ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
19 de desembre de 2011
19.35h
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
José Francisco Sancho Conde, regidor
Ester Safont Artal, regidora
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Absents
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor (S’excusa per l’absència).
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Correspondència i resolucions
3. Aprovació de la modificació de la gestió dels serveis municipals de retirada de
vehicles de la via pública i d'estacionament controlat de vehicles

4. Aprovació de la modificació de la gestió del servei de l'Oficina Local d'Habitatge
5. Autorització i aval d'una operació de tresoreria a l'Institut Municipal d'Educació de
Mollet del Vallès
6. Autorització i aval d'una operació de tresoreria a l'Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats
7. Aprovació de diverses operacions de tresoreria de l'Ajuntament i cancel·lació de les
vigents
8. Aprovació inicial de l'Ordenança d'administració electrònica
9. Aprovació d'una modificació de la Relació de llocs de treball
10. Aprovació del Plec de clàusules econòmico administratives i tècniques del Servei de
neteja d'equipaments municipals i convocatòria de licitació
11. Aprovació d'una proposta d'acord per al manteniment d'uns mitjans de comunicació
públics de qualitat
12. Aprovació d'una proposta d'acord per al manteniment de la qualitat dels serveis
sanitaris públics de Mollet del Vallès
13. Aprovació d'una proposta d'acord per a la posada en funcionament de la Residència
per a les persones amb discapacitat psíquica de la Vinyota
14. Aprovació d'una proposta d'acord en relació al sistema de finançament de Catalunya
15. Mocions d'urgència
16. Precs i Preguntes

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
El Ple aprova les actes de les sessions, ordinària de 24-10-2011, extraordinària de 1411-2011 i ordinària de 28-11-2011, per unanimitat.
2.- Correspondència i resolucions
No n’hi ha.
3.- Aprovació de la modificació de la gestió dels serveis municipals de retirada de
vehicles de la via pública i d'estacionament controlat de vehicles
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 1996 d’aprovar l’establiment
del servei municipal de retirada de vehicles de la via pública i determinar que la gestió
del servei es duria a terme de forma directa mitjançant l’empresa de capital integrament
municipal Mercamollet,SA (actual Mercamollet,SL).
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de juny de 2000 d’aprovar la modificació del
Servei municipal d’estacionament controlat de vehicles a la via pública mitjançant
parquímetres, consistent en el canvi de gestió del servei passant d’indirecta a directa
amb efecte a partir de l’1 de gener de 2001 i encarregar la gestió directa d’aquest servei
a l’empresa de capital integrament municipal Mercamollet,SA (actual Mercamollet,SL)
amb efecte de l’1 de gener de 2001.

Vist l’acord del Ple municipal de 29 de març de 1993, creant l’empresa de capital
íntegrament municipal Mercamollet,SA (actual Mercamollet,SL), per a gestionar de
forma directa, entre altres, els esmentats serveis.
Atès que fins a la data actual l’empresa municipal Mercamollet,SL ha estat gestionant el
servei de forma directe.
Vista la conveniència de reorganitzar els serveis entre les empreses municipals i
l’Ajuntament i tenint en compte que els dos serveis esmentats han estat externalitzats
mitjançant contractes mercantils de serveis llevat del control de la gestió i
l’administració dels esmentats serveis.
Atesa la conveniència de canviar la gestió dels dos serveis esmentats passant a gestió
directa ordinària a través del propi Ajuntament amb la finalitat de millorar l’eficiència
de la seva prestació.
Atès que això comportar d’una forma immediata la subrogació dels contractes de
serveis com a suport als esmentats serveis municipals que pugui tenir vigent l’empresa
Mercamollet,SL en el moment d’aprovar-se definitivament els esmentats canvis de
gestió.
Vista la Memòria de l’Alcaldia
Vist l’informe del Cap de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals
Atesos els articles 188 a 191 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a l’establiment i
prestació dels serveis municipals
Atès l’article 50.2.h) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya en relació a la competència del Ple municipal per a l’aprovació d’aquesta
proposta.
Atès l’article 114.3.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril en relació amb els articles 188.2. i
211 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de la prestació del Servei municipal de retirada
de vehicles de la via pública i del Servei municipal d’estacionament controlat de
vehicles a la via pública mitjançant parquímetres, consistent en el canvi de forma de
gestió del servei passant en ambdós serveis, de directa, a través de l’empresa
municipal Mercamollet, SL, a directa ordinària a través de l’Ajuntament i en

conseqüència, la subrogació dels contractes de serveis de suport a aquests serveis
municipals que tingui vigents l’empresa municipal.
2. Sotmetre l'expedient complert a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
mitjançant una referència de la publicació al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les persones interessades puguin examinar l'expedient, a la Secretaria de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i formular les al·legacions, reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns i tenir-lo per aprovat definitivament, en el
supòsit que durant el termini esmentat no se’n formulin.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu tot i pensar que
hi ha una manca d’informació al respecte.
-. La Sra. Escribano considera que aquesta proposta és una necessària conseqüència dels
acords adoptats en les juntes generals anteriors i que el seu grup s’abstindrà; al mateix
temps diu que estan d’acord amb que la policia local assumeixi el servei. Espera que el
conjunt de grups de l’oposició siguin informats de tot.
-. El Sr. Garzón diu que ja ha explicat els canvis, en quina línia van enfocats tenint en
compte que hi ha departaments que han vist minvar la seva feina, que hi ha jubilacions
previstes de les que cal anar preparant les substitucions i la posada en marxa de
l’administració electrònica.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Garzón, López Mayolas, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont,
Soler, Talarm i Vilaret. Total: 21
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.
4.- Aprovació de la modificació de la gestió del servei de l'Oficina Local
d'Habitatge
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:

Atès que mitjançant acord de sessió Plenària de data 29 de gener de 2002 es va crear el
servei de la Borsa d’habitatges de lloguer, tot aprovant la memòria per a la creació del
servei, el projecte d’establiment i el projecte de reglament. El projecte d’establiment va
establir com a model de gestió del servei, la gestió indirecta mitjançant una concessió de
serveis.
Atès que en data 11 de gener de 2012 finalitza el contracte de gestió del servei de la
Borsa d’habitatges de lloguer signat entre l’Ajuntament de Mollet i la societat ATJ
Consultores, i amb motiu de les necessitats de reducció de la despesa ordinària del
pressupost general de l’Ajuntament, es considera adient no tornar a licitar un nou
contracte per a la gestió del servei, tot assumint la gestió directa per la mateixa
organització indiferenciada de l’Ajuntament.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Gestió, Disciplina urbanística i Habitatge, de
data 12 de desembre de 2011.
Atesos els articles 63 a 66, 159, 160 i 188.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens locals.
Atès l’article 22.2.g del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el canvi de la forma de gestió del Servei Borsa d’habitatges de
Lloguer de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’expedient mitjançant el qual
s’instrumenta el canvi, que consta de la Memòria justificativa, el Projecte
d’establiment i el Reglament que regula el servei.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per termini de trenta dies, als efectes de la
formulació de reclamacions i al·legacions, i tenir-lo per aprovat definitivament en el
supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions al respecte.
3. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva i còpia fefaent del Reglament.
4.

