ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de novembre de 2011
19.05h
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
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, regidor
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
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor (Punt 5)
Absents
Ningú

Ordre del dia
1. Correspondència i resolucions.
2. Donar compte de la transmissió de la participació jurídica d'una de les societats
integrants de la UTE que gestiona el servei d'aparcament subterrani de la Plaça Pau
Casals
3. Ratificació de Decret d'Alcaldia de 9 de maig de 2011 d'interposició de recurs
contenciós administratiu.
4. Aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits del Pressupost.
5. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte de Reglament regulador
del Registre d'habitatges buits de Mollet del Vallès.
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança
d'administració electrònica.
7. Aprovació de la modificació del contracte de gestió del Servei públic de recollida de
residus municipals i neteja viària.
8. Aprovació de l'assumpció de competències inspectores i sancionadores d'establiments
de concurrència pública.
9. Mocions d'urgència
10. Precs i preguntes
1.- Correspondència i resolucions.
S’informa de la Sentència de la secció quarta de la Sala contenciosa-administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs interposat per
Comissions Obreres contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de setembre de 2009,
d’aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball.
El Ple se’n dóna per assabentat.
2.- Donar compte de la transmissió de la participació jurídica d'una de les societats
integrants de la UTE que gestiona el servei d'aparcament subterrani de la Plaça
Pau Casals
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el contracte gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal
d’aparcament subterrani de la plaça Pau Casals, formalitzat amb l’adjudicatària “Copisa
Constructora Pirenaica, SA y Continental Pàrking, SL, Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982 de 26 de mayo” (abreujadament UTE Pàrking Mollet) en dates 27 de març
de 2002 i 26 de novembre de 2007 (Exp. COGS/02020).
Atesa la sol·licitud presentada per Copisa Constructora Pirenaica, SA de data 6
d’octubre de 2010 (registre d’entrada núm. 21980) de transmissió de la quota de
participació jurídica a la nova societat Copisa Concesiones, SLU, amb CIF B-65405292,
i conseqüentment, considerar-la com a societat integrant d’UTE Pàrking Mollet,
concessionària del servei municipal Aparcament subterrani a la plaça Pau Casals.

Atès que Copisa Constructora Pirenaica, SA, mitjançant sol·licitud presentada en data
25 d’octubre de 2011 (registre d’entrada núm. 20979), aporta:
- escriptura d’ampliació de capital atorgada per Copisa Concesiones, SLU, de data 1 de
juliol de 2011, autoritzada pel Notari Santiago Gotor Sánchez, amb número protocol
1756, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb data 13 de juliol
de 2011.
- escriptura de ratificació d’UTE Pàrking Mollet a la subrogació de Copisa Concesiones,
SLU en la posició jurídica de Copisa Constructora Pirenaica, SA, de data 15 de juliol de
2011, autoritzada pel Notari Santiago Gotor Sánchez, amb número protocol 1903.
Atès l’informe emès per la cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de la Direcció de
Serveis Territorials i Espai Públic de data 15 de novembre de 2011.
Atès l’article 112.6 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès l’article 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 22.1 del Reglament
orgànic municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juny de 2001, de delegació de
facultats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la transmissió de la quota de participació jurídica realitzada
per Copisa Constructora Pirenaica, SA, i que pren la nova societat la denominació social
Copisa Concesiones, SLU, amb CIF B-65405292, amb efectes d’1 de juliol de 2011, i
conseqüentment, considerar-la com a societat integrant d’UTE Pàrking Mollet,
concessionària del servei municipal Aparcament subterrani a la plaça Pau Casals.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3.- Ratificació de Decret d'Alcaldia de 9 de maig de 2011 d'interposició de recurs
contenciós administratiu.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
L'Alcaldia, mitjançant resolució de 9 de maig de 2011, va decidir interposar recurs
contenciós administratiu contra l'acord, de 3 de març de 2011, de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel que es va aprovar definitivament la modificació puntual
de l'articulat del volum I de les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística

municipal de Mollet del Vallès. En la mateixa resolució es nomenava lletrats per a la
defensa i representació de la Corporació.
L'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona no donava
satisfacció a la sol·licitud de l'Ajuntament perquè ha introduït determinades esmenes a
la proposta municipal envaint les competències municipals.
Atesos els informes que consten a l'expedient.
Atesos els articles 52.2.k) i 53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, i les raons d'urgència que van
concórrer per poder interposar el recurs contenciós administratiu dins de termini.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret d'Alcaldia de 9 de maig de 2011 pel que es va decidir interposar
recurs contenciós administratiu contra l'acord, de 3 de març de 2011, de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel que es va aprovar definitivament la modificació puntual
de l'articulat del volum I de les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Mollet del Vallès.
El Sr. Garzón comenta el contingut de l’acord
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas pregunta per què s’ha trigat 6 mesos a passar aquest decret pel
Ple.
-. El Sr. Garzón contesta que es tracta d’una ratificació, recorda que al maig es van
celebrar eleccions amb la posterior constitució dels ajuntaments el mes de juny i per
això s’ha passat avui al Ple però que el recurs es va presentar amb temps i forma.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Garzón, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn.
Total: 19
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.

4.- Aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits del Pressupost.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2011
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Text
refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’art.16 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, RLEP en la seva aplicació a les entitats locals.
Atès el que es preveu a l’article 2.4 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2011 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 7/2011 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
Transferències
de
positives......................................
Transferències
de
negatives.....................................
Increment
de
l’estat
despeses..........................................

crèdit

687.529,63 euros

crèdit

687.529,63 euros

de
0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Garzón, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarn.
Total: 19
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.
5.- Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte de Reglament
regulador del Registre d'habitatges buits de Mollet del Vallès.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que en sessió Plenària de data 25 d’octubre de 2010 l’Ajuntament de Mollet del
Vallès va aprovar el Pla Local de l’Habitatge, en tant que instrument de planificació i
programació de les polítiques públiques municipals en aquesta matèria, d’acord amb el
que determina l’article 11 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Entre les propostes del Pla es concreten les actuacions a desenvolupar per mobilitzar el
parc d’habitatges desocupats.
Atès que amb l’objecte de donar compliment a les determinacions contingudes al Pla
Local de l’Habitatge respecte la mobilització del parc d’habitatges desocupats es
considera adient en primer terme crear un registre que permeti identificar i localitzar
aquests immobles, per després posar en marxa mecanismes que permetin la seva
incorporació al mercat d’habitatges de lloguer.
Atès que per tal de formular del l’avantprojecte del reglament regulador del
funcionament del Registre d’habitatges buits, d’acord amb el que determina l’article 62
del Decret 279/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, és preceptiva la creació de la corresponent comissió d’estudi.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Gestió, Disciplina urbanística i Habitatge de data
21 de novembre de 2011.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Formar el Reglament regulador del funcionament del Registre d’habitatges buits de
Mollet del Vallès.
2. Crear una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte del
reglament regulador del funcionament del Registre d’habitatges buits de Mollet del
Vallès, la qual estarà integrada pels membres de la Corporació i pel personal tècnic
següents:
Membres de la Corporació:
Sr. Joan Daví Mayol
Sra. Mireia Dionisio Calé

Sra. Marina Escribano Maspons
Sr. Raul Muñoz Alcon
Sra. Esther Safont Artal
Sra. Marta Vilaret García
Personal tècnic:
Sra. Vanesa Carmona Pérez
Sra. Pilar Laso Oliveros
Sra. Alicia Puig Romagosa
La Sra. Dionisio explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta i que cal
garantir i millorar l’accés a l’habitatge.
-. La Sra. Escribano diu que el seu grup també es manifesta d’acord amb aquesta
proposta perquè es fa un pas en una matèria de la que se n’ha parlat en diverses
ocasions en aquest Ple i espera que el reglament compleixi amb els objectius que es
plantejaran.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
6.- Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança
d'administració electrònica.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesa la conveniència de regular l’ús de les tecnologies en les relacions de la ciutadania
i les empreses amb l’Ajuntament, i facilitar el ple aprofitament dels seus beneficis,
determinant els drets i els deures de la ciutadania en aquest àmbit; regulant les
condicions, les garanties i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans electrònics en
les seves relacions, i establint els principis generals d’actuació de l’Administració
municipal en aquesta matèria.
Atès que l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que acordada la formació d’una
ordenança s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma i que aquesta comissió ha d’estar integrada per membres de
la Corporació (un dels quals ha de presidir-la) i tècnics.
Atesa la memòria de l’alcaldia d’11 de novembre de 2011.
Atès l’informe de la tècnica de Serveis Jurídics d’11 de novembre de 2011.

