ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de gener de 2006
20.25h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Fco. Javier García Belmonte, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Marco Antonio Gómez Escobar, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Eva María Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jorge Táboas Suárez, regidor
Alícia Puig Romagosa, secretària
José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental
Incidències
Se n’absenten
Carme Guarro i Fores, regidora (Punt 9)
S’hi incorporen
Carme Guarro i Fores, regidora (Punt10)
Absents
No n’hi ha.

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 12 de desembre i ordinària de
19 de desembre de 2006
2. Donar compte del Decret de delegació a favor del Regidor d'Organització i Personal
3. Ratificació del desistiment de recurs contenciós administratiu interposat contra la
Generalitat de Catalunya
4. Ratificació del Decret d'Alcaldia de 29 de desembre de 2005, relatiu a les tarifes del
servei urbà d'autotaxi de Mollet del Vallès per a l'any 2006
5. Ratificació del Protocol addicional al Conveni formalitzat el 3 de març de 2005 entre
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de Ports i Transports, l'Autoritat
del Transports Metropolità i l'empresa CRA La Hispània, SA
6. Ratificació del conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per
a la construcció d'habitatges de lloguer, amb protecció oficial, a la Ronda dels Pinetons
7. Aprovació de les retribucions per l'any 2006 del personal funcionari, laboral i
eventual al servei de l'Ajuntament
8. Aprovació de la modificació 1/2006 de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball
del personal al servei de l'Ajuntament
9. Adjudicació de la concessió administrativa sobre el domini públic per a la
construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la plaça Joan Miró de Mollet del
Vallès
10. Nomenament de diversos membres dels consells rectors dels organismes autònoms
municipals
11. Cessament i nomenament d'un membre del Patronat de la Fundació Privada Estudis
de Medi Ambient
12. Nomenament de representants a la Fundació Alb-Bosc
13. Aprovació de la creació del Servei de Centre Obert de Mollet del Vallès
14. Aprovació d'una proposta per exigir gratuïtat del peatge de l'autopista C-33 a la
barrera de La Llagosta
15. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la plataforma ''Pel dret a decidir''
16. Aprovació d' una proposta contra la discriminació per motius lingüístics
17. Mocions d'urgència
18. Precs i Preguntes

Abans de passar a l’aprovació del punt número 1 de l’ordre del dia, l’alcalde proposa,
per ser aquest el primer ple després de l’aprovació definitiva del retorn dels papers de
Salamanca fer constar en acta aquest esdeveniment. Recorda que el 23 de juliol de 2002
el ple es va posicionar amb una moció que en feia referència i va ser aprovada per la
pràctica unanimitat dels grups municipals. Tot seguit es dóna pas al primer punt de
l’ordre del dia.
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 12 de desembre i
ordinària de 19 de desembre de 2006
S’obre el debat:

-. La Sra. Rodríguez diu que en les actes de les sessions extraordinària de 12 de
desembre i ordinària de 19 de desembre no hi consta el seu nom com assistent i prega
que es solucioni l’errada.
Es pren nota de la consideració i el Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió
extraordinària de 12 de desembre i ordinària de 19 de desembre de 2006.
2. Donar compte del Decret de delegació a favor del Regidor d'Organització i
Personal
Atès el Decret de l’Alcaldia de data 17 de gener de 2006.
Atès l’article 14.3 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret de l’Alcaldia de data 17 de gener de 2006, que
transcrit literalment diu el següent:
"DECRET D’ALCALDIA
DATA: 17 de gener de 2006
DEPARTAMENT: SERVEIS JURÍDICS I SECRETARIA
Atès que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’Alcaldia pot delegar
l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local.
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
contemplen les atribucions de l’Alcaldia i les limitacions a la possibilitat de delegar-les.
Atès l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atesos els articles 12, 13, 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
HE RESOLT
Delegar genèricament en el regidor Jorge Táboas Suárez, membre de la Junta de Govern
Local, i en relació a l'àmbit d’actuació d’Organització i Personal, a més de les que ja té
delegades, la facultat de nomenar el personal interí i contractar el personal laboral
temporal, llevat dels casos de màxima urgència."
L’alcalde explica el contingut de la delegació.
El Ple se’n dóna per assabentat.

3. Ratificació del desistiment de recurs contenciós administratiu interposat contra
la Generalitat de Catalunya
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 3.373, de 20 de desembre de 2005, sobre desistiment
del recurs contenciós administratiu núm. 203/1999 interposat per l'Ajuntament de
Mollet del Vallès contra les resolucions del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 13 de gener de 1999 per les quals es denegava l'aprovació definitiva de la
modificació puntual núm. 26 del Pla general d'ordenació urbana de Mollet del Vallès a
la zona B-4 (Gallecs) i l'aprovació definitiva del Pla especial de protecció de l'àrea de
Gallecs, que es tramita a la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 3.373, de 20 de desembre de 2005, sobre
desistiment del recurs contenciós administratiu núm. 203/1999 interposat per
l'Ajuntament de Mollet del Vallès contra les resolucions del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 13 de gener de 1999 per les quals es denegava
l'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 26 del Pla general d'ordenació
urbana de Mollet del Vallès a la zona B-4 (Gallecs) i l'aprovació definitiva del Pla
especial de protecció de l'àrea de Gallecs, que es tramita a la Secció Tercera de la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4. Ratificació del Decret d'Alcaldia de 29 de desembre de 2005, relatiu a les tarifes
del servei urbà d'autotaxi de Mollet del Vallès per a l'any 2006
Atès el Decret d’alcaldia, de 29 de desembre de 2005, d’aprovació de l’increment
tarifari del servei urbà d’autotaxi de Mollet del Vallès per a 2006.
Atès l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret d’alcaldia, de 29 de desembre de 2005, relatiu a les tarifes del servei
urbà d’autotaxi de Mollet del Vallès per a l’any 2006, que literalment diu:

“Atesa la sol·licitud presentada en data 9 de desembre de 2005 (reg. d'entrada núm.
25831) per José Antonio García Rivas, en representació de Transradio, SCCL,
cooperativa que agrupa els titulars de les llicències d'auto-taxi urbanes de Mollet del
Vallès, sobre actualització de les tarifes del servei urbà d'autotaxi per a 2006, tot
acollint-se al sistema simplificat d'autorització de preus i tarifes establert per la
normativa aplicable, i modificació d'horari per tal d'adequar-ho a l'àrea metropolitana de
Barcelona.
Atès el sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes corresponents al
subministrament d'aigua a poblacions, transport col·lectiu urbà de viatges i autotaxis.
Establert pel el Decret 339/2001, de 18 de desembre, en desenvolupament de la
Disposició addicional primera del Decret 249/1988, de 28 d'abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats
Atès l'acord adoptat per la Comissió de Preus de Catalunya de data 16 de novembre de
2005, sobre actualització de l'increment de les tarifes dels serveis de transport col·lectiu
urbà de viatgers i autotaxis, publicat en el DOGC núm. 4518, de 25 de novembre de
2005.
Atès l'informe emès per la Cap d'Oficina de serveis jurídics i administratius d'Obres,
Serveis i Transports de data 22 de desembre de 2005.
Atès que la modificació d'horari proposada comportaria un increment tarifari que
ultrapassa el límit d'increment mitjà de tarifes aprovat i publicat per al servei d'autotaxi,
i que, conseqüentment, requereix un procediment de revisió de tarifes ordinari, d'acord
amb els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 28 d'abril.
Atès el quadre de tarifes actualitzades proposades per Transradio, SCCL per a 2006.
HE RESOLT
1.- Estimar parcialment la sol·licitud de Transradio, SCCL, presentada en data 9 de
desembre de 2005, relativa a l'actualització de tarifes del servei urbà d'autotaxi per a
2006, acollint-se al procediment simplificat d'autorització de preus, i modificació
d'horari, en el sentit següent:
a) Aprovar l'increment tarifari del servei urbà d'autotaxi de Mollet del Vallès per a
2006, amb IVA inclòs, que a continuació es detalla, augmentant-les de conformitat amb
l'increment mitjà del 5’85%, aprovat per a aquest servei per acord de la Comissió de
Preus de Catalunya de data 16 de novembre de 2005:
CONCEPTE
TARIFA 1
Baixada de bandera
Km urbà recorregut
Hora d'espera
Mínim de percepció

EUR
3,23
0,95
16,94
4,76

TARIFA 2
Baixada de bandera
Km urbà recorregut
Hora d'espera
Mínim de percepció
Suplements
Domicili
Animals domèstics (excepte
gossos pigall)
Equipatge (per maleta o paquet
superior a 55x35x35)

2,65
0,95
16,94
4,76

1,06
1,22
1,45

b) desestimar la modificació d'horari proposada, per comportar un increment tarifari
superior al mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya per a 2006 per al servei
d'autotaxi, mitjançant acord de 16 de novembre de 2005. Per la qual cosa:
La tarifa 1, s'aplicarà entre les 21 i les 7 hores i els dissabtes i festius
La tarifa 2, s'aplicarà entre les 7 i les 21 hores dels dies laborables
2.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera
sessió que se celebri.
3.- Notificar aquesta resolució a Transradio, SCCL i a la Comissió de Preus de
Catalunya, als efectes oportuns.”
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro,
Guillaumes, Monràs, Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 16
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la Corporació.
5. Ratificació del Protocol addicional al Conveni formalitzat el 3 de març de 2005
entre l'Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de Ports i Transports,
l'Autoritat del Transports Metropolità i l'empresa CRA La Hispània, SA
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 25 de febrer de 2003, de ratificació del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Generalitat de Catalunya
(Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques), l’Autoritat del Transport Metropolità i les empreses concessionàries Teresa i