Publicar el text del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on ha
estat publicat.

La Sra. Dionisio explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.

-. La Sra. Escribano manifesta el suport del seu grup amb que la gestió es faci
directament des de l’ajuntament, no sense lamentar la pèrdua de dos llocs de treball,
tot i que l’empresa ja ha dit que intentarà recol·locar les persones afectades i, si des de
l’ajuntament es pot facilitar, que així sigui. Espera que es continuï fent aquesta feina i
que doni els millors resultats i atenció envers aquelles persones que s’adrecen a
l’Oficina Local d’Habitatge. No obstant això, pensa que l’ajuntament ha de definir el
tipus de gestió a fer, sobretot, per les conseqüències que ha suposat per les persones
que han perdut la feina.
-. La Sra. Dionisio contesta que el contracte amb l’empresa que gestionava la Borsa de
lloguer era anual sense possibilitat de pròrroga i per tant, s’havia de licitar o fer la
gestió de forma directa. Comenta que és una empresa que dóna el seu servei a molts
municipis i empreses privades de l’Estat i per tant, espera que les persones afectades
puguin recuperar els seus llocs de treball. Diu que la forma de gestió s’ha d’aplicar
depenent del moment i del servei i actualment, és un bon moment per assumir-ne la
gestió directa. Agraeix el recolzament d’ICV-EUiA.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5.- Autorització i aval d'una operació de tresoreria a l'Institut Municipal
d'Educació de Mollet del Vallès
RETIRAT
6.- Autorització i aval d'una operació de tresoreria a l'Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats
RETIRAT
7.- Aprovació de diverses operacions de tresoreria de l'Ajuntament i cancel·lació
de les vigents
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
La previsió de Tresoreria per a l’exercici 2012 i els dèficits temporals que es produiran
com a conseqüència de les diferències de venciment entre els pagaments i la recaptació
dels ingressos.
La conveniència de concertar diverses pòlisses de tresoreria per tal de cobrir la previsió
del puntual pagament d’obligacions.
S’han demanat ofertes a les entitats financeres que tenen oficina a la nostra ciutat i s’han
rebut diverses ofertes que consten a l’expedient.
El tresorer accidental ha emès informe, amb data 16 de desembre de 2011.

L’interventor general ha emès informe, amb data 19 de desembre de 2011.
L’article 14.3 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
L’article 199.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb concordança amb l’article
51 d’aquesta Llei, estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol
entitat financera, operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat
derivats de les diferències de venciment dels seus pagaments i ingressos.
L’article 4.1.l) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
determina que estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els contractes relatius a
operacions financeres com la proposada.
L’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que correspon al Ple la concertació de les operacions de tresoreria dins dels
límits que corresponen en cada cas.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb les entitats que s’esmenten a continuació les respectives operacions
de tresoreria, per un termini no superior a un any, amb l’objecte de cobrir dèficits
temporals de liquiditat, derivats de les diferències de venciment de pagaments i
ingressos i amb les condicions financeres següents:
A.
-

Entitat: Catalunya Banc, SA
Import: 800.000,00 €
Termini de vigència: des del 2 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2012
Tipus d’interès: euribor 12 mesos + 4 punts
Periodicitat de les revisions: trimestral
Liquidació d’interessos: trimestral
Comissió d’obertura: 0,80%
Comissió d’estudi: exempt
Comissió de no disponibilitat: 0,20% trimestral
Garantia: les pròpies de l’acreditat i la part proporcional d’ingressos tributaris
que l’operació de tresoreria anticipa
Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

B. Entitat: NCG Banco, SA
- Import: 1.200.000,00 €
- Termini de vigència: des del 2 de gener de 2012 fins al 30 de desembre de
2012
- Tipus d’interès: euribor 3 mesos + 5,50 punts
- Periodicitat de les revisions: trimestral

-

C.
-

Liquidació d’interessos: trimestral
Comissió d’obertura: exempt
Comissió d’estudi: exempt
Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral
Amortització: 25% trimestral
Garantia: les pròpies de l’acreditat i la part proporcional d’ingressos tributaris
que l’operació de tresoreria anticipa
Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Banc de Sabadell, SA
Import: 1.800.000,00 €
Termini de vigència: del 30 de desembre de 2011 al 30 de desembre de 2012
Tipus d’interès: euribor 3 mesos + 4,00 punts
Periodicitat de les revisions: trimestral
Liquidació d’interessos: trimestral
Comissió d’obertura: 1,25%
Comissió d’estudi: exempt
Comissió de no disponibilitat: exempt
Garantia: les pròpies de l’acreditat i la part proporcional d’ingressos tributaris
que l’operació de tresoreria anticipa
Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

D. Entitat: Banco Pastor, SA
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: des del 31 de desembre de 2011 fins al 31 de desembre de
2012
- Tipus d’interès: euribor 3 mesos + 4,00 punts amb un mínim del 5,50%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: 1,25%
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de disponibilitat: 0,05%
- Rebaixes trimestrals del límit: 3 mesos 850.000 €, 6 mesos 675.000 € i 9 mesos
425.000 €
- Garantia: les pròpies de l’acreditat i la part proporcional d’ingressos tributaris
que l’operació de tresoreria anticipa
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Autoritzar la disposició dels fons obtinguts mitjançant les pòlisses amb la signatura
conjunta dels tres clavaris de l’Ajuntament i disposar de les pòlisses pels seus
imports totals.
3. Comunicar aquestes operacions 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, modificada per l’Ordre
ECF/324/2003 de 2 de juny, un cop s’hagin formalitzat.
El Sr. Garzón explica la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el seu grup s’abstindrà i espera que
s’aconsegueixin les condicions òptimes de renovació de pòlisses de tresoreria.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarm. Total: 15
Voten no: Ningú
S’abstenen: Beteta, Calvo, Escribano, Fernández, López, López Mayolas, Muñoz,
Sancho i Vilaret. Total: 9
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
8.- Aprovació inicial de l'Ordenança d'administració electrònica
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atès el text de l'avantprojecte d'Ordenança d'administració electrònica redactat per la
Comissió d'estudi creada pel Ple de l'Ajuntament, en la seva sessió de 28 de novembre
de 2011.
Atès l'informe de la tècnica de Serveis Jurídics de 13 de desembre de 2012.
Atesos els articles 63, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès l'article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment l’Ordenança d’administració electrònica, segons el text que
s’adjunta a l’expedient.

