
deixar un atur de 650 mil persones.
-. L’alcalde manifesta que continuarà amb el compromís de treballar amb el conjunt de
formacions polítiques d’aquest Ple, per tal de fixar els criteris basics que han de ser
possibles en l’elaboració del pressupost de l’any 2012. Això no vol dir que totes les
propostes siguin recollides però la voluntat de diàleg sempre ha existit. Afirma que la
factura fiscal que paga la ciutadania de Mollet estarà clarament per sota de l’IPC i diu
que aquesta aposta fa 3 anys que es fa; es produeix una clara ampliació d’exempcions i
bonificacions respecte a aquelles persones que no poden fer front als pagaments i al
mateix temps s’inclouen les bonificacions verdes, que tenen a veure amb els vehicles,

amb l’estalvi energètic i energies renovables; s’intentarà donar el màxim ajut possible
a les persones que es troben a l’atur; l’ajuntament absorbeix una part dels ajustos
econòmics d’alguns serveis (escola de música, escoles bressol) per a aquelles famílies
que ho puguin necessitar. Conclou amb l’agraïment als grups municipals per la seva
abstenció, ja que fa possible l’aprovació d’aquestes dues propostes.

Sotmesa a votació la proposta núm.1, dóna el resultat següent:
Voten sí: Beltrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón,
Monràs, Pérez, Safont i Soler. Total: 12
Voten no: Beteta, Calvo i Muñoz. Total: 3
S’abstenen: Daví, Escribano, Guillaumes, López, López Mayolas, Sáncho, Olaria,
Talarn i Vilaret. Total: 9
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria de
membres de la Corporació.

Sotmesa a votació la proposta núm. 2, dóna el resultat següent:
Voten sí: Beltrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices, Garzón,
Monràs, Pérez, Safont i Soler. Total: 12
Voten no: Beteta, Calvo i Muñoz. Total: 3
S’abstenen: Daví, Escribano, Guillaumes, López, López Mayolas, Sáncho, Olaria,
Talarn i Vilaret. Total: 9
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria de
membres de la Corporació.

3.- Atorgament d'un aval a EMFO per a la formalització d'una operació de
tresoreria i cancel·lació de la vigent
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès la resolució de l´Alcalde de l’Ajuntament, adoptat en la seva sessió de 31 de març
de 2011, avalant l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
per a la concertació d’una operació de crèdit per import de 841.416,00 € amb el Banc de
Sabadell, SA, la qual fou subscrita el 21 d’abril de 2011.
Vist l’informe subscrit pel conseller delegat i la gerent de l’esmentada empresa
municipal de 20 d’octubre de 2011, en relació a la conveniència de subscriure una nova

operació de tresoreria, mitjançant crèdit en compte corrent, per l’import de 800.000 €
amb la finalitat de cobrir les necessitats temporals de tresoreria, en substitució de la
subscrita el 21 d’abril de 2011 per venciment d’aquesta.
Atesa la necessitat de l’atorgament de l’aval a l’esmentada empresa per a poder dur a
terme aquesta operació de tresoreria.
vistes les condicions incloses a l’oferta de l’entitat Banc Sabadell, SA i el model de
contracte que s’adjunten.
Vist l’informe del cap de Secció de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons.
Atesos els articles del 48 al 55 i 199 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
operacions de crèdit dels ens locals i dels seus organismes i empreses municipals.
Atès l’article 14.2 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten
mesures extraordinàries de reducció del dèficit públic.
Atesos els articles 22.2.m) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, en relació a les competències del Ple municipal per a la concertació
d’operacions de crèdit i la forma d’adopció dels acords corresponents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les condicions que es
detallen a continuació:

Tipus d’operació:
Entitat:
Import:
Termini:
Tipus d’interès nominal:
Revisió tipus d’interès i
liquidació:
Comissió d’obertura
Comissió d’estudi i per
no disposició
Garanties:
Intervenció:
Contracte-model:

Crèdit en compte corrent
BANC DE SABADELL,SA
800.000,00 €
Màxim 1 any
EURIBOR a 3 mesos + 3,50
Trimestral
1,25 %
Sense
Aval solidari de l’Ajuntament
Notari
Adjunt

2. Determinar que l’esmentada operació es podrà cancel·lar anticipadament el
31/12/11.
3. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i el Banc Sabadell, SA el 21 d’octubre de 2011 per
import de 841.416,00 €.
4. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre de 28 de juny de 1999 del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya modificada per
l’Ordre ECF/324/2003 de 2 de juny i el Decret 94/1995, de 21 de febrer, de la
Generalitat de Catalunya.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Escribano manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu perquè tot i ser un
acord de tràmit, es tracta d’un àmbit prioritari el de la formació i el foment de
l’ocupació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten sí: Beltrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano, Felices,
Garzón, López, Monràs, Pérez, Safont, Sáncho i Soler. Total: 15
Voten no: Ningú
S’abstenen: Beteta, Calvo, Daví, Guillaumes, López Mayolas, Muñoz, Olaria, Talarn i
Vilaret. Total: 9
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria de
membres de la Corporació.

L'alcalde aixeca la sessió a les 15:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