José Plana, Empresa Plana, SL i Empresa Sagalès, SA, per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès, subscrit el dia 14 de febrer de
2003.
Atès el conveni entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de Ports i
Transports, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa CRA La Hispània, SA, per
la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera de Mollet del Vallès,
subscrit el dia 3 de març de 2005.
Atès el Protocol addicional al Conveni esmentat en el paràgraf anterior, subscrit el dia
14 de desembre de 2005.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 62, 65, 106 i 108.2 del Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig,
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, aprovat
pel Decret 319/1990, de 21 de desembre, i l’article 66.3.m) 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
Ratificar el Protocol addicional al Conveni formalitzat el 3 de març de 2005 entre
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de Ports i Transports, l’Autoritat
del Transports Metropolità i l’empresa CRA La Hispània, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López manifesta la voluntat del seu grup de votar favorablement en aquest
punt, perquè creuen que el reforç d’un tercer autobús es necessari pel transport públic de
la ciutat. Però volien deixar constància d’algunes qüestions que creuen importants per
millorar el servei de transports urbà municipal. Exposa que fa poc temps, més de 100
veïns varen presentar una instància on hi havia queixes sobre deficiències en el servei
de transport degut a horaris i capacitat. I es demanava una millora del servei. Per altra
banda, molts ciutadans i ciutadanes manifesten que el bus urbà és insuficient, ja que
només té servei de dilluns a divendres. El seu grup entén que aquesta reivindicació és
justa i que s’hauria d’ampliar als dissabtes. L’èxit del servei, amb uns 240.000 usuaris,
els fa reiterar en la demanda de l’estudi d’una segona línia. Com també el fet de fer
arribar l’autobús urbà als polígons industrials. Es creu que no s’avança en la millora del
servei i que el tercer autobús només és un reforç en hora punta, i per tant insuficient, i
creuen que Mollet necessita en aquests moments una segona línia. Els hi ha arribat
queixes de gent que per fer tot el recorregut han estat una hora, per tant, es creu

necessari tornar a considerar tot el trajecte que fa l’autobús, encara que consideren que
amb una sola línia difícilment es pot fer.
-. El Sr. Garzón respon que efectivament l’autobús té molts usuaris i l’any passat s’han
realitzat 279.000 viatges i de vegades l’èxit és un problema, aquesta és una de les coses
que li passa a l’autobús de Mollet. Explica que les raons fonamentals perquè s’han
produït retards en aquests últims mesos han estat dos. El primer, l’increment de viatgers
fa que les voltes triguin més en completar-se. Segon, que les obres que s’han realitzat a
l’entorn de Can Fabregas, van obligar a desviar l’autobús per la C-17 i a donar certa
volta pel carrer Itàlia. En aquests moments les obres estan acabades i s’esta regularitzant
el temps. Però, assenyala que, l’increment de viatgers fa que el trajecte de 30 minuts no
sempre sigui de 30 minuts, però en cap cas d’una hora. Diu que els increments de temps
es continuen comprovant i són de 5 i 10 minuts, en funció de l’hora del dia, ja que a
l’hora de la sortida de les escoles de vegades produeix cert retard. Sobre el transport als
polígons explica que la Direcció General de Transports ha fet un estudi del Baix Vallès i
les necessitats de transport d’aquesta zona. En aquest estudi han participat industrials i
comitès d’empresa de totes les indústries del Baix Vallès, i properament hi haurà una
proposta per tal d’establir provablement dues línies d’autobús que comunicaran les
estacions de tren amb els polígons de Mollet, Martorelles i Sant Fost, i que tindrà en
compte els horaris d’entrada i de sortida d’acord amb el que han contestat els
treballadors en els qüestionaris prèviament passats.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. López recorda que no s’ha contestat la seva pregunta sobre si el govern té la
intenció d’ampliar els serveis als dissabtes. Diu que els carrers que ells han fet són tan
estrets en alguns moments que és difícil circular i que de vegades hi ha ciutadans que no
compleixen les normes. Per això, demana que hi hagi més seguiment del circuit que
realitza l’autobús perquè no es trobi vehicles estacionats malament i d’aquesta manera
l’autobús pugui circular correctament i el transport públic sigui més puntual. Dóna la
benvinguda a totes les propostes de millora que ha comentat el Sr. Garzón, però que les
altres són també responsabilitat d’ells, com que els dissabtes hi hagi transport, que es
prenguin mesures sobre aquells ciutadans que no compleixin les normes, sobre com ha
dissenyat el govern la ciutat, diu que difícilment es pot canviar.
-. El Sr. Garzón respon que respecte a l’autobús del dissabte s’estan estudiant diferents
mesures de diferents línies. Diu que si vol parlar d’alguna cosa seriosament, hauria de
començar sent seriós, perquè no troba seriós que acusi al govern del disseny de carrers
com 11 de Setembre, Palaudàries o Berenguer III.
-. L’alcalde diu que es un servei que fa tres anys que s’està implementat a la ciutat, amb
molt d’èxit d’usuaris, ja s’ha posat un tercer autobús, s’està treballant pel transport en
els polígons industrials, estudiant quines mesures es poden aplicar de cara els dissabtes i
que se seguirà treballant amb l’ampliació dels serveis municipals.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

6. Ratificació del conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
per a la construcció d'habitatges de lloguer, amb protecció oficial, a la Ronda dels
Pinetons
Atès el conveni signat en data 20 de desembre de 2005 entre el departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Alcaldia , per a la construcció
d’habitatges de lloguer, amb protecció oficial a la ronda dels Pinetons.
Atesa la clàusula sisena de l’esmentat conveni, segons la qual aquest haurà d’ésser
ratificat pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl i pel Ple Municipal de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el conveni signat en data 20 de desembre de 2005, entre el departament de
Medi Ambient i Habitatge i l’Alcaldia per a la construcció d’habitatges de lloguer, amb
protecció oficial, a la ronda dels Pinetons.
El Sr. Garzón presenta el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Bargalló manifesta estar d’acord de dotar a la ciutat de pisos de protecció
oficial, però pensa que aquesta no és la millor zona per construir-los per dos motius; és
una zona destinada per fer-hi equipaments, un docent i l’altre sense una finalitat
determinada, cosa que creuen molt necessària per sostenir una ciutat cada vegada més
gran i amb més necessitats de serveis; el segon motiu es que ERC diu haver defensat
tenir una zona el menys saturada possible propera als Pinetons, als quals ja han
manifestat que volien que estiguessin incorporats al PEIN per ser més protegits, i 180
habitatges oferiran una pressió a l’entorn molt més gran que un equipament. Explica
que l’equip de govern ja va manifestar el ple anterior que no recolzen l’incorporació
immediata dels Pinetons al PEIN perquè volen que l’aprovació es tramiti el més
immediatament possible. Troba curiós, que si que els hi corri presa fer els 200 pisos al
costat, sacrificant un possible equipament que Mollet necessita. També els hi sobta que
la secció local d’ IC no tingués coneixement d’aquest projecte del qual sembla que fa
temps que se’n parla, tot i que és contrari al ideari de l’Entesa. Al Grup Mixt els
preocupa la pressió urbanística en un indret on hauria d’haver solidaritat ambiental, i
per tant el vot d’ERC serà contrari aquesta ratificació.
-. El Sr. López diu que l’Entesa per Mollet sempre ha demanat la construcció
d’habitatges socials per joves i deien que la zona de la Vinyota era el lloc adequat per
fer-ho. El model que s’està defensant en el conveni és pràcticament el model que
l’Entesa per Mollet ha anat defensant, i per tant, creuen que és el més social, el més
públic que es farà a la ciutat. Creuen que la millor opció per la construcció d’aquests
habitatges de protecció oficial és un conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat.

Manifesten estar en contra d’ubicar els pisos en els Pinetons, ja que es fa un pressió
molt forta en un espai natural, i el seu grup vol que estigui en el PEIN. Diu que sabent
que ells tenen la majoria absoluta i que el conveni ja està firmat, varen proposar un
acord al govern, encara que fossin contraris a la ubicació dels pisos. El contingut
d’aquesta proposta d’acord era per una banda buscar un altre lloc de la ciutat on es
pugui ubicar un equipament dels mateixos metres quadrats com els que s’han perdut, tot
i que en els baixos dels edificis es faci un centre de dia. I per altra banda, recorda que
això suposa un augment d’habitatges respecte el que marca el POUM i per tant cal la
seva modificació, qüestió en què l’Entesa es manifesta en contra. Diu que l’Entesa ha
fet aquesta proposta d’acord i que la resposta de l’equip de govern ha estat negativa.
Exposa que per tots aquests motius l’EpM votarà en contra de la ubicació dels pisos de
protecció oficial.
-. La Sra. Calvo manifesta que el seu grup no pot votar en contra primer perquè és per
llei i perquè és necessari. Demana que la seva construcció prengui en consideració
l’entorn en què està ubicat. Diu que s’ha assabentat per la premsa el que marca el
conveni perquè no sabia res, i que el requisit d’estar empadronat abans de la firma del
conveni el dia de demà quedarà molt limitat i suposa que hi haurà més. Així doncs, el
PP demana que hi hagi uns requisits molt més concrets que els que estan especificats.
- . El Sr. Guillaumes diu tenir una posició favorable per ser el model de la política de
CiU a la Generalitat, que hi hagi més habitatges de protecció oficial pels sectors que
més ho necessiten. Explica que els terrenys on aniran ubicats els pisos de protecció
oficial no ha estat mai zona dels Pinetons i sempre han estat catalogats com
equipaments públics o privats. Recorda que encara que la declaració ha de ser
d'habitatge és innegable la connotació de servei públic que té. Comenta que tot i que els
terrenys els posa la Generalitat, i que haurien d’estar oberts a tots el ciutadans de
Catalunya, es va aconseguir que com a mínim s’hagi d’estar empadronat a Mollet amb
data del conveni. Manifesta que difícilment des d’una perspectiva social, algú es pot
oposar en nom d’un suposat ecologisme d’un espai que mai ningú havia defensat que
fos preservat com a verd; per tant diu no entendre arguments en contra d’un servei
d’utilitat social.
-. El Sr. Garzón respon al Sr. López dient que aquest no és el model de EpM, sinó el
model del govern de la Generalitat. Explica que la Generalitat es propietària d’uns
terrenys aquí a Mollet i quan ha volgut s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per fer
aquesta proposta. Recorda que el conseller de Medi Ambient i Habitatge ha instat a tots
els ajuntaments a arribar acords amb sindicats i altres entitats sense ànims de lucre per
tal que promoguin habitatge de protecció oficial tant de venta com de lloguer, perquè la
Generalitat es conscient que sola amb els seus recursos financers no és possible
construir ni la meitat dels edificis i habitatges que necessita la població de Catalunya.
Diu que el model que s’està seguint a Mollet en general i en concret a la Vinyota és el
model que està promovent la conselleria de Medi Ambient i Habitatge i el govern del
tripartit de la Generalitat. Aclareix que quan el Pla General preveia 80.000 habitants a
ningú se li va ocórrer dir que uns solars privats eren necessaris per la ciutat, i ara són
equipaments públics; actualment el nou Pla preveu un màxim de 60.000 a 65.000
habitants, molt més espai destinat a equipaments que l’anterior. Durant 23 anys mai
ningú havia reclamat aquests espais destinats a equipaments, ni en el cas dels Pinetons