2. Sotmetre a informació pública l’Ordenança esmentada durant el termini de trenta
dies, per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir per aprovada definitivament l’Ordenança en el cas que no es formulin
reclamacions o al·legacions.
4. Publicar el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província un cop
hagi assolit l’aprovació definitiva.
El Sr. Garzón comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López Mayolas manifesta que el seu vot serà afirmatiu, que es tracta d’una
inversió de futur i que cal aplicar amb seny dues coses bàsiques: la formació del
personal de l’Ajuntament i explicar a la ciutadania en què consistirà aquesta nova
ordenança.
-. El Sr. Sancho diu que també votaran a favor de la proposta, consideren que
l’ordenança està correcta i tracta temes amb els quals s’ha fet una bona feina. Espera
que es doni la suficient informació a la ciutadania i als grups de l’oposició i que
s’aprofiti l’oportunitat per fer un exercici d’austeritat i col·laboració amb altres
administracions.
-.El Sr. Daví diu que CiU també hi votarà a favor ja que van intervenir en la Comissió
d’Estudi fent aportacions que van ser acceptades i que és un avenç que la ciutadania
pugui contactar amb l’ajuntament a través d’aquest sistema. Espera que amb aquesta
ordenança hi hagi més agilitat en els tràmits i més proximitat amb el ciutadà. Demana
que la seva posada en marxa sigui el més acurada i ràpida possible.
-. L’alcalde diu que s’intentarà mancomunar amb altres municipis però també amb
altres institucions per tal de donar més força a l’administració electrònica.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9.- Aprovació d'una modificació de la Relació de llocs de treball
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Vista la memòria del Regidor coordinador de l’Àrea de Serveis Generals, Innovació i
Planificació on consten les modificacions a la plantilla i relació de llocs de treball que es
proposen a aprovació del Ple Municipal del mes de desembre de 2011.
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol de la Generalitat de
Catalunya i resta de la legislació concordant relativa a l’aprovació de la plantilla i
relació de llocs de treball.

Atès el que estableix, l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, l’article 6.3.c) de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat
sindical i l’article 10.2 del vigent Acord de condicions, que preveuen la negociació
prèvia amb les organitzacions sindicals i que amb aquesta finalitat s’ha celebrat mesa de
negociació el dia 15 de desembre de 2011.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament que consta en
l’expedient (Annex I), d’acord amb el detall següent:
Llocs de Treball que es donen d'alta:
Àrea

Àmbit

0
1
0
1

SJUR
SG
DG
SG

Adscr.

Codi
lloc
370
371
372
373

Denominació lloc
Coordinador/a tècnic/a
Responsable administració electrònica
Cap de Servei
Tècnic/a de gestió

2. Aprovar la modificació de la plantilla de l’Ajuntament que consta en l’expedient
(annex II), d’acord amb el detall següent:
Places que es donen d'alta
Número
2
1
1

Denominació
Tècnic/a
Tècnic/a
Lletrat/ada

Grup
A1
A2
A1

Escala
AG
AG
AE

Subescala
Superior
Gestió
Tècnica

Classe

3. Publicar la referida modificació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Garzón comenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Escribano manifesta que el vot del seu grup serà negatiu per la forma de
plantejar i portar a aprovació aquesta modificació. Diu que tal i com la normativa
estableix, les dues places que són de lliure de designació han d’estar motivades
individualment. Continua i diu que a l’expedient no consta si s’amortitzen places, que

aquestes noves places suposaran un increment de salari perquè es tracta d’una
promoció.
-. El Sr. Beteta diu que el vot del seu grup també serà negatiu perquè no entenen les
places de lliure designació, que s’ha parlat d’una promoció interna dels funcionaris i la
seva idea és la reassignació de tasques a desenvolupar. Pregunta quins beneficis
obtindran les persones que optin a aquestes noves places.
-. El Sr. Garzón contesta que quan es parla de promoció interna vol dir que les places
seran ocupades per personal de l’ajuntament que ja té el seu lloc de treball i que no és
possible amortitzar una plaça si prèviament no n’ha ocupat una altra. Aquestes són
places de promoció interna i seran ocupades per funcionaris que decideixin presentarse al concurs. Explica que la lliure designació és un sistema com un altre d’assignar
places dins de la pròpia administració i en lloc de fer un examen es fa un treball i es
valoren els currículums per tal que les persones que estan treballant puguin escollir.
Informa que aquest és un sistema de promoció que permet la llei i que serà aplicat
amb absoluta normalitat. No sap qui es presentarà ni les motivacions de qui ho faci.
Conclou dient que el sindicat majoritari va estar d’acord amb la proposta i reitera que
és un sistema que la llei preveu.
-. L’alcalde comenta que l’aprovació de l’Ordenança d’administració electrònica suposa
un canvi organitzatiu i per tant, una part important d’aquest canvi té a veure amb la
seva aplicació, s’està obrint una nova via per donar millor servei a la ciutadania i per
reforçar aquest àmbit ha d’haver-hi treballadors del propi ajuntament que en formin
part.
-. El Sr. López Mayolas diu que seria correcte que les quatre places s’atorguessin
mitjançant concurs.
-. La Sra. Escribano diu que ja se sap que s’amortitzarà una plaça amb posterioritat de
que algú adquireixi la nova. El seu grup no entén perquè hi ha dues places de lliure
designació per la qual cosa votaran en conseqüència.
-. El Sr. Beteta diu que amb aquests places hi haurà una millora en els sous d’aquestes
persones, cosa que suposarà incrementar la despesa. Pregunta si les persones que
ocupen les places de lliure designació perdran la condició de funcionaris de carrera.
-. El Sr. Garzón diu que a aquestes places només s’hi poden presentar persones amb una
determinada formació i categoria professional.

Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarm. Total: 15
Voten no: Beteta, Calvo, Escribano, Fernández, López, López Mayolas, Muñoz, Sancho
i Vilaret. Total: 9

S’abstenen: Ningú
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
10.- Aprovació del Plec de clàusules econòmico administratives i tècniques del
Servei de neteja d'equipaments municipals i convocatòria de licitació
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territori, diu:
Atesos els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la
contractació del servei de neteja dels equipaments municipals (Exp. COSE/12001).
Atès l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària de data 22 de novembre
de 2011.
Atès l’informe emès per la cap de Secció de Qualitat Urbana de data 12 de desembre de
2011.
Atès l’informe emès pel cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de Serveis Territorials i
Espai Públic de data 12 de desembre de 2011.
Atesos els informes emesos per la Intervenció de Fons i per la Secretaria General.
Atesos els articles 16.1.b), 109, 110, 115.1, 116.1, 117, 118.2, 138.2, 142.1, 159.1, 212 i
la disposició addicional segona, apartats 2, 7 i 8 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i els articles 52.2.n) i 4, 57, 60.2, 274.1.b) i 274.3 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 els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran la
contractació del servei de neteja dels equipaments municipals.
2. Convocar licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment obert, per un preu
base de contractació de 3.430.082,12 euros, IVA exclòs, a raó anualment
d’1.715.041,06 euros.
3. Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’adjudicar el contracte i totes les
altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació.
La Sra. Safont presenta el contingut de la proposta d’acord.

S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret diu que el vot del seu grup serà afirmatiu i espera que la qualitat del
servei es mantingui.
-. La Sra. Escribano diu que el seu grup està d’acord amb la racionalització sempre i
quan es mantingui la prestació d’un bon servei i el personal. Manifesta que
s’abstindran en la seva votació perquè es treu la competència al Ple i l’adjudicació es
dóna a la Junta de Govern Local, el que suposa que l’oposició no pugui opinar al
respecte.
-. El Sr. Daví diu que votaran a favor de la proposta i demana que s’incideixi en algun
tipus de campanya de sensibilització per corresponsabilitzar a les persones que fan ús
dels equipaments municipals amb una adequada utilització del material optimitzant
així el servei i reduir costos.
-. La Sra. Safont manifesta l’agraïment a la Sra. Vilaret pel recolzament a la proposta.
Diu a la Sra. Escribano que no només no hi ha reducció de llocs de treball, també es
mantenen les condicions pactades en el conveni amb els treballadors del sector; pel
que fa a la delegació, li diu es farà una comissió informativa prèvia al Ple, on podran
donar raó de les seves apreciacions. Al Sr. Daví li diu que és una bona proposta, que
està d’acord amb que cal difondre entre els usuaris dels equipaments municipals
aquest codi de bones pràctiques en matèria de neteja i consum també.

Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertran, Beteta, Cabanilla, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez,
Felices, Fernández, Garzón, López Mayolas, Monràs, Muñoz, Olaria, Pérez, Safont,
Soler, Talarm i Vilaret. Total: 21
Voten no: Escribano, López i Sancho. Total: 3
S’abstenen: Ningú.
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 d'acord per al manteniment d'uns mitjans de
comunicació públics de qualitat
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
Atès que el paper dels mitjans de comunicació nacionals, singularment TV3 i Catalunya
Ràdio, ha estat determinant per a la reconstrucció nacional endegada al nostre país
d’ençà el final de la dictadura.

Atès que els mitjans públics de comunicació han demostrat ser una de les principals
eines per vertebrar el país, i han estat fonamentals per cohesionar-lo lingüística, social,
territorial i nacionalment alhora que han esdevingut el nostre aparador més potent.
Atès que la seva tasca ha estat insubstituïble per estendre l’oferta audiovisual en la
nostra llengua a l’àmbit privat i per desenvolupar una industria audiovisual que
actualment és de les més dinàmiques de la Mediterrània.
Atès que els mitjans públics no només nacionals sinó també d’àmbit local i comarcal,
com són en el nostre cas Ràdio Mollet i Vallès Visió, compleixen una important funció
social com a element cohesionador de l’entorn més proper al ciutadà, referent
informatiu i impulsor de la participació democràtica.
Atès que els mitjans públics catalans són líders en el territori que els hi és propi i per
aquesta raó estan al punt de mira de molts grups mediàtics privats, dins i fora del nostre
país.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la seva previsió de
disminuir els recursos públics destinats al manteniment de l’activitat de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), quan en realitat la CCMA ha aplicat
mesures i ha retallat el pressupost un 25% els dos darrers anys, i que de confirmar-se
aquest anunci en els pressupostos per l’any 2012, el nostre sistema audiovisual podria
quedar molt malmès i podria perdre tota la capacitat de servir, construir, entretenir i
influir que actualment té i podria significar a la pràctica la desaparició del model de
servei públic, base de l’actual Corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Refermar un compromís en la defensa del sistema públic audiovisual nacional i dels
mitjans de comunicació local i comarcal.
2. Exigir al Govern que en la previsió pressupostària de la Generalitat per l’any 2012,
existeixin els recursos necessaris per no posar en perill el manteniment de l’oferta
actual del mitjans de comunicació públics ni la seva qualitat.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que doni suport al manteniment dels serveis
públics de comunicació locals com a elements vertebradors de la informació de
proximitat i de la cohesió social.
4. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï treballant perquè la senyal dels
canals de la CCMA arribi a tots els territoris de parla catalana.
5.

Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i als mitjans de comunicació locals i comarcals.

El Sr. López Mayolas comenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.

-. La Sra. Escribano manifesta que el vot del seu grup serà favorable a la proposta, que
si no es mantenen els recursos no es podrà garantir allò públic en l’àmbit de la
comunicació tenint en compte les retallades que s’han fet en educació i sanitat. Pensa
que la lluita conjunta des del consistori és fonamental per la defensa de la llengua, de
la cultura i dels serveis de qualitat.
-. La Sra. Calvo diu que el seu grup s’abstindrà perquè cal tenir en compte les retallades
que s’han fet en sanitat, que els mitjans de comunicació no són més importants i que
s’hauria d’haver prioritzat.
-. La Sra. Pérez diu que el govern municipal donarà suport a la proposta per considerar
la importància de la funció social dels mitjans de comunicació local.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano,
Felices, Garzón, López, López Mayolas, Monràs, Olaria, Pérez, Sancho, Safont, Soler,
Talarm i Vilaret. Total: 20.
Voten no: Ningú
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
12.- Aprovació d'una proposta d'acord per al manteniment de la qualitat dels
serveis sanitaris públics de Mollet del Vallès
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
El nou hospital de Mollet situat al costat de la zona dels Pinetons és una realitat des del
mes de juliol de 2010 gràcies a la lluita de molts ciutadans i ciutadanes a través de les
entitats, associacions de veïns i moviments socials per tal de millorar les condicions en
l’atenció sanitària dels habitants del Baix Vallès.
Atès que l’Hospital de Mollet ha ampliat la seva àrea d’influència amb la incorporació
dels municipis de Santa Perpetua de Mogoda i de Palau-Solità i Plegamans, el que
suposa aproximadament uns 35.000 usuaris més, tal com contempla el Pla Director.
Atès que la Generalitat de Catalunya es va comprometre a dotar dels recursos necessaris
el nou Hospital per tal de compensar el mencionat augment poblacional.
Atès que els treballadors i les treballadores del centre, tot i l’esforç i l’excel·lent treball
que realitzen, han de patir unes condicions laborals especialment dures degut a la
sobrecàrrega de feina que se’ls hi està acumulant per tota aquesta situació.