Atès l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la formació de l’avantprojecte de l’Ordenança d’administració electrònica.
2. Crear la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte esmentat,
formada pels membres següents:
Membres de la corporació:
Sr. Josep Maria Garzón Llavina, president.
Sra. Mireia Dionisio Calé
Sr. Oscar Fernández Catalán
Sr. Oriol López Mayolas
Sr. José Francisco Sancho Conde
Sr. Jordi Talarn Brich
Personal tècnic:
Sra. Ana Agüera Ponce
Sra. M. Begoña Ballvé Jerez
Sr. Josep Barberà Boix
Sra. Anna Ma Gómez Jiménez
Sr. Valentin Gómez Sánchez
Sra. Estela Gutiérrez Rodríguez
Sr. Celestino Martín Alonso
Sra. Alícia Puig Romagosa
Sr. Oriol Valls i Rovira
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas pregunta sobre la inversió que suposarà, si cal també que el
personal es formi al respecte i si suposarà també un canvi en l’organització interna de
l’Ajuntament.
-. El Sr. Garzón respon que gràcies a les partides dels FEOSL és possible plantejar-se la
implantació de l’administració electrònica perquè a més, es té la maquinària i el
programari suficient per poder-ho engegar però, tot i així, és un procés complex
perquè suposarà la reordenació de bona part de l’administració municipal, alhora que
ha de quedar clar a la ciutadania quins drets i quins deures, i quins consentiments o no,
pot comportar el fet d’utilitzar els procediments telemàtics.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7.- Aprovació de la modificació del contracte de gestió del Servei públic de
recollida de residus municipals i neteja viària.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus municipals i de
neteja viària de Mollet del Vallès, mitjançant concessió administrativa, formalitzat amb
l’adjudicatària Urbaser, SA en data 27 de juliol de 2006 (Exp. COGS/06012).
Atès el Decret d’alcaldia de 26 de novembre de 2010, d’aprovar la revisió del preu del
contracte de gestió del servei públic de referència per a la cinquena anualitat (1.9.2010 a
31.8.2011).
Atès l’informe emès pel cap de Secció de Qualitat Ambiental i pel tècnic de Qualitat
Ambiental i Medi Ambient de data 7 de novembre de 2011 de modificació del contracte
de gestió del servei públic de referència, del qual l’adjudicatària manifesta la seva
conformitat en data 8 de novembre de 2011 (registre d’entrada núm. 21713).
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de fons.
Atesos els articles 54, 59, 101 i 163 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i les
clàusules 44, 45.a) i 46.d) del Plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte esmentat.
Atesos els articles 52.2.n), 259 i 274.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus
municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès adjudicat a l’empresa Urbaser, SA,
d’acord amb les modificacions del Plec de clàusules tècniques que s’adjunten.
2. Establir que el preu que regirà el contracte per a la sisena anualitat (1.9.2011 a
31.8.2012), serà 4.033.157,50 euros, IVA inclòs, més 64.943,90 euros anuals
corresponent a la subvenció especificada en la clàusula 3.1 de l’annex 13 del Plec de
clàusules d’explotació i administratives particulars i tècniques.
3. Citar l’adjudicatària perquè en el termini dels 30 dies següents a la data de la
notificació d’aquest acord concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.