ni l’espai protegit pel Pla Director i es fa ara quan s’ha decidit fer un equipament.
Explica que els habitatges assistits per persones grans són un equipament públic i
n’explica les característiques, com també ho són per als joves. El seu grup no entén per
què els ciutadans de Mollet han de renunciar a fer el mateix que s’està fent a la resta de
Catalunya, per exemple a la ciutat de Barcelona. Explica que encara que estigui finançat
per la Generalitat això no vol dir que als ciutadans i ciutadanes de Mollet no els costi
res, ja que també són ciutadans de Catalunya paguem igual que els demés i per tant
tenim els mateixos drets. Contesta a la Sr. Calvo que el requisit de residir a Mollet
abans de la signatura del conveni és una condició prèvia, i aclareix el punt del conveni
on ho pot trobar, i on explica que els criteris d’adjudicació seran definits de mutu acord
entre l’Ajuntament i la Generalitat.
-. L’alcalde demana que es sigui rigorós amb els temes i que es parli tal i com són i no
d’una manera sesgada. Explica que des de l’any 82 aquests espais estan determinats
com espais privats, i que el nou pla fa que una d’aquestes parcel·les passin a
equipaments públics. Aquests terrenys diu que són propietat de la Generalitat de
Catalunya, de l’Incasol, Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, on el seu conseller li
sembla que és d’Iniciativa, la Conselleria fa la proposta a l’Ajuntament i l’Ajuntament
hi està d’acord. Explica que la Generalitat demana que l’Ajuntament es faci càrrec dels
costos directes dels serveis a la gent gran. Recorda que en cap cas aquests terrenys s’han
considerat Pinetons, i insisteix en que s’intenti parlar d’una manera rigorosa. Li sembla
bé que el Sr. Bargalló digui que aquesta no és la seva proposta i ho respecta, ja que ells
mantenen una posició de protecció de l’espai, però no acaba d’entendre la posició
d’EpM. Diu al Sr. López que no es vulgui interpretar una intenció per part del govern de
la ciutat de no incorporar al PEIN els Pinetons, i reitera que és una proposta de la
conselleria. Li explica que per part de la Conselleria mai va haver-hi, cap voluntat de
participar en l’operació de la Vinyota, però que aquest projecte es el que ells
contemplaven quan el conseller Milà va presentar el pla d’habitatge. Diu no entendre la
posició d’EpM en contra la proposta.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que ha de repetir una intervenció feta fa temps. En primer lloc diu
lamentar la intervenció del Sr. alcalde per la forma i el fons. Considera que el debat fins
al moment eren en termes positius, i agraeix al Sr. Garzón la forma de plantejar el
problema. Explica que la intervenció del Sr. alcalde es situa en termes molt partidistes i
que no ajuda al funcionament de la Corporació ni a les relacions polítiques entre les
diferents forces. Recorda que la Generalitat no està repartida i dividida en interessos
partidistes; que la Generalitat és un conjunt i està vinculada a un pacte polític i més
enllà de les discussions hi ha solidaritat en les decisions. Li demana que reflexioni sobre
la forma de participar i d’intervenir.
-. El Sr. López corrobora tot el que ha dit el Sr. Garcia en la seva intervenció. Recorda
al Sr. Garzón i al Sr. Alcalde, que el projecte ha estat una proposta de la Generalitat
però que ells només han proposat els terrenys dels Pinetons per a la construcció; diu
haver parlat amb el director general i altres membres del govern de la Generalitat i li
han corroborat el que ha dit. Comenta al Sr. Guillaumes que el model que es planteja
ara és el més social i més públic que ha realitzat la Generalitat a Mollet, i li diu que

aquest no és el seu model, diu que quan parli de models no digui que és el model de
CiU perquè la construcció d’aquest tipus d’habitatge ha estat marginal quan ells han
estat en el govern, i que aquest és el model del tripartit, i exposa no entendre la postura
de CiU. Comenta al Sr. alcalde que no cal parlar de l’any 82, perquè si repassen el que a
succeït des de llavors es veuran que hi ha moltes modificacions del Pla General i
algunes són positives i d’altres de negatives. Explica que s’ha de parlar d’ara i la pèrdua
d’un equipament públic de 10.000 m2 restant l’espai que ocuparà el centre de dia i la
pressió urbanística que suposarà. Recorda l’augment d’habitatge que això suposarà
respecte la previsió del POUM. Demana al equip de govern que reconegui que s’ha
perdut un espai destinat a un equipament públic i que hi ha un augment d’habitatges; i
que es reconegui que no és el mateix el model que la ubicació. Explica que qualsevol
model no val per qualsevol lloc, posa l’exemple de que aquest model no valdria per
Gallecs, o construir al costat de Cal Jiornet Xic. Pregunta si el fi justifica els mitjans, i
posa varis exemples sobre això, com la possible construcció d’una residència d’avis en
un lloc protegit. Explica, en referència al tema de la sostenibilitat, que hi ha propostes i
necessitats immediates i de futur, continua dient que deixar alguna cosa per les
generacions futures, ja que aquestes tindran quelcom a decidir, i posa com exemple el
Pla de les Pruneres. Comenta que el posicionament del seu grup sempre ha estat en un
model 100% públic, és a dir, terreny públic, construcció pública i gestió pública i per
ells aquest és un bon model. De tota manera, diu que la decisió d’ubicar els pisos als
Pinetons ha estat una errada. Recorda que ells varen proposar un acord amb l’equip de
govern, tot i no compartir la ubicació. En aquest acord es volia parlar de recompensar
l’equipament i baixar la densitat d’habitatges del POUM. Diu que l’EpM no pot votar
això encara que sigui el seu model, perquè creu que es podria haver fet en un altre lloc
com pot ser la Vinyota, el Calderí i que només calia voluntat política. Resumeix que
l’EpM vota en contra de la ubicació i a favor de del projecte social.
-. El Sr. Guillaumes diu al Sr. López que digui en qualsevol altre lloc menys a Mollet
que el anterior govern de la Generalitat no va fer habitatges de protecció oficial, o que
no va fer centres de dia; és cert que a Mollet no hi ha pisos tutelats, però sí a Parets, i li
demana que no continuï amb aquestes acusacions absolutament falses. Li comenta al Sr.
García que li ha agradat molt la descripció feta de la Generalitat i que no la comentarà
perquè creu que amb els esdeveniments dels últims dies és millor fer silenci. Reitera la
seva postura favorable en la construcció de 180 habitatges de protecció oficial. Diu que
la ubicació mai ha estat una zona verda, que es necessiten certes dosis de valor per, amb
un espai del qual ningú des dels anys 80 havia dit res, ara que es va a fer una obra social
surtin pegues de caràcter ecològic, i creu que està fora dels límits del que hauria de ser
la pràctica política habitual.
-. El Sr. Garzón diu al Sr. López que entén que ho té difícil per argumentar el seu vot.
L’Ajuntament no ofereix terrenys a la Generalitat perquè són seus, i la Generalitat de
Catalunya és la que proposa a l’Ajuntament aquest projecte, l’Ajuntament està d’acord.
Respecte al model seguit a la Vinyota diu que el Sr. Ricard Fernández que és el
secretari general d’habitatge del departament de medi ambient, va venir a Mollet a
firmar aquest conveni, va fer unes declaracions públiques i ell va dir respecte la Vinyota
que li semblava un model a seguir pel conjunt d’ajuntaments de Catalunya, li comenta
que si vol ho pot comprovar. La dificultat de justificar el vot diu que li fa posar
exemples desmesurats com el de construir al costat de Can Jiornet Xic, li explica que

allà mai hi ha hagut un espai qualificat d’equipament i en aquí sí. I que si l’anessin
animant acabaria dient coses, com havia dit anteriorment, que és responsable de
l’amplada del carrer Berenguer III. Explica que ells estan contents amb el conveni
signat, creuen que és una molt bona proposta per l’Ajuntament i els ciutadans de Mollet
i informa que forces ciutadans de Mollet, joves i grans, s’han interessat i han demanat
informació. Per acabar recorda que poden explicar el que creguin convenient, però que
mai ells havien reclamat que l’espai destinat a equipaments s’inclogués en el Pla
Director, ni en el PEIN fins aquest moment.
-. L’alcalde llegeix part del conveni.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 14
Voten no: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez i López. Total: 7
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la Corporació.
7. Aprovació de les retribucions per l'any 2006 del personal funcionari, laboral i
eventual al servei de l'Ajuntament
Atesa la necessitat d'aprovar les retribucions a percebre pel personal al servei de
l'Ajuntament per tal d'adaptar-les a allò que es preveu a la Llei 30/2005, de 29 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2006.
Atès allò que disposen els articles 19. 2 i 25 de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a 2006 que fixen l’increment global de les retribucions per aquest exercici
aplicable, entre d’altres, al personal al servei de les entitats locals.
Atès allò que es disposa a la Resolució de 30 de desembre de 2005 de la Secretaria
d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, per la qual es dicten instruccions en relació amb les
nòmines dels funcionaris públics.
Atesos els articles 12, 13 i 14, així com la disposició addicional tercera de l’acord de
condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral
al servei de l’Ajuntament per al període 2005-2008 que preveu la dotació d’un fons
econòmic per tal d’implementar mesures de classificació professional i promoure
polítiques de modernització i racionalització de l’Administració de l’Ajuntament, que
s’aplicarà cada any a les retribucions del seu personal abans de l’aplicació de
l’increment general aprovat per al conjunt de la funció pública
D'acord amb l'article 34.2 de la Llei 9/1987 de 12 de juny, d'òrgans de representació,
modificada per la Llei 18/1994 de 30 de juny, i l'art. 6 de la Llei 11/1985 de d'agost de

llibertat sindical, preveu negociació prèvia a les organitzacions sindicals, aquesta s'ha
plantejat en reunió amb les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i SPPME de 20 de
gener de 2006.
Vist l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament.
Vist l'informe de la cap de Departament d’Organització i Recursos Humans.
De conformitat amb l’article 52.2.j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI

1. Aprovar un increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament del
2 per 100 en relació a les de l’any 2005, amb efectes de l’1 de gener de 2006.
Aquest mateix increment es realitzarà als demés conceptes de caràcter econòmic
previstos en l’Acord de Condicions de Treball/Conveni Col·lectiu vigent.
2. Aprovar la distribució del fons econòmic previst a la disposició addicional tercera de
l’acord de condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de l’Ajuntament, de manera que les quanties mensuals dels
diferents conceptes retributius per a 2006, desprès d’aplicar l’increment previst a
l’apartat anterior i la distribució del referit fons, seran les següents per al personal
laboral i funcionari:
a)

Sou
Grup de
classificació
A
B
C
D
E

b)

Quantia mensual
(en euros)
1.091,02
925,96
690,24
564,39
515,26

Triennis
Grup de
classificació
A
B
C
D

Quantia mensual
(en euros)
41,93
33,55
25,19
16,83

E
c)

Complement de destinació

Nivell
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

d)

12,63

Quantia mensual
(en euros)
958,01
859,31
823,18
787,03
690,47
612,60
576,47
540,34
504,18
468,09
434,82
412,62
390,40
368,18
346,03
323,80
301,61
279,39
257,17
234,98
212,79
201,69
190,56
179,47
168,37
157,26
140,62
124,01
107,35
90,71

Complement específic
-

Factor i), especial dificultat tècnica, esforç i responsabilitat del lloc de
treball: 14,89 EUR per punt al mes.
-

Factor ii), condicions de treball:

-

Subfactor ii.a), penositat i/o perillositat en les que es desenvolupa el
treball: 14,89 EUR per punt i mes.

-

Subfactor ii.b), condicions de treball dels llocs d’agent de Recaptació
Executiva: 288,97 EUR mensuals.

-

Subfactor ii.c), condicions de treball dels llocs de personal funcionari
amb habilitació de caràcter nacional: 49,40 EUR mensuals.
-

-

Factor iv), especials condicions horàries:

Subfactor iv.a), jornada d’especial dedicació
Quantia mensual
(en euros)

Lloc de treball
Inspector/a Policia Municipal
Subinspector/a Policia Municipal
Sergent/a Policia Municipal
Caporal Policia Municipal
Agent Policia Municipal

352,24
320,51
291,81
265,68
239,29

-

Subfactor iv.b), jornada partida: 173,40 EUR mensuals, en els casos en
que s'hagi reconegut i aquesta sigui efectiva i per un import màxim anual
de 2.080 EUR.

-

Subfactor iv.c), jornada a torns: 56,10 EUR mensuals en el supòsit de 2
torns i 71,40 EUR mensuals en el supòsit de 3 torns.

-

Subfactor iv.d), servei en horari nocturn: 108,00 EUR mensuals,
condicionat a l’efectiva realització durant el mes de referència

-

Subfactor iv.e), servei en dies festius: 3,06 EUR diaris.

-

Subfactor iv.f), jornada no presencial: 68,34 EUR mensuals.
-

Factor v), incompatibilitat
Grup de
classificació
A
B
C
D
E

Quantia mensual
(en euros)
146,47
127,80
111,52
65,06
46,51

e) Complement de productivitat: un import individual màxim de 561,00 EUR en
cada pagament.
f)

Complement personal transitori:

Nom cognoms
Alonso Pujol, Enric
Moreno Reyes, Araceli
Navarro Sáinz, María Jesús

Quantia mensual
(en euros)
33,88
21,02
33,61

3. Aprovar les quanties de les retribucions del personal eventual al servei de
l’Ajuntament per a 2006, que, desprès d’aplicar l’increment previst a l’apartat
primer d’aquest acord, seran les següents:

Lloc de treball
Gerent/a
Director/a del Gabinet de l’Alcaldia
Assessor/a del Govern
Assessor/a del Govern
Assessor/a del Govern
Conductor/a

Quantia anual
(en euros)
53.158,70
35.540,12
36.178,66
28.305,06
28.205,06
25.126,92

El Sr. Táboas presenta la proposta d’acord.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8. Aprovació de la modificació 1/2006 de la Plantilla i de la Relació de llocs de
treball del personal al servei de l'Ajuntament
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de novembre de 2005, aprovava la Plantilla
i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per a
2006.
En base al plantejament de caràcter organitzatiu, es veu la necessitat de fer
modificacions puntuals de la plantilla i de la Relació de Llocs de treball del personal
funcionari i laboral aprovada.
Atès que en aquest moment es troba vacant una plaça a la plantilla del personal laboral
d’aquest Ajuntament i el corresponent lloc de treball d’oficial de jardineria.
Atesa la necessitat de crear a la relació de llocs de treball un lloc de subalternnotificador, lloc tipus subaltern-notificador (E, 13, 15, 5) i amortitzar un lloc de
subaltern, lloc tipus subaltern E1 (E, 13, 13), ja que cal que els dos subalterns, amb
horari de matí, adscrits al Departament d’Organització i Recursos Humans facin les
mateixes tasques.

Atès que a la plantilla i relació de llocs de treball, existeix una plaça d’auxiliar tècnic
col·laborador a mitja jornada, i en la relació de llocs de treball el lloc de col·laborador
en dinamització a mitja jornada, es proposa la modificació a jornada complerta ja que es
necessària per la prestació del servei.
Atès que la modificació de Plantilla i Relació de llocs de treball és competència del Ple de
la Corporació d’acord amb el contingut de l’article 52.1. j) 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.
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, 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 10.2 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu d’aquest
Ajuntament, l’article 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, i
l’art. 6 de la Llei 11/1985, de 2 d’agost de llibertat sindical, que preveuen negociació
prèvia amb les organitzacions sindicals, aquesta s’ha plantejat en reunió amb els
representants sindicals de CCOO, UGT i SPPME, el 23 de gener de 2006.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Vist l’informe de la cap de Departament d’Organització i Recursos Humans
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la modificació 1/2006 de la plantilla i de la relació de llocs de treball del
personal al servei de l’Ajuntament, d’acord amb el detall següent:
Plantilla
Personal laboral
Amortitzar
Plaça que s’amortitza: 1
Denominació: Oficial de jardineria
Escala d’Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Personal d’oficis
Grup: D
Efectes: 31.01.2006
Personal funcionari
Crear

Plaça que es crea: 1
Denominació: Oficial de jardineria
Escala d’Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Personal d’oficis
Grup: D
Efectes: 01.02.2006
Modificar
Plaça: 1
Denominació: Auxiliar tècnic col·laboradors
Escala d’Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Comeses Especials
Grup: D
Jornada: Complerta
Efectes: 01.02.2006
Relació de llocs de treball
Personal laboral
Amortitzar
Lloc de treball que s’amortitza: 1
Denominació del lloc: Oficial de jardineria
Lloc tipus: Oficial (D, 16, 20, 8)
Enquadrament orgànic: Departament d’Obres, Serveis i Transports
Efectes: 31.01.2006
Personal funcionari
Amortitzar:
Lloc de treball que s’amortitza: 1
Denominació del lloc: Subaltern
Lloc tipus: Subaltern E1 (E, 13, 13)
Enquadrament orgànic: Departament d’Organització i Recursos Humans
Efectes: 31.01.2006
Crear:
Lloc de treball que es crea: 1
Denominació del lloc: Oficial de jardineria
Lloc tipus: Oficial (D, 16, 20, 8)
Enquadrament orgànic: Departament d’Obres, Serveis i Transports
Efectes: 01.02.2006
Crear:
Lloc de treball que es crea: 1
Denominació del lloc: Subaltern-Notificador

Lloc tipus: Subaltern-Notificador (E, 13, 15, 5)
Enquadrament orgànic: Departament d’Organització i Recursos Humans
Efectes: 01.02.2006
Modificar:
Lloc de treball que es modifica: 1
Denominació del lloc: Col·laborador en dinamització
Lloc tipus: Col·laborador en dinamització (D, 14, 15)
Enquadrament orgànic: Departament de Serveis Personals
Jornada: Complerta
Efectes: 01.02.2006
2. Fer-ho públic en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la modificació
aprovada de la relació de llocs de treball i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Táboas presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. López diu estar d’acord amb la proposta, però proposa estudiar la possibilitat
d’ampliar a jornada completa la plaça de mitja jornada de l’Ateneu Gran, sempre i que
es pugui preveure que hi hagi més activitat en aquest equipament.
-. El Sr. Táboas respon al Sr. López que està d’acord amb la seva apreciació, i diu que a
mesura que les activitats dels centres cívics es vagin ampliant i consolidant s’ampliarà
les jornades del personal, com ho fan ara, i explica que és bo tenir aquesta reserva de
temps per poder-la utilitzar en un futur que probablement serà immediat perquè les
activitats del centres cívics funcionen molt bé.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García,
Garzón, Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas.
Total: 19
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Calvo i Rodríguez. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la Corporació.
9. Adjudicació de la concessió administrativa sobre el domini públic per a la
construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la plaça Joan Miró de
Mollet del Vallès

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 2005, d’aprovació inicial del
plec de clàusules administratives i d’explotació que ha de regir la concessió
administrativa sobre el domini públic per a la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani a la plaça Joan Miró de Mollet del Vallès, i de convocatòria de licitació,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, i forma concurs (Exp.
COAL/05063).
Atès l’acte de la Mesa de contractació de 20-1-2006, d’obertura de plica.
Atesos els informes emesos per la cap de Programació Econòmica i per la cap de
Departament d’Obres, Serveis i Transports de data 26-1-2006.
Atès l’acte de la Mesa de contractació de 26-1-2006, de valoració de plica i proposta
d’adjudicació.
Atès l'informe emès per la cap d’Oficina de Serveis Jurídics i Administratius d'Obres,
Serveis i Transports de data 26-1-2006.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 43.2.b), 53, 54, 88 i 89 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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar la concessió administrativa d’ús
privatiu sobre el domini públic per a la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani a la plaça Joan Miró de Mollet del Vallès a l’empresa Pasquina, SA, per
un termini de 50 anys, d’acord amb el plec de clàusules administratives i
d’explotació que regeix aquesta concessió, i a la seva oferta.
2. Requerir l’adjudicatària perquè en el termini dels quinze dies següents a la data de la
notificació d’aquest acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva, en dues
parts diferenciades:150.805,94 euros i 113.104,45 euros.
3. Requerir l’adjudicatària perquè en el mateix termini assenyalat en el punt anterior
faci efectiu el pagament de 235,00 euros, corresponent a l’anunci de licitació
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
4. 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.
5. Delegar en la Junta de Govern Local les facultats d’aprovació del projecte executiu
de les obres i la seva modificació, si s’escau.