Atès que l’alcalde es va reunir el passat dia 3 de novembre de 2011 amb el Conseller de
Salut per demanar-li que el pressupost de 2012 de l’hospital de Mollet s’incrementi en
proporció a l’increment de la població de referència i no es vegi afectada la qualitat del
servei que es dóna als ciutadans i ciutadanes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya que, tal com es va
comprometre, doti a l’Hospital de Mollet del recursos necessaris per tal de fer front
a l’increment poblacional d’aquest equipament amb la incorporació dels municipis
de Santa Perpètua de Mogoda i de Palau-solità i Plegamans.
2. Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya que doti de la
mateixa manera als ambulatoris de Mollet dels recursos necessaris per tal que
aquests puguin dur a terme la seva activitat garantint un servei de qualitat.
3. Demanar que no es facin nous ajustos que retallin els serveis sanitaris que afectin a
l’atenció assistencial dels usuaris/res de Mollet, així com els salaris dels treballadors
i les treballadores de la Sanitat Pública.
4. Defensar els sistema de Sanitat Pública de qualitat com un dels pilars fonamentals
de l’estat del benestar i rebutjar el copagament.
5. Traslladar aquest acord als grups del Parlament de Catalunya, a la Conselleria de
Salut, als sindicats més representatius del sector sanitari i als membres del Consell
Municipal de Benestar i Salut.
El Sr. López presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret diu que el seu grup donarà suport a la proposta i espera que això
serveixi perquè els recursos arribin al conjunt d’usuaris dels serveis sanitaris.
-. El Sr. Daví diu que CiU també hi votarà a favor, que es tracta d’una moció de consens
i que és normal que es demani al Departament de Salut de la Generalitat que aporti els
diners compromesos perquè falten recursos per atendre el conjunt d’usuaris de la
sanitat pública de Mollet, que van en augment. Informa que en cap cas s’han reduït
serveis a l’hospital i tant els seus treballadors com els dels ambulatoris són funcionaris
i que la retallada dels sous va venir del govern de Madrid. Deixa clar que hi ha
personal de l’hospital que no forma part del funcionariat i que hi ha sentències que
evidencien que hauran de cobrar el que se’ls va descomptar del sou.
-. La Sra. Domínguez manifesta que el grup Socialista està d’acord amb la moció
presentada tot i haver fet alguns canvis en les formes havent afegit un plus
d’informació important on es reclamen els recursos que es tenien per mantenir els

serveis públics en l’àmbit d’educació i es reclamen també els recursos que necessita
l’hospital de Mollet per atendre correctament a la població. Informa que l’alcalde es va
reunir amb el conseller de Salut per tractar aquests assumptes.
-. El Sr. López agraeix el suport d’Ara Mollet-Esquerra i comparteix plenament que cal
lluitar contra les retallades que s’estan produint. Pensa que és molt important el
consens del Ple contra el copagament. Acaba dient que si no arriben els recursos
demanats caldrà fer mobilitzacions perquè la Generalitat compleixi amb aquest
compromís.
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'acord per a la posada en funcionament de la
Residència per a les persones amb discapacitat psíquica de la Vinyota
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució i
Serveis Personals, diu:
La residència per a persones amb discapacitats psíquiques es va començar a construir
l’any 2007 al carrer Can Flequer, al barri de la Vinyota de Mollet, arran d’un projecte
de l’any 2003, amb la previsió de disposar de 60 places com a residència i 15 més com a
centre de dia. La posada en funcionament d’aquesta residència però, va patir
endarreriments en les obres quan la primera empresa adjudicatària, la constructora
Tiferca SA, va fer fallida a l’any 2009, el que va suposar l’aturada de les obres per un
llarg espai de temps.
A aquest contratemps s’hi va sumar la política de retallades a les partides socials per
part de l’actual Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que
una vegada finalitzada la construcció del centre, encara no s’ha manifestat sobre la seva
posada en funcionament.
La Fundació Alb-Bosc de familiars de persones amb disminució psíquica gestiona uns
pisos tutelats per a persones amb discapacitat. Els pisos tutelats tenen les 18 places
disponibles complertes i una llista d’espera de 10 usuaris.
En els darrers mesos ha posat en funcionament el que es coneix com a Pis de respir, un
espai de sis places que permet l’acollida d’aquestes persones durant uns dies en cas de
necessitats i urgències dels tutors. Aquest equipament, també està situat al carrer
Ferrocarril i funciona com els pisos tutelats, però de manera puntual.
L’esmentada fundació, altres entitats de discapacitats i els familiars d’aquestes
persones afectades esperen que l’obertura de la residència per a persones amb
disminució psíquica a la Vinyota pugui permetre el trasllat d’alguns dels usuaris dels
pisos que no són prou autònoms i poder atorgar novament algunes places lliures, així
com facilitar el trasllat a persones d’altres serveis que estan a la espera de plaça de
residencia.