La Sra. Safont explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el vot del seu grup serà favorable donant un vot
de confiança al Govern municipal perquè els va explicar la feina que va fer amb els
seus tècnics i espera que amb altres partides també siguin clars i transparents.
-. La Sra. Escribano pregunta quina serà l’alternativa a la tasca de sensibilització que
fins ara es feia amb uns determinats recursos i que ara seran inferiors, com afectarà
això i si l’Ajuntament, des dels seus departaments, suplirà aquesta rebaixa per complir
amb els objectius fixats; demana que si per l’ajust d’alguns conceptes se seguirà
donant el mateix serveis i si es garanteix que cap lloc de feina serà destruït, tal i com
consta en la documentació. Vol deixar constància que el seu grup no recolzarà cap
modificació que signifiqui un retrocés en els serveis que consideren essencials i bàsics,
com educació, serveis socials, salut i altres serveis per a les persones; continuaran
demanant una taula d’austeritat o trobades amb el conjunt de grups municipals per
afrontar aquesta situació; reitera la necessitat de fer el pressupost en base zero i cal que
davant d’una situació extraordinària es prenguin també mesures extraordinàries.
Finalment, manifesta que s’abstindran en la votació del punt.
-. El Sr. Guillaumes diu que els ajustos que es proposen en la renegociació del conveni
semblen raonables i en absolut sembla que hagin de redundar en deficiències en el
servei; recomana que la propera campanya de conscienciació, a més d’anar vinculada
al civisme, també es fes referent al cost del servei. Manifesta que el vot de CiU serà
afirmatiu.
-. La Sra. Calvo manifesta que també votaran a favor de la proposta. Pregunta si s’ha
plantejat la possibilitat de buscar altres empreses i comparar els preus d’aquest servei.
-. La Sra. Safont diu que la racionalització sempre ha posat per davant continuar oferint
un servei de qualitat per això, s’ha fet un seguiment estricte d’aquelles actuacions del
contracte per veure on era possible fer o no ajustos. Diu que no es produirà la pèrdua
de cap lloc de treball i pel que fa a les campanyes de conscienciació diu que Mollet té
unes ràtios excel·lents en matèria de recollida selectiva i progressivament s’ha anat
reduint el kg-habitant/dia; això vol dir que Mollet té una ciutadania conscienciada i es
continuarà fent sensibilització encara que sigui aprofitant altres sinèrgies i
departaments que puguin continuar incidint en la comunicació. Manifesta la
satisfacció de l’equip de govern amb el rendiment de l’empresa que dóna aquest servei
i si és possible es mantindrà la pròrroga del contracte.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Garzón, Guillaumes, López Mayolas, Monràs, Muñoz, Olaria,
Pérez, Safont, Soler, Talarn i Vilaret. Total: 22
Voten no: Ningú

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.
8.- Aprovació de l'assumpció de competències inspectores i sancionadores
d'establiments de concurrència pública.
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, disposa en l’article 13.1.d) que és competència
municipal la inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics
i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, per mitjà
d’un acord del ple municipal, s’hagi acordat d’assumir l’exercici d’aquestes
competències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents del departament
competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Atès que l’article 10 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat
pel decret 112/2010, de 31 d’agost, estableix que els ajuntaments interessats a exercir
les esmentades competències, a més d’adoptar el citat acord plenari, l’han de comunicar
a la direcció general o al servei territorial competent en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives i publicar-lo al butlletí oficial de la província corresponent.
Atès l’informe emès per la Cap de Gabinet Tècnic-administratiu de Gestió, Disciplina
urbanística i Habitatge de data 14 de novembre d 2011.
Es proposa que el ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Assumir les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal.
2. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
3. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Barcelona.
La Sra. Dionisio comenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas pregunta perquè no s’ha actuat abans i qui gestionarà el
cobrament (Ajuntament o Organisme de Gestió Tributària de la Diputació). Diu que el
seu grup s’abstindrà en la votació del punt perquè pensa que primer cal aclarir diversos
aspectes.

-. La Sra. Dionisio respon que aquest és el moment adequat per dur a terme aquesta
actuació i serà l’Ajuntament qui assumirà aquesta funció.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Escribano, Felices, Fernández, Garzón, Guillaumes, López, Monràs, Muñoz, Olaria,
Pérez, Safont, Sancho, Soler i Talarn. Total: 23
Voten no: Ningú
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

9.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
10.- Precs i preguntes
Precs
Prec del Sr. López Mayolas
1.- Sobre la moció que es posposa per al proper Ple.
Prec de la Sra. Vilaret
1.- Demana que li donin resposta sobre una pregunta que va fer relativa a les plaques
solars.
Precs de la Sra. Escribano
1.- Demana que s’arreglin les deficiències d’alguns elements de l’estació de Mollet-Sant
Fost ja que suposen un perill per a la ciutadania.
2.- Sobre la demanda que es va fer a la Junta de Portaveus que es fes referència al Ple de
la reclamació a les instàncies de la Generalitat i de l’Estat que mantinguin el compromís
de continuar amb les dotacions pressupostàries pels programes i actuacions relatives a la
lluita contra la violència de gènere.
Precs del Sr. López
1.- Demana, de forma reiterada, el llistat d’impagats 2010-2011.
2.- Sobre el cost de la recollida de residus i el percentatge que paga la ciutadania.