6. Facultar l'Alcaldia perquè autoritzi les transmissions de drets d'ús de les places
d'aparcament que preveu les clàusules 34 i 39 del Plec de clàusules administratives
particulars i d'explotació regulador de la concessió.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa explica que habitualment els ajuntaments en general es veuen obligats a
buscar mesures alternatives per posar a disposició dels ciutadans alguns serveis, i que si
no fos per aquestes alternatives difícilment aquests serveis es podrien tirar endavant.
Diu que aquesta ha estat la situació del govern de la ciutat amb la construcció de
l’aparcament de la plaça Joan Miró, on hi haurà l’explotació a canvi de la construcció.
Entenen que la situació financera d’aquest Ajuntament, com de molts altres, els obliga
a prendre aquesta decisió. Informa que ERC a partir d’ara votarà sempre amb una
abstenció en aquest tipus d’operació, però si l’objectiu perseguit creuen que es necessari
per la població i entenen que no hi ha altre alternativa llavors votarien afirmativament.
Explica que és una concessió en que només es va presentar una companyia i que les
condicions que va exigir l’Ajuntament eren molt ajustades, en els dos concursos s’ha
presentat una única companyia, i per aquest motiu diu que el seu grup votarà
afirmativament.
-. El Sr. López diu que l’EpM està a favor aparcaments de gestió pública, per gestió
directa de Promosol, explica que per aquestes qüestions es va construir aquesta empresa
municipal. Manifesta que comparteix la necessitat d’un aparcament al barri de la Plana
Lladó, degut a que en aquesta zona molts d’aquests blocs de pisos no tenen aparcament
subterrani. Creu que el fet que només s’hagi presentat una empresa al concurs no
millora l’oferta.
-. El Sr. Guillaumes diu voler fer una acotació en relació al sistema de concessió,
explica que a vegades sembla que es doni un gran negoci multimilionari a una empresa
privada, i vol constatar que la primera vegada al concurs no es va presentar cap empresa
i la segona una, per tant les condicions estaven ajustades. Considera que s’ha de tenir
present per futures operacions.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón,
Guillaumes, Monràs, Novo, Pazos, Safont, Rodríguez i Táboas. Total: 15
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez, Guarro i López. Total: 6
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la Corporació.

10. Nomenament de diversos membres dels consells rectors dels organismes
autònoms municipals
Atès que el grup municipal mixt ha presentat un escrit amb data 17 de gener de 2006 a
l’Ajuntament (Registre d’entrada 1110 de 17-1-06), mitjançant el qual proposa el
nomenament, entre d’altres, de diversos representants del grup municipal en els consells
rectors dels organismes autònoms municipals i ha presentat un altre escrit amb data 19
de gener de 2006 (Registre d’entrada 1351 de 19-01-06).
Atès que els articles 10.1.e), 9.2.d) i 8.c) dels estatuts de l’Institut Municipal d’Educació
de Mollet del Vallès, de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del
Vallès i de la Fundació Municipal Joan Abelló respectivament, determinen que
formaran part del Consell Rector, entre d’altres, un representant de cada grup municipal
designat pel Ple municipal amb concordança amb l’article 202.2 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Atès que els articles 11, 10 i 9.4 dels estatuts de l’Institut Municipal d’Educació de
Mollet del Vallès, de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del
Vallès i de la Fundació Municipal Joan Abelló respectivament, estipulen que els
membres del Consell Rector en representació dels respectius grups municipals cessaran
forçosament quan es renovi la Corporació, quan deixin d’ostentar el seu càrrec de
regidors/res, en el seu cas, o quan el grup municipal respectiu proposi el seu cessament.
Atesos els currículums vitaes aportats per la senyora Meritxell Pi i Costa i el senyor Albert
Biescas i Chic.
Vist l’informe del cap de Secció de la Secretaria Tècnica d’Empreses Municipals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Nomenar la senyora Meritxell Pi i Costa membre del Consell Rector de l’Institut
Municipal d’Educació de Mollet del Vallès, en representació del grup municipal
mixt.
2. Nomenar la senyora Meritxell Pi i Costa membre del Consell Rector de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès, en representació del
grup municipal mixt .
3. Nomenar el senyor Albert Biescas i Chic membre del Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló, en representació del grup municipal mixt.
El Sr. alcalde presenta la proposta d’acord.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
11. Cessament i nomenament d'un membre del Patronat de la Fundació Privada
Estudis de Medi Ambient
Atès l’escrit del grup municipal Entesa per Mollet de 15 de desembre de 2005 (Registre
d’entrada núm.26.390 de 15-12-05), mitjançant el qual sol·licita el canvi dels càrrecs
dels membres als diferents òrgans municipals.
Atès que el grup municipal mixt ha presentat un escrit amb data 17 de gener de 2006 a
l’Ajuntament (Registre d’entrada núm.1110 de 17-1-06), mitjançant el qual proposa el
nomenament, entre d’altres, de diversos representants del grup municipal en altres
òrgans i ha presentat un altre escrit amb data 19 de gener de 2006 (Registre d’entrada
núm.1351 de 19-01-06) rectificant l’anterior.
Atès que l’article 10.a) del Text refós dels estatuts del Patronat de la Fundació Privada
Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès preveu que el patronat d’aquesta
fundació estarà format, entre d’altres, per un regidor de cada un dels grups municipals
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, designats pel Ple de l’Ajuntament, fins a un
màxim de quatre.
Atès que el regidor Oriol Bargalló i Marsal ha estat proposat per cessar del Patronat pel
grup municipal l’Entesa per Mollet i al mateix temps ha estat proposat per ser nomenat
pel grup municipal mixt, de forma que no s’altera la seva situació al si del Patronat.
Vist l’informe del cap de secció de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals
Atesos els articles 22.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i
38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2586/1986.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar la senyora Eva María Pazos del càrrec de membre del Patronat de la
Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès en tant que
regidora del grup municipal Socialista.
2. Nomenar el senyor Antonio López i Rodríguez membre del Patronat de la Fundació
Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès en tant que regidor del grup
municipal Entesa per Mollet.
El Sr. alcalde presenta la proposta d’acord.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

12. Nomenament de representants a la Fundació Alb-Bosc
La Fundació Alb-Bosc, mitjançant instància de 13 de desembre de 2005, ha sol·licitat a
aquest Ajuntament que dos representants municipals s’integrin en el seu Patronat.
L’article 20.1 dels estatuts de l’esmentada fundació, d’acord amb la redacció que consta
a l’escriptura d’esmena de 1 de març de 2005, estableix que la fundació serà
representada, regida i administrada per un Patronat compost per un mínim de set
persones i un màxim de tretze, de les quals set membres seran set socis que l’Associació
Alb-Bosc designi per assemblea anual.
Segons l’escriptura de constitució de la Fundació de 7 d’octubre de 2004 els patrons
designats fins a aquest moment és de 7 persones, mínim que exigeixen els estatuts, amb
la qual cosa resten vacants 6 places de patró fins al màxim estatutari de 13.
L’Ajuntament creu interessant, per mitjà de dues persones representant-lo, integrar-se
en el Patronat de la Fundació Alb-Bosc per tal de col·laborar en les seves finalitats, d’un
abast social innegable i que queden reflectides en els articles 5 a 9 dels seus estatuts.
Atès l’article 58 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Nomenar la Regidora senyora Carme Guarro i Fores i la Gerenta de l’Institut Municipal
de Serveis als Discapacitats senyora Montserrat Tarrés i Nogués per formar part del
Patronat de la Fundació Alb-Bosc en representació de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
El Sra. Guarro presenta la proposta d’acord.
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 de la creació del Servei de Centre Obert de Mollet del Vallès
Atès que la regidoria de Serveis Socials i Salut Pública, com a reflexió de l’anàlisi de la
realitat ciutadana, vol oferir un servei de Casal Obert que faciliti el procés de
socialització dels infants i les seves famílies, donar suport, estimular i potenciar un
òptim desenvolupament personal i social per a compensar les possibles deficiències
socioeducatives, així com també, detectar i prevenir les possibles situacions de risc que
es puguin donar en els infants i famílies treballant el seu (Exp.núm. SSSP 4/06)
Atès l’informe cap d’oficina d’Atenció Primària de l’Àrea de Serveis Personals i
Polítiques d’Igualtat de 12 de desembre de 2005.