Atès que la posada immediata en funcionament de la residència per a persones amb
discapacitat psíquica ha esdevingut una urgència.
Atès que aquesta residència porta més d’un any acabada.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha traslladat aquesta petició al Departament
de Benestar i Família mitjançant un escrit de l’alcalde adreçat al Conseller així com
amb l’acord de Ple del mes de març de 2011 on es demanava la posada en funcionament
de manera immediata de la residència per a discapacitats, entre d’altres peticions.
Atès que els familiars dels potencials residents estan molt preocupats per aquesta
situació d’impàs que no s’acaba de definir.
Atès que es necessari donar aquest servei a les persones amb discapacitats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
l’obertura immediata de la residència per a persones amb discapacitats psíquiques
del barri de la Vinyota.
2. Traslladar aquest acord a les entitats de discapacitats de Mollet, a la Fundació AlBosc, a les famílies de les persones afectades, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
La Sra. Escribano presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret manifesta el vot afirmatiu del seu grup perquè no hi ha pitjor manera
de malbaratar recursos que tenir un edifici buit a la ciutat.
-. El Sr. Daví diu que també hi donaran suport pensant que aquest equipament
possiblement serà gestionat per una empresa aliena a l’administració i val la pena que
el Departament de Benestar i Família s’afanyi per poder disposar de l’equipament el
més aviat possible.
-. La Sra. Díaz manifesta que donaran suport a la proposta perquè aquesta és una
necessitat de la ciutat.
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 d'acord en relació al sistema de finançament de
Catalunya

Atès que els impostos que genera la ciutadania de Catalunya han de revertir en els
ciutadans i ciutadanes catalans.
Atès que hi ha un clar problema de dèficit públic que afecta els comptes de les diferents
administracions públiques catalanes, des de la Generalitat fins als Ajuntaments.
Atès que està demostrat, amb dades donades pel mateix Govern espanyol, que el dèficit
públic de les finances catalanes és entre el 9 i l’11% del seu esforç fiscal.
Atès que una situació d’aquestes característiques és insuportable en el temps, i més
després de 30 anys d’un sistema de finançament que s’ha demostrat ineficaç i
insuficient per a la ciutadania de Catalunya i concretament pels ajuntaments catalans.
Atès que el Govern espanyol ha comunicat l’impagament del deute reconegut de 759
milions d’euros que corresponen a la liquidació pendent del 2008 de la disposició
addicional tercera de l’Estatut de Catalunya, al qual s’havien compromès en la comissió
bilateral.
Atès que aquest impagament genera una greu tensió de tresoreria a la Generalitat de
Catalunya que pot comportar ajornaments en el pagament de les seves despeses
corrents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Parlament de Catalunya que la comissió del pacte fiscal redacti una
proposta de finançament que solucioni l’injust dèficit fiscal que pateix Catalunya.
2. Demanar al Govern de l’Estat el compliment de l’Estatut de Catalunya i dels
compromisos de finançament que solucioni l’injust dèficit fiscal que pateix
Catalunya.
3. Demanar al Govern de l’Estat que aboni sense més dilació a la Generalitat de
Catalunya els 759 milions d’euros, corresponents a la liquidació pendent de 2008 de
la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya.
4. Traslladar aquest acord a la mesa del Parlament, els grups parlamentaris i als governs
de Catalunya i de l’Estat.
El Sr. López Mayolas explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Escribano manifesta el suport del seu grup perquè calen més recursos per
Catalunya i cal que el govern d’Espanya compleixi amb els seus compromisos.

Considera que la Generalitat també hauria de complir els seus compromisos amb les
administracions locals.
-. El Sr. Daví posa de manifest la voluntat del grup Ara Mollet-Esquerra de que la seva
moció hagi estat transformada cosa que ha provocat el consens de gairebé el conjunt
de grups municipals. És per això, que des de l’Ajuntament es pot reclamar a la
Generalitat la liquidació pendent des de l’any 2008.
-. La Sra. Calvo diu que el seu grup no pot recolzar una moció que exigeix el
compliment de l’Estatut de Catalunya, norma que el seu partit no va recolzar.
-. El Sr. Garzón diu que efectivament el PP no va recolzar l’Estatut però espera que el
govern de Madrid compleixi la llei de la mateixa manera que ho exigeix ell. Per tant,
haurà de complir l’Estatut de Catalunya, els compromisos de finançament de l’Estatut
i també la disposició addicional tercera del mateix i com que la Generalitat té un
millor finançament que el que tenia abans de l’aprovació de l’Estatut, és possible
revisar-lo. El govern municipal donarà suport a la moció.
-. El Sr. López Mayolas diu que es tracta de la reclamació justa d’un poble que espera
que algun dia, amb un referèndum, es pugui tirar endavant aquesta qüestió.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Escribano,
Felices, Garzón, López, López Mayolas, Monràs, Olaria, Pérez, Sancho, Safont, Soler,
Talarm i Vilaret. Total: 20
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

15.- Mocions d'urgència
15.1.- Delegació a l'Alcaldia per a la concertació d'operacions de tresoreria i
l'autorització d'operacions de tresoreria dels organismes autònoms municipals
La previsió de Tresoreria per a l’exercici 2012 i els dèficits temporals que es produiran
com a conseqüència de les diferències de venciment entre els pagaments i la recaptació
dels ingressos.
La conveniència de concertar diverses pòlisses de tresoreria per tal de cobrir la previsió
del puntual pagament d’obligacions.

S’ha demanat oferta a les entitats financeres amb oficines a la nostra ciutat i s’han rebut
les ofertes que consten a l’expedient.
Atès l’article 14.3 de la Llei 8/2010, de 20 de maig de mesures extraordinàries per a la
reducció de dèficit.
L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels desfases
entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
L’article 4.1.1) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, en el qual s’exclouen
de la subjecció d’aquesta llei de contractes relacionats amb operacions financeres com
la proposada.
L’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb les competències del Ple de l’Ajuntament per a la concertació
d’operacions de tresoreria amb els límits que corresponen en cada cas en concordança
amb l’article 52.2.m) de 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 correspon al Ple quan
l’import de les operacions de tresoreria vives superen el 15 % dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior.
Atès que malgrat les ofertes demanades no s’han rebut ofertes suficients per a cobrir les
necessitats de tresoreria que es varen comunicar a les entitats financeres per a la
renovació d’operacions de tresoreria pel 2012 i tampoc s’han rebut les ofertes de les
operacions de tresoreria de l’IME i de l’IMSD per a poder-les autoritzar i avalar.
Vist l’article 52.4. de 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 pel qual la competència
esmentada a l’apartat 52.2.m) d’aquesta norma en relació a la competència del Ple quan
les operacions vives de tresoreria superin el 15% dels ingressos corrents liquidats a
l’exercici anterior és delegable a l’Alcaldia i la competència 52.2.r) en relació a les
altres competències que es determinin legalment en relació a l’autorització
d’aportacions de tresoreria als organismes autònoms locals.
Vist l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques disposa que les delegacions de competències i la seva
revocació s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Delegar a l’Alcaldia per a l’exercici 2012, la concertació d’ operacions de tresoreria
que corresponguin al Ple per un import màxim acumulat de 2.000.000 €, així com
l’autorització i l’aval de les operacions de tresoreria sol·licitades per l’Institut