Precs del Sr. Guillaumes
1.- Sobre la manca de bancs al Parc de les Pruneres i la deficient senyalització del parc
en diferents llocs de la ciutat.
2.- Sobre la llum del quiosc de Plaça Catalunya.
3.- Sobre els suposats caus de rates que hi ha als arbres del c. Berenguer III.
4.- Sobre el nombre de persones que es van concentrar al Mercat Vell en la campanya
electoral del PSC. Sembla ser que va superar l’aforament ja que hi havia 500 persones.
Prec del Sr. Muñoz
1.- Sobre la taxa de morositat de les escoles bressol.
Preguntes
Preguntes de la Sra. Calvo
1.- Demana els motius pels quals no funciona la font de la Rambla Fiveller.
2.- Sobre un espai que hi ha entre el c. Nicaragua i el supermercat LIDL que quan plou
queda ple d’aigua.
Preguntes del Sr. López
1.- Demana els criteris de dos nous plans d’ocupació i si s’han recollit els suggeriments
que va fer el seu grup.
2.- Sobre la subvenció que l’Ajuntament havia de donar a l’entitat TIBSIMA.
3.- Sobre el mal l’estat dels plafons dels que disposen els grups municipals per penjar
propaganda electoral. Sobre les banderoles que hi havia penjades a la Rambla Balmes.
4.- Sobre el manifest presentat per l’Associació Rosa Sensat, en contra de les retallades
a les escoles bressol.
5.- Sobre qui té la competència de la neteja de l’entorn del nou hospital. Sobre la
possibilitat de col·locar cendrers en diferents punts de la ciutat.
6.- Sobre els problemes que suposen les defecacions dels gossos al Parc de les Pruneres
de la ciutat i què es farà al respecte. Per què no es va fer cap parlament en la seva
inauguració?
7.- Sobre la venda d’una finca del barri de La Vinyota.
Pregunta del Sr. Muñoz
1.- Sobre la censura del grup municipal d’Ara Mollet-Esquerra al grup Cataplan.
Preguntes de la Sra. Escribano
1.- Sobre la construcció del quart IES en un terreny del barri de La Vinyota i si el
govern municipal s’ha reunit amb la Consellera d’Educació.
2.- Sobre l’edificació dels futurs jutjats de la ciutat. Sobre les deficiències d’espai del
Jutjat núm. 4, especialitzat en violència de gènere.

3.- Sobre l’aparcament de la Plaça Joan Miró, si hi ha hagut converses amb l’empresa
concessionària per arribar a algun acord.
4.- Sobre el Parc de les Pruneres, quin ha estat el cost global?. Quin ha estat el volum de
a l’aparcament des de la inauguració fins a data d’avui?.
Pregunta de la Sra. Vilaret
1.- Demana el cost global del Parc de les Pruneres.
Preguntes del Sr. López Mayolas
1.- Sobre la subvenció que s’havia d’atorgar a l’entitat Tibsima.
2.- Sobre l’aforament de 500 persones al Mercat Vell.
3.- Sobre l’aparcament de la Plaça Joan Miró, quan i quant s’ha de pagar a l’empresa
concessionària.
4.- Sobre l’aparcament subterrani del Parc de les Pruneres, quins són els pactes fets amb
l’empresa concessionària.
5.- Sobre el compromís del govern municipal d’emetre els plens a través d’internet a
partir del 2012.
6.- Sobre la intenció de pacte del govern de la ciutat amb un grup municipal.
Per al·lusions contesta al Sr. Muñoz que en cap cas el seu partit està en contra de la
llibertat d’expressió, que molta gent del seu partit ha mort per ella i que no estan en
contra de cap grup de teatre, sinó d’una ideologia que hi ha al darrere, de la qual es van
queixar un grup de pares i mares, i recorda que el seu grup va manifestar que no és
pertinent l’atorgament de subvencions públiques a segons quines ideologies.