Atès l’informe cap d’oficina dels Serveis Jurídics i Administratius de l’Àrea de Serveis
Personals i Polítiques d’Igualtat de 14 de desembre de 2005.
Atès l’article 246.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons el
qual els ens locals tenen plena potestat per crear i modificar els serveis de la seva
competència.
Ateses les competències municipals en matèria de serveis socials, atorgades per l’article
27 de l’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la
refosa de les Lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, segons el qual correspon als
ajuntaments exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis
socials formades per un municipi. Al respecte, es pot afirmar que l’Ajuntament de
Mollet del Vallès és competent per a la prestació del servei que es pretén crear.
Atès que en l’expedient consten la memòria justificativa i el projecte d’establiment del
servei.
Atès que la formació del reglament del servei ha de seguir el procediment diferenciat
regulat en els articles 60 i següents del ROAS.
Atès l’article 75.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que els ens locals han d’acordar de manera expressa la creació dels serveis, per a la
qual cosa han de seguir el procediment establert en els articles 159 i 160 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny; i que segons l’article 188.5 del ROAS, el canvi en la forma de gestió d’un
servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment, en els
aspectes aplicables, als quals es refereixen els mateixos articles 159 i 160 esmentats.
Atesos els articles 160.2 del ROAS i 52.2.d, 52.2.g i 60.2 de la TRLMRLC.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la creació del Servei de Centre Obert de Mollet del Vallès i l’establiment
del servei que es gestionarà de forma directa mitjançant la mateixa organització
ordinària de l’ens local.
2. Sotmetre l’establiment del servei a informació pública pel termini de trenta dies i
tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin al·legacions.
3. Crear la comissió d’estudi encarregada de la redacció del text de l’avantprojecte del
Reglament del servei, formada pels membres següents:

Membres de la corporació:

Càrrec:

Carme Guarro i Fores, que la presidirà

Regidora coordinadora de l’Àrea de
Serveis Personals i Polítiques d’Igualtat
Grup Municipal Popular
Grup Municipal de l’Entesa
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal Mixt

Susana Calvo Casadesús
Josep Cot i Call
Feliu Guillaumes i Ràfols
Oriol Bargalló i Marsal
Tècnics municipals:
Alícia Puig i Romagosa
Oriol Valls i Rovira
Antonio Martinez Martinez
Maria Dolores Gallego Hernández
Angel Marí González
Núria Duñó Esteve
Jaume Ponsa i Asensio

Secretària
Cap del departament dels Serveis Jurídics
Centrals
Cap de departament de Serveis Personals i
Polítiques d’Igualtat.
Cap de secció de Serveis Socials
Educador de Serveis Socials d’Atenció
Primària
Gerent de l’Institut Municipal d’Educació
Cap d’Oficina dels serveis jurídics de
l’Àrea de Serveis Personals

El Sra. Guarro presenta la proposta d’acord.
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 per exigir gratuïtat del peatge de l'autopista C-33 a
la barrera de La Llagosta
Des de l'any 1970, abans de l'entrada en funcionament de l'autopista de peatge C-33
aquest Ajuntament s'ha distingit per la seva constant reivindicació des d'una exacció
diferenciada del peatge a la barrera de La Llagosta per als vehicles que l'abandonessin
per la seva sortida de Mollet del Vallès, fins a la demanda de la seva gratuïtat total.
Això s'ha vist concretat durant tots aquests anys en diversos acords plenaris de la
Corporació.
Però, malgrat els anys transcorreguts i alguns avenços en l'import del peatge que han
d'abonar els seus usuaris, el manteniment del peatge en aquesta via de comunicació
continua suposant un fre a la mobilitat i al creixement d'aquesta ciutat i la seva àrea
d'influència.
A la Disposició addicional seixantena sisena de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006, s'ha creat un fons per al rescat
selectiu, i la subvenció de peatges, essent el seus objectius el de procedir al rescat
selectiu de peatges i la subvenció dels usuaris habituals de les vies amb peatges

conforme a la legislació vigent i les condicions existents en els contractes de concessió.
Com se sap, però, el peatge que s'abona a la barrera de La Llagosta correspon
parcialment a la concessió estatal i a la concessió autonòmica, per la qual cosa hi estan
implicades tant l'administració estatal com l'autonòmica.
Que malgrat l'anterior, continuen existint dubtes de com podria afectar l'aplicació de la
disposició addicional esmentada de la llei pressupostària al cas concret del peatge de
l'autopista C-33 a la barrera de La Llagosta, i no sembla que, malgrat algunes
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació, l'assoliment de la gratuïtat hagi
de ser imminent.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir al Ministerio de Fomento, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la concessionària ACESA que, sense
més dilacions, arribin a un acord que permeti la gratuïtat total per als vehicles que
abandonen l'autopista C-33, en la barrera de la Llagosta.
2. Notificar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i a la concessionària ACESA.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa diu que amb la força de les contínues reclamacions, les manifestacions i
l’obstinació de totes les poblacions que es veuen coartades per la barrera de la Llagosta
espera que algun dia aquest tema s’assoleixi. Explica que fa unes setmanes les
negociacions d’ERC amb el govern de Madrid, en relació els pressupostos del 2006,
semblaven donar com a fruit la seguretat de la desaparició de la barrera, però els últims
successos creu que fan necessària la intervenció del Consistori i la pressió dels
ciutadans, per aquest motiu i per aquesta necessitat estan completament amb aquesta
moció.
-. El Sr. López diu que des de l’EpM es demanava un posicionament clar, en el sentit de
la petició d’eliminació total del peatge i es per això que es manifesta content ja que és
un plantejament valent i clar. Per altra banda, explica que diferents partits han anat dient
que el tema ja estava solucionat, i es posaven mèrits quan la realitat és un altre. Destaca
la importància que la Generalitat, l’Estat i Acesa sàpiga la postura de l’Ajuntament.
-. La Sr. Calvo explica que és una proposta amb la qual tots els grups estan d’acord i
que sempre ha estat una reivindicació que l’han portat tots; manifesta estar d’acord amb
el que comentava el Sr. López que alguns grups es posaven medalles abans d’hora i
creu que encara no és possible posar cap medalla perquè no s’ha tret el peatge. Diu el
que ja ha explicat altres cops, que feia uns anys es deia que aquest peatge no es treia
perquè estava el PP a l’Estat, després era CiU perquè estava a la Generalitat, i ara que es

el tripartit molta promesa però no s’ha tret. Manifesta que s’han de felicitar perquè
s’exigeix la gratuïtat però recorda que no és una proposta nova; espera que es faci una
realitat i no quedi en simples paraules.
-. El Sr. Guillaumes diu que aquest és un punt en el que cal subratllar allò que els uneix
i no pas el que els separa. Recorda que aquesta és una vella lluita de la comunitat i no
només de l’Ajuntament, i creu que ha estat defensada amb una envejable coherència per
part de tots. Explica que la situació actual no havia passat mai abans, que actualment hi
ha una partida de 12 milions d’euros per la supressió del pagament per als usuaris
habituals, és a dir, s’ha creat en el pressupost general de l’Estat un fons de rescat, que és
una vella idea de tots els partits catalans. Diu que ara hi ha diners i instruments jurídics
que haurien de permetre el rescat del peatge; en el actual projecte de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya es preveu que en el cas de compensació del dèficit
d’infrastructura que es pateix des de fa molts anys, aquesta compensació per dèficit pot
anar destinada al rescat de peatges. Exposa que amb tot això i amb la unitat dels
representants polítics democràticament elegits mantenint l’unitat s’haurien de poder
sortir.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
15. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la plataforma "Pel dret a decidir"
Atès que la plataforma “Pel dret de decidir” ha presentat un manifest en què textualment
es diu:
“Les entitats i els moviments socials sotasignats, procedents d'una àmplia pluralitat de
sectors socials i polítics catalans, volem intervenir en la conjuntura política oberta amb
la reforma de l'Estatut i demostrar alhora la nostra preocupació pel clima hostil creat des
de diversos cercles antidemocràtics en contra de les legítimes aspiracions polítiques i
democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l'Assemblea de Catalunya en
favor del restabliment de l'Estatut d'Autonomia com a mitjà per exercir el dret a
l'autodeterminació, i rememorant també que fa vint-i-cinc anys la nació catalana sortí al
carrer davant de l'ofensiva contra l'expressió de la seva identitat, ara veiem necessari
tornar-nos a manifestar sota el lema "Som una nació i tenim el dret de decidir!"
Els convocants estem convençuts i convençudes que cal exercir aquest dret per tal de
garantir que les polítiques que es duen a terme estiguin d'acord amb les aspiracions i les
necessitats del poble català i per tal d'afavorir el progrés social en drets de ciutadania i
immigració, drets socials i laborals, llengua i cultura, medi ambient, polítiques de
gènere, habitatge, tecnologies de la comunicació, educació, salut i seguretat, entre
d'altres. Així mateix, afirmem que cap veritable autogovern és possible sense sobirania
fiscal i tributària i sense inversions i infrastructures, relacions internacionals i
cooperació.
Perquè som una nació i defensem la nostra identitat, com qualsevol poble hem de tenir
el dret a poder decidir lliurement quin és el nostre futur.