Municipal d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats pels
imports màxims de 125.000 € i 650.000 €, respectivament.
2. Donar efectivitat a aquest acord a partir del dia següent al de la seva adopció i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província.
El Sr. Garzón diu que donada la urgència de renovació de les pòlisses vigents, es
presenta aquesta proposta com a moció d’urgència.
L’alcalde informa que prèvia a la signatura de l’Alcaldia, se celebrarà una comissió
informativa per tal d’explicar les pòlisses que puguin haver-hi.
El Sr. López Mayolas manifesta que votaran a favor de la urgència de la moció.
Sotmesa a votació la delegació d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació i s’incorpora a l’ordre del dia.
A continuació el Sr. Garzón comenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. La Sra. Vilaret diu que el seu grup entén la necessitat d’aquestes pòlisses de tresoreria
però amb aquesta moció s’obre la via a que qualsevol operació que es faci durant el
2012 no passi pel Ple, cosa amb la qual no hi estan d’acord. Manifesta el vot negatiu
del seu grup.
-. El Sr. López considera que aquesta moció ve donada per una proposta que ell va fer
en la Comissió Informativa que deia que no es pot aprovar quelcom que no existeix.
Diu que el seu grup no donarà suport a la proposta perquè està mal plantejada i no
dóna informació.
-. El Sr. Daví comenta que l’obtenció de crèdits, tal i com està actualment la banca, cada
vegada és més difícil i pensa que no ha estat negligència de ningú. Demana que consti
en acta a quin tipus d’operacions es refereix aquesta delegació.
-. El Sr. Garzón contesta que la raó de no limitar la data és perquè l’obtenció de pòlisses
de tresoreria actualment és més complicat i diu que si només en resta una de pendent
no deu ser negligència de l’equip de govern. Les operacions que es tracten fan
referència a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, a l’Institut Municipal
d’Educació i la que resta pendent de 2 milions d’euros que pertany al Banc de
Santander de qual estan a l’espera d’una resposta.
-. L’alcalde reprèn la intervenció del Sr. Garzón dient que en cap cas es tracta d’una
negligència de l’Ajuntament i que a ningú no se li escapa la situació de les entitats
bancàries i les dificultats que tenen aquestes per poder oferir a les administracions
públiques el tancament i obertura de pòlisses pel seu òptim funcionament. Recorda

que se celebrarà una comissió informativa prèvia per explicar les condicions de les
operacions esmentades.
-. La Sra. Vilaret diu que si aquest compromís s’inclou al text de la moció que es vota el
seu grup no tindrà inconvenient a abstenir-se en la seva votació.
-. El Sr. López diu que en cap cas ha parlat de negligència sinó de mala gestió per tant,
és responsabilitat del govern municipal i del grup municipal de CiU, que suposa que
serà el futur soci de govern. Reitera que el vot del seu grup serà negatiu.
-. El Sr. Daví contesta que Mollet ha de tirar endavant, que hi ha uns pagaments que
s’han de complir a principis d’any i convé que el govern municipal tingui les eines
necessàries per poder-ho fer.
-. L’alcalde informa que s’inclouen al punt núm. 1 les tres pòlisses esmentades.
-. El Sr. Garzón manifesta el seu agraïment als grups que entenen que s’està en una
situació diferent a l’habitual i que amb el seu posicionament faciliten la governabilitat
d’aquest ajuntament i que altres estaran sempre a l’oposició perquè no tenen cap altre
interès.
-. L’alcalde finalitza dient que des del mes d’octubre les propostes estan demanades a
les entitats bancàries i financeres.
Sotmesa a votació la proposta d’acord, dóna el resultat següent:
Voten si: Bertolín, Bertrán, Cabanilla, Daví, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Monràs, Olaria, Pérez, Safont, Soler i Talarm. Total: 15
Voten no: Ningú
S’abstenen: Beteta, Calvo, Escribano, Fernández, López, López Mayolas, Muñoz,
Sancho i Vilaret. Total: 9
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
16.- Precs i Preguntes
Precs
Prec del Sr. López
1.- Demana el deute pendent de l’Ajuntament amb els proveïdors.

Prec del Sr. Muñoz
1.- Demana que es facin arribar per escrit les bases per fer una activitat en un
equipament municipal.
Precs del Sr. Daví
1.- Demana que es prenguin les mesures necessàries per vigilar i si cal sancionar les
bicicletes i patins que circulen a molta velocitat per les voreres de Mollet, provocant
lesions importants a algun veí o veïna de Mollet.
2.- Sobre el soroll que produeixen les motos amb el tub d’escapament retallat, quan
circulen a la nit.
3.- Sobre el control del cens d’animals domèstics i controlar també que els gossos que
passegen pel carrer vagin lligats.

Preguntes
Preguntes del Sr. López Mayolas
1.- Sobre el mal estat en què es troben algunes masies de Mollet que s’utilitzen com a
equipaments municipals i sobre que es puguin utilitzar amb més assiduïtat per les
entitats de la ciutat.
2.- Sobre les negociacions de l’Ajuntament amb l’empresa Pasquina.
3.- Sobre si Mollet està al corrent de pagament a Vallès Visió.
4.- Sobre la retransmissió dels plens per internet.
Preguntes de la Sra. Vilaret
1.- Sobre les queixes veïnals referents a la brutícia que s’acumula al Parc dels Colors
com a conseqüència de la proliferació de coloms i que hi ha llums del parc que no
funcionen.
2.- Sobre l’edifici situat entre els carrers Jaume Coll i Gallecs, la façana del qual es
troba en mal estat.
3.- Sobre els motius dels retards del bus urbà.
Pregunta de la Sra. Escribano
1.- Sobre la pràctica de la falconeria a Gallecs.
Preguntes del Sr. López
1.- Sobre un decret d’alcaldia de 30 de novembre de 2011, relatiu a un recurs contra
l’empresa Copisa, que gestiona l’aparcament de Pau Casals.
2.- Sobre la certesa o no de la retirada d’unes sancions aplicades a dos ciutadans
pertanyents al col·lectiu d’indignats.
3.- Sobre la destinació dels diners descomptats als treballadors que van participar de la
vaga.