El Sr. Felices contesta que per donar una subvenció primer s’ha de justificar i Tibsima
al llarg del 2010 no en va presentar cap.
El Sr. Cabanilla informa que hi ha tres plans d’ocupació previstos i s’ha de fer la
selecció de persones ja que han de tenir un perfil concret.
La Sra. Domínguez diu que no té constància que l’Associació Rosa Sensat hagi demanat
res i de ser el contrari no té cap inconvenient en fer tramesa de l’acord unànime adoptat
per aquest Ple. D’altra banda, contesta que no tenen cita amb la Consellera, que aquesta
va delegar al Director General de Centres Docents, que els va rebre a l’alcalde i a ella
mateixa, i li van reclamar la construcció del quart institut alhora que es va demanar la
reunió amb la Consellera.
La Sra. Safont diu que la font de la Rambla Fiveller es revisarà ja que hauria de
funcionar. L’espai que hi ha entre l’hotel IBIS i el supermercat LIDL, és privat i per
tant, es reclamarà a la propietat la seva intervenció. L’hospital és el responsable de la
neteja de la plaça que té al davant i no es poden col·locar cendrers ja que la llei
determina que a 150 metres d’un hospital no es pot fumar. Continua i explica que s’està
estudiant possibles ubicacions d’espais perquè els gossos puguin fer les seves
necessitats i al mateix temps, vol recordar l’experiència negativa dels pipi-can. De

l’aparcament de la plaça Joan Miró diu que la data de venciment és el mes de maig de
2012, el cost serà el que correspongui al número de places no venudes en aquell
moment i actualment hi ha damunt la taula quatre expedients sancionadors a l’empresa
per incompliment de temes diversos; de cara a l’any vinent es buscarà la millor sortida a
aquesta situació. El cost del Parc de les Pruneres així com el funcionament de
l’aparcament, tal i com s’ha demanat es lliuraran per escrit, tot i així, el cost del Parc
està per sota dels projectes aprovats. Acaba dient que aquest aparcament no està en la
mateixa tessitura que el de la plaça de Joan Miró.
La Sra. Pérez explica que es van anular els cursos de Cataplan teatre perquè el nombre
d’inscrits no era suficient per fer l’activitat i que s’ha fet amb altres cursos previstos. Pel
que fa a la retransmissió dels plens a través d’internet diu que s’està estudiant la
proposta.
El Sr. Garzón explica que durant els últims 12 mesos hi ha hagut 3 eleccions es va
reclamar a l’Ajuntament l’ampliació de fanals on col·locar banderoles i així es va fer en
les últimes eleccions; recorda que va ploure durant molts dies seguits i comenta que en
un futur els plafons deixaran de ser de cartró tot i entendre que era un sistema net, barat
i ecològic. D’altra banda, informa que quan hi hagi actes polítics al Mercat Vell es
posarà una persona a la porta perquè compti i tenir l’absoluta seguretat de quantes
persones hi ha a dins de l’equipament i quantes a fora. Diu que quan hi hagi un pacte de
govern seran els segons o tercers en assabentar-se’n perquè els que pactin seran els
primers en saber-ho. Respecte La Vinyota diu que no hi ha hagut cap oferta que ocupés
la totalitat de metres que té la parcel·la.

L’alcalde contesta que de la mateixa manera que ICV-EUiA ha presentat una moció per
reclama el quart institut poden fer el primer pas per reclamar els jutjats exactament igual
tenint en compte que depèn de la Generalitat de Catalunya i no pas de l’Ajuntament. Es
dirigeix al Sr. López i li diu que espera que sigui molt feliç amb el Parc de les Pruneres i
que en gaudeixi igual que el conjunt de la ciutadania; el govern de la ciutat va considerar que era un parc de la ciutat per a la ciutat, que la ciutadania l’havia de gaudir i ferse’l seu, i per tant, no es van fer parlaments.
L'alcalde aixeca la sessió a les 20:30h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