Per tant, el que nosaltres decidim, ningú no ho ha de retallar. Per la llibertat i la
democràcia, us cridem a tots i totes a sortir al carrer per manifestar-nos dient: "Som una
nació i tenim el dret de decidir!"
Atès que aquest Ajuntament ha manifestat reiteradament la seva voluntat d’aconseguir
per a Catalunya les màximes cotes d’autogovern, de reconeixement de la seva condició
de nació i de finançament d’acord amb les necessitats de progrés i de benestar de la
ciutadania de Catalunya en el marc de la solidaritat amb tots els pobles d’Espanya, i que
ben recentment va manifestar al seu suport a la proposta de nou Estatut sorgida de la
voluntat popular expressada per la gran majoria de membres del Parlament d Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el seu suport al contingut del manifest de la plataforma “Pel dret de
decidir” que expressa que volem intervenir en la conjuntura política oberta amb la
reforma de l'Estatut i demostrar alhora la nostra preocupació pel clima hostil creat
des de diversos cercles antidemocràtics en contra de les legítimes aspiracions
polítiques i democràtiques del nostre país; que cal garantir que les polítiques que es
duen a terme estiguin d'acord amb les aspiracions i les necessitats del poble català i
per tal d'afavorir el progrés social en drets de ciutadania i immigració, drets socials i
laborals, llengua i cultura, medi ambient, polítiques de gènere, habitatge, tecnologies
de la comunicació, educació, salut i seguretat, entre d'altres; que afirma que cap
veritable autogovern és possible sense sobirania fiscal i tributària i sense inversions i
infrastructures, relacions internacionals i cooperació; i que, perquè som una nació i
defensem la nostra identitat, com qualsevol poble, hem de tenir el dret a poder
decidir lliurement quin és el nostre futur.
2. Traslladar aquest acord a la plataforma “Pel dret de decidir”, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis.
El Sr. Fort presenta la proposta d’acord, on explica que en el redactat original la
plataforma convoca una manifestació al 18 de febrer a Barcelona, i que consideren que
aquesta manifestació és inapropiada i inoportuna en un moment delicat de les
negociacions de l’Estatut. És per això, que van proposar al Grup Mixt, ERC, una nova
redacció de l’acord del Ple de l’Ajuntament que inclogués els principis del manifest,
però no proposes l’acord d’adhesió a la manifestació.
-. El Sr. Bargalló es mostra d’acord amb el regidor en dir que ara són uns moments
delicats. Explica que ERC a través del grup municipal Mixt varen presentar aquesta
moció amb data 9 de febrer, on es proposava d’adhesió de l’Ajuntament a la Plataforma,
l’adhesió no s’ha fet, però queda clar que l’Ajuntament dóna suport al manifest, i es
traslladarà l’acord a la plataforma. Subratlla que aquestes variacions s’han fet d’una
manera consensuada. Diu que ERC com a partit s’ha adherit aquesta plataforma, com a
centenars d’associacions més i informa que es convoca la manifestació a Barcelona el
pròxim 18 de febrer, i diu no creure que hagi de ser necessàriament inapropiada o
inoportuna. Exposa que al final del primer punt dels acords, en que diu: “perquè som
una nació i defensem la nostra identitat, com qualsevol poble hem de tenir el dret a
decidir lliurament quin és el nostre futur”, la secció local ERC entén que l’Ajuntament

de Mollet dóna suport al legítim dret d’autodeterminació que tenen tots els pobles,
segons declaren organismes internacionals de tot tipus, com també la Unió Europea. Es
feliciten pel contingut de la proposta, consensuada, la qual els fa ser més democràtics i
més lliures.
-. La Sra. Calvo diu que el PP no està d’acord en el punt on es diu que Catalunya és una
nació, considera que el que marca la Constitució és que l’Estat Espanyol és una nació i
Catalunya una Comunitat Autònoma, ens agradi o no. Considera, reconeix i recolza el
sentiment de catalanisme i que molts catalans considerin que Catalunya sigui la seva
nació; però que realment la política es basa amb les lleis i no pas amb els sentiments, i
la llei és la Constitució que hi ha avui. Diu que el que s’està fent és canviar la
Constitució mitjançant la modificació de l’Estatut i demana que es parli clar i es demani
una modificació de la Constitució. Reitera el seu recolzament a tots els catalans que
considerin que la seva nació és Catalunya, però que si mirem la llei això no és així. Diu
que com a PP no poden recolzar una plataforma que comença dient que Catalunya és
una nació. Explica que en la moció es parla de diversos cercles antidemocràtics en
contra de les legítimes aspiracions polítiques i democràtiques, i diu no saber de quins
cercles s’està parlant, i li semblaria molt malament si s’estigués referint a aquelles
persones que consideren que Catalunya no és una nació; i recorda que estem vivint en
un país lliure. Comenta al Sr. Bargalló que el sentit democràtic no és solament a
Catalunya, democràcia també vol dir que la resta d’Espanya també pugui opinar, que
Catalunya sigui una nació no solament ens toca als catalans, sinó que afecta també a la
resta de comunitats que formen l’Estat Espanyol.
-. El Sr. Guillaumes diu que les nacions no les fan les lleis precisament, les nacions les
fan els sentiments, i que són justament determinats sentiments de pertinença a una
determinada comunitat lingüística, també cultural i sobretot la voluntat de viure en
comú i avançar d’una manera conjunta. Explica que aquesta és la definició que fa la
Real Acadèmia Espanyola sobre nació i per tant acceptada àmpliament pel Consistori.
Explica que davant de les constants agressions, per part de sectors i institucions de
l’Estat que no els hi pertocarien aquest tipus d’intervenció, i continua pressió
conjuntament amb sectors mediàtics, la societat catalana s’ha mogut organitzant una
plataforma “Pel dret a decidir”; diu que en definitiva una comunitat nacional que no es
defensés quan està atacada no seria tal comunitat nacional. Considera que s’està parlant
d’un posicionament per defensar un Estatut que parla de la vida diària dels ciutadans i
posa varis exemples en referència això. Felicita i saluda el posicionament cívic
d’aquestes entitats i donen suport al seu manifest, que diu que en definitiva defensa una
nació.
-. El Sr. Fort matisa que les paraules, totes i cadascuna són molt importants, i que
permeten arribar a un consens, i que ells han donat suport a unes paraules concretes, i el
seu significat pot ser divers. Explica que quan el manifest diu : “Hem de tenir el dret de
decidir lliurement quin és el nostre futur”, pensen que afectivament el referèndum sobre
l’Estatut serà un exercici lliure de decisió sobre el nostre futur.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.

-. El Sr. Bargalló li agradaria que la Sra. Calvo no digués que tothom està en contra
seva, i explica que cadascú exposa la seva opinió. Diu haver entès que s’ha dit que
potser tota Espanya tindria el dret d’opinar si Catalunya és realment o no una nació,
manifesta estar d’acord en aquest punt amb el Sr. Guillaumes, i diu que després el Sr.
Fenosa els hi demostrarà que una nació no és una qüestió de lleis, sinó una qüestió que
va molt més enllà; explica que els catalans no diuen el que són o deixen de ser en altres
indrets i posa un exemple. Diu que si la gent de fora de Catalunya ens ha de venir a dir
el que hem de fer o hem de ser, i decidir pels catalans, llavors els catalans poden decidir
per aquests altres territoris; i exposa tot un seguit d’exemples i qüestions com per què
no es pot decidir pagar el mateix de ITV que paguen en altres indrets de l’Estat
Espanyol, o per què pel preu d’un pis a Catalunya a altres territoris del Estat potser en
podem comprar tres. Explica que quan un 90% dels representants de Catalunya
plantegen una proposta de nou Estatut el que es demana es que ens puguem regular una
mica nosaltres mateixos. Diu que en cap cas van a proposar un referèndum.
-. La Sra. Calvo exposa que en cap moment diu que tothom vagi en contra seva, que
simplement dóna la seva opinió i l’única cosa que demana és el respecte. Diu estar
d’acord en que cap altre Comunitat Autònoma ha de venir a dir com ens hem de sentir,
però diu que també és cert, que la majoria de catalans tampoc poden decidir si
Catalunya és una nació sense tenir en compte la resta de catalans, li sembla que és el
mateix. Matisa que en la intervenció anterior volia dir que els sentiments no es plasmen
amb la llei.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García,
Garzón, Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas.
Total: 19
Voten no: Calvo i Rodríguez. Total: 2
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels membres de la Corporació.
16. Aprovació d' una proposta contra la discriminació per motius lingüístics
El derecho a utilizar las lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas
está constitucionalmente reconocido y su uso y protección es valorado positivamente y
aceptado con naturalidad, como no podía ser de otro modo, por los ciudadanos de
nuestro país. Por otro lado, el artículo 3 de la Constitución establece que “el castellano
es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla”. Lamentablemente, en los últimos años se está
produciendo una violación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo por parte del
Gobierno de alguna Comunidad Autónoma, como es el caso de Cataluña. Desde
diciembre de 2003, el gobierno tripartito ha adoptado una variada serie de medidas para

apartar definitivamente a la lengua castellana, primero de la vida pública catalana, y
ahora también de diversos ámbitos de la vida privada.
Esa estrategia está conduciendo al arrinconamiento del castellano en sectores tan
importantes como la Administración, la Sanidad, la Justicia, la Enseñanza, etc., así
como al recorte de las libertades fundamentales de los ciudadanos, entre los que se
encuentra el derecho a expresarse en la lengua que elijan.
Como ejemplo de esas medidas cabe destacar la circular recientemente remitida por los
Servicios Territoriales de Educación de la Generalitat en Tarragona a los directores de
todos los centros educativos de la provincia. En dicha circular se afirmaba que “el
catalán debe ser la lengua de uso interno y externo de los colegios, en las explicaciones
(claustros, reuniones de departamento, entrevista con los padres, etc.”). Además,
especifica que esta orden “afecta a todo el personal, en todas las materias y actividades,
y también a los recién llegados escolarizados en las aulas de acogida”
Pero, por encima de todas las medidas que se están aplicando, destaca la creación de las
“Oficinas de Garantías Lingüísticas”, que recopilan las denuncias anónimas contra los
comercios e instituciones que “no utilizan correctamente el catalán”, para que los
organismos competentes realicen una inspección y, si lo consideran oportuno, impongan
una sanción.
Todo ello supone ir en contra del artículo 14 de la Constitución, según el cuál, “los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la
aprobación de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Mollet del Vallès expresa su total apoyo a todos los ciudadanos
en el ejercicio del derecho fundamental a emplear, según su libre elección, cualquiera de
las lenguas oficiales españolas.
2.- El Ayuntamiento de Mollet del Vallès muestra su total solidaridad con todos los
ciudadanos cuyo derecho a expresarse en castellano está siendo notablemente mermado
por el Gobierno tripartito que dirige la Generalitat de Cataluña.
3.- El Ayuntamiento de Mollee del Valles manifiesta su rechazo rotundo a la política de
discriminación, puesta en marcha por las formaciones políticas que gobiernan la
Generalato de Cataluña, hacia todas las personas que emplean la lengua castellana de
forma habitual.
4.- El Ayuntamiento de Mollee del Valles exige que se respete la Constitución en el uso
de las diferentes lenguas oficiales, que se acaten las resoluciones que el Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña ha dictado en materia lingüística, y que se supriman las
llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas.
5.- El Ayuntamiento de Mollet del Vallès insta al Gobierno de España, presidido por D.
José Luis Rodríguez Zapatero, la puesta en marcha de cuantos mecanismos habilita el
ordenamiento jurídico para garantizar la libertad lingüística efectiva de todos los
ciudadanos españoles.