4.- Pregunta quin és el deute compromès de la Generalitat de Catalunya amb aquest
ajuntament.
5.- Demana els comptes desglossats del cost total del Parc de Les Pruneres.
6.- Pregunta que quan es donaran les PIRMI que esperen unes 90 persones de Mollet.
7.- Sobre el desenvolupament del Reglament de participació ciutadana.
8.- Sobre les activitats previstes per les festes de Nadal dirigides als infants.
Preguntes del Sr. Beteta
1.- Sobre la situació de les places d’aparcament de la Plaça Joan Miró. Si finalment
l’Ajuntament les compra s’inclouran als pressupostos de l’any que ve?. Els quatre
expedients sancionadors fets a Pasquina estan vigents?.
2.- Sobre la possibilitat d’aïllament dels terraplens paral·lels a la línia fèrria entre els
carrers Via Ronda/Granollers.
Preguntes del Sr. Muñoz
1.- Sobre si els ciutadans que utilitzen els equipaments municipals han de pagar una
quota. En el transcurs de l’activitat s’exigeix el mínim de persones inscrites?. De no ser
així es considera de bones pràctiques deixar el grup inactiu?. L’equip de govern
s’estima més tenir un equipament tancat en lloc de deixar-lo a una entitat?. Cataplán va
tenir un termini de temps per resoldre els suposats errors?. Demana una còpia del
termini establert i si no, que se li doni ara l’oportunitat.
Pregunta de la Sra. Calvo
1.- Sobre el retard en el pagament de les nòmines de les treballadores de l’empresa BB,
Serveis (serveis d’ajuda a la dependència a particulars i a les administracions
públiques).

La Sra. Dionisio explica, que hi ha una ordre d’execució en curs per tal que s’arregli la
façana de l’edifici ubicat a l’Av. Rívoli, que està protegida amb xarxes, s’està amb
converses amb la comunitat de propietaris i aquests estan en converses també amb
l’empresa constructora i s’està a l’espera què es resolgui qui executarà l’ordre.
El Sr. Soler contesta que no té constància de que es perdin dos viatges diaris a
conseqüència dels retards del bus urbà.
El Sr. Bertolín respon que la primera gran actuació, pel que al Reglament de
Participació Ciutadana respecta, serà la posada en marxa del Consell de Ciutat, que
afectarà a les entitats que formen part del teixit de la ciutat i com a novetat, incorporar
també ciutadans a títol individual, les taules de mobilitat que es pretén que siguin
participatives, l’impuls que s’està fent del Pla estratègic i la recuperació dels
pressupostos participatius. Conclou dient que les perspectives de participació mai no
s’exhaureixen i que es continuarà treballant com fins ara.

La Sra. Díaz fa menció a les 92 PIRMI que estan pendents de pagament de les quals
encara no s’ha rebut resposta de la Generalitat. Degut a això, diu que l’Ajuntament ha
gastat més de 88.894€ en ajuts econòmics i espera que se solucioni aviat perquè les
famílies necessiten aquests recursos.
La Sra. Pérez contesta al Sr. López que li passarà un programa de les activitats infantils
que es fan per Nadal. D’altra banda, comenta que està prevista la retransmissió dels
plens via internet a principis d’any. Explica que els cursos no comencen si no hi ha un
nombre d’inscrits i el mes d’octubre s’han anul·lat 11, alguns organitzats pel propi
Ajuntament i d’altres per entitats. Informa de la carta enviada al Sr. Manuel Aguilella
Salgado, president de l’associació Cataplán, amb data de 4 de novembre de 2011 en la
qual s’informa del termini d’audiència per tal de formular les al·legacions oportunes que
ningú no va presentar.
La Sra. Safont afirma que la masia de Can Borrell no està en òptimes condicions i es
farà l’actuació oportuna tenint en compte però, la situació econòmica actual; intervenir
en les masies de Can Flaqué i Can Pantiquet, independentment de l’ús és una necessitat,
la rehabilitació és un procés complicat que suposa una inversió important que està
completament deslligada de l’ús per tant, no s’ha plantejat una alternativa a l’ús
d’aquests espais del que ja estava previst. Respecte l’aparcament de la plaça Joan Miró
diu que s’està en converses amb l’empresa Pasquina arran dels expedients sancionadors
que es posen a l’empresa perquè no estava duent a terme de forma correcta ni el procés
de comercialització ni altres elements; amb aquestes converses s’espera arribar a la
millor solució possible en benefici de la ciutat. Respecte el Parc dels Colors afirma que
hi ha brutícia acumulada, que es va fer una intervenció important amb elements
dissuasoris per tal d’evitar la proliferació de coloms, que una cosa no va lligada amb
l’altra i si hi ha brutícia s’ha de netejar; de la il·luminació del parc diu que hi ha
elements que il·luminen i n’hi ha que són estètics però, s’està al darrere d’una solució
definitiva perquè els fanals no fallin tant. Diu al Sr. Beteta que els talussos de la via són
competència de Renfe i contínuament es requereixen els seus serveis per temes de
neteja i salubritat; en cas que es consideri que hi ha un risc se’ls requerirà també perquè
es protegeixin de la forma més adequada. Explica que al Parc de Les Pruneres s’han fet
altres obres complementàries i s’han col·locat elements ornamentals que se situen al
voltant dels 150 mil euros cadascun; cal incloure també un dipòsit que fa córrer l’aigua
que també està al voltant dels 150/200 mil euros que ajuda a donar el carisma que es vol
per aquest parc. Finalment diu que encara es practica la falconeria a Gallecs però el
reglament està en la seva fase d’exposició pública i per tant, no està aprovat
definitivament; tot i així, s’ha parlat amb la policia municipal i amb els agents rurals
perquè incideixin en aquesta pràctica.
El Sr. Garzón contesta que l’Ajuntament compleix els seus acords pel que fa als
descomptes relatius a vagues 2010-2012. Explica que les notificacions per a qualsevol
mena de sanció es fan arribar a persones físiques, en cap cas a col·lectius inexistents; a
continuació explica que una persona del col·lectiu d’indignats va rebre la seva
notificació i l’altra l’ha de recollir el pare de l’afectat, a correus. Afirma que
l’Ajuntament està al dia de Vallès Visió i s’està pendent de rebre a l’entorn de 6 milions
d’euros pendents de la Generalitat. Respecte a BB Serveis, diu que l’Ajuntament està
complint amb els pagaments, aquesta empresa té problemes derivats d’actuacions en

altres comunitats autònomes i va retardar el pagament de la nòmina de novembre però
actualment està al dia. Comenta que discrepen del cànon que Copisa ha d’ingressar a
l’Ajuntament per l’explotació de l’aparcament de Pau Casals, durant els anys 2010 i
2011 per això, està pendent de cobrament.
L'alcalde aixeca la sessió a les 22:10h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