La Sra. Calvo presenta la proposta d’acord i explica que tot i saber que és una moció en
contra de tots els grups igualment la presenten per ser la seva opinió i la del seu partit.
Explica que el motiu per la presentació d’aquesta moció esta relacionat amb els fets que
han anat esdevenint en el nostre entorn, encara que no a Mollet. L’11 de gener va sortir
en premsa que la Generalitat va encarregar a una empresa denominada Centro
Informativo de Estadísticas y Sondeos que esbrinés quin idioma s’utilitzava en el món
sanitari català; també s’ha trobat el cas de totes aquelles escoles que encara que les lleis
de l’administració catalana respecten el dret del nen a rebre el primer ensenyament en
castellà tampoc s’aplica i per últim el cas de les Oficines de Garantia Lingüística.
Explica que en aquest Ajuntament algun regidor demanava a l’alcalde que en els actes
institucionals es parlés en català, o grups polítics no representats al Consistori diuen que
la categoria baixa o ha baixat perquè hi ha gent que parla en castellà. Expressa que pel
PP això és una discriminació a la llengua castellana. Explica la seva visió de Mollet
com una ciutat bilingüe, moderna i de futur, i tot i que reconeix que la llengua catalana
és la llengua oficial de Catalunya, la llengua de tot l’Estat Espanyol és la llengua
espanyola i no s’ha de fer discriminació de cap tipus com marca l’article 14 de la
Constitució. Aquesta proposta de moció pretén que quedi constància de la seva petició o
suggeriment, encara que no s’hagi donat la situació.
-. El Sr. alcalde explica que des de que és regidor de l’Ajuntament era la primera vegada
que passaven una moció escrita en castellà, però que han respectat el que el PP havia
demanat per presentar aquesta moció, però que no és norma habitual de l’Ajuntament.
-. El Sr. Fenosa diu no entendre com seguint les instruccions de la Sra. Calvo s’ha
acceptat que entri aquesta moció a l’Ajuntament, i que contestar aquesta moció és
innecessari, una pèrdua de temps. Explica que la proposta de nou Estatut diu d’una
manera estranya que som una nació; exposa que ho hem d’entendre d’una vegada que
érem, som i serem una nació, i diu que l’any 1981 es va celebrar un festival al Camp
Nou sota el lema “Som una nació”. Manifesta que des de fora de Catalunya i amb
ocasió de l’Estatut s’està presentant el terme Catalunya nació com si es tractés de
quelcom d’inventat de nou i com si fos un sentiment subjectiu de més o menys
ciutadans catalans; que Catalunya nació no s’ho han inventat ara els catalans ho proven
no només els documents antics que ho avalen, sinó també manifestacions d’homes
d’estat castellans adversaris nostres. Llegeix d’una manera literal un text de 1716 escrit
pel fiscal del Consejo Real de Castilla dirigit als seus corregidors del principat “pero
como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tiene mucho
que vencer el arte y se necesita de algun tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de
la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país”,
explica que l’interès era fer desaparèixer la llengua catalana malgrat que Catalunya fos

una nació. Diu que cal rebutjar la idea de que Catalunya nació és només un sentiment,
com es diu en el nou projecte d’Estatut, la nació és una realitat d’aquells pobles i
territoris que han tingut i tenen uns elements diferencials des de fa segles respecte altres
pobles veïns, història, idioma, literatura, art, institucions, dret públic i privat propis, hi
ha reconeixement internacional en la majoria d’aquests fets; va ser un estat fins que els
que ara volen negar el caràcter de nació el van sotmetre violentament i per les armes.
Manifesta que fins que l’Estat Espanyol no reconegui amb totes les de la llei la nació
catalana, i retorni el que és nostre, Espanya estarà en deute amb nosaltres i no se li
podrà reconèixer que sigui un Estat plenament democràtic. Diu que és el moment de
defensar aquests senyals que tan són perseguits i de fer-ho amb tots els mitjans legals
què es disposen, a diferència d’altres que només els interessa destruir la llengua i la
cultura. Explica que en aquesta moció es parla del deure de conèixer el castellà i del dret
d’usar-lo i de fet creu que s’ha demostrat fa un moment que no se’ls ha prohibit mai el
dret a manifestar-se com volien; es parla d’arraconament del castellà a l’administració,
a la sanitat, a la justícia, a l’ensenyament i diu que sembla que no es moguin massa per
aquest àmbits, existeix llibertat de llengua i la que preval és el castellà; i li recorda que
s’està parlant de l’administració catalana, de la sanitat catalana, de la justícia catalana,
de l’ensenyament català i que no se’n oblidin. Creuen que totes les administracions
tenen el total dret de defensar la nostra llengua, el català, abans que el furor destructiu
dels que el PP fa ús acabin per fer-la desaparèixer. Diu que els que es declaren
normalment espanyolistes, els agrada pensar en una mena de jardí espanyolista a
Catalunya, però els que es declaren catalans i els obliguen a ser espanyols, defensaran
sempre qualsevol iniciativa que protegeixi la llengua, o els senyals d’identitat, matisa
que sempre es farà dins de la legalitat, sense violència, tenint en compte el dret
individual a escollir, diu a la Sra. Calvo que potser això ho han d’aprendre.
-.El Sr. López diu que s’expressarà en les dues llengües, encara que estigui en una
administració pública catalana i deixa constància de que ningú li ha dit com ha de
parlar; explica que com té certes dificultats, a vegades parla en català i a vegades en
castellà, que tothom és lliure i li sorprèn la situació perquè la Sra. Calvo sempre parla
català, li sembla bé però diu que ell té una altra posició. Explica que aquest tipus de
debat el tenien l’any 70 o 80, quan encara molts no tenien el suficient coneixement del
que era Catalunya. Diu que avui el català es troba en inferioritat de condicions al carrer,
l’ús social del català està molt per sota del castellà; a les escoles tothom parla en castellà
i a vegades els catalans han de parlar castellà; creu que els catalans no han de parlar en
castellà ja que considera que és un error, molts com ell aprendrien molt més la llengua i
estarien molt més acostumats a parlar en català si se’ls parlés en català, posa com
excepció de parlar-li algú en català quan la persona porta molt poc temps aquí. Recorda
que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Suposa que ningú té res en contra dels
espanyols, sinó dels espanyolistes que són imperialistes. Des de la coherència d’aquest
últim col·lectiu es pot dir que el català també és espanyol, però en canvi sempre es
defensa el castellà i mai el català. Creu que és una bestiesa dir que se separin els nens/es
al col·legi segons la llengua que es vulgui, que és el que està demanant el PP. Recorda
que al inici de les escoles catalanes hi havia gent que defensava escoles en català i
d’altres en castellà, li diu a la Sra. Calvo que imagini la disgregació social que hagués
provocat això. Molts volien que hi hagués escoles catalanes perquè el que volien era que
els seus fills aprenguessin el català perquè era una de les formes d’integració i a més a
més el castellà ja el tenien. Manifesta que aquest tipus de moció ve de Madrid, de la

Cope, troba lògic que si es dóna algun cas concret de discriminació s’ha de denunciar,
però no creu que hi hagi cap administració on es demani la documentació en castellà i
es denegui, reitera que si es coneix algun cas cal denunciar-ho. Demana una mica de
serenitat i diu que el PP ha d’assumir d’una vegada per totes que Catalunya és una nació
i té la seva pròpia llengua, llavors es pot parlar de discriminació. Subratlla que el que li
agrada el seu partit és parlar de qüestions socials, del benestar de la gent
independentment de la llengua que parli. Recorda que hi ha una gran unanimitat a
Catalunya de totes aquestes qüestions i diu que tots no poden estar equivocats.
-. El Sr. Guillaumes felicita al Sr. López per la seva intervenció. Diu haver-se dut una
sorpresa al llegir la moció i no entén en quin planeta i ciutat viuen els del PP, no sap
quin tipus d’emissora poden sentir que sigui tan icopetent i copetent que els obligui a dir
aquestes coses tan poc raonables. Els hi proposa caminar per la ciutat i els explica que
sortint per la porta trobaran un quiosc, en el quiosc mirin les revistes i els diaris, i
podran constatar el gran número de premsa catalana que hi ha, diu que tothom llegeix el
Cu-Cut, El tretze vents, l’Avui, El Punt diari, que aquests són diaris dominants i que no
es troba una altra cosa; si continua la ruta es pot passar per botigues i li diu que veurà
que allà la gent l’entén en d’idioma que parla, no com diu algun diari que el qualificaria
d’immundo, diu que hi ha delacions per part dels botiguers i de gent que denuncia als
botiguers, creu que això no ho veurà; després a la dreta li quedarà una escola i veurà si
als nens en el pati algú els obliga a parlar en un determinat idioma i si hi ha assignatures
en tots dos idiomes a dins, no sap quin diari té la sinrazón de dir que passen aquestes
coses en el nostre país; li comenta que li queda una mica desviat però que cap a
l’esquerra li queden un jutjats, i que realment és anar per nota, trobar la discriminació de
la llengua castellana. Li exposa a la Sra. Calvo que potser la troba ja que en la seva
moció parla de la justícia; si segueix recte trobarà un polígon industrial, pot mirar la
documentació comercial administrativa i de comunicació de les empreses a veure quina
llengua majoritària troba. Explica que aquest és el país real, no el que des de la
icopetència, la sinrazón, alguna gent que denomina de caràcter inmundo ens volen fer
creure que és el nostre país. Demana al Sr. López fer una cita del Sr. Santiago Carrillo
dedicada al Sr. Júlio Anguita, la farà en castellà, tot substituint el nom de Júlio Anguita
per PP; continua dient haver-la trobat molt adient per la manca de contacte amb la
realitat que manifesta tenir el PP a Catalunya; “ el Partido Popular es la clara
demostración de que hay extraterrestres y están entre nosotros”.
-. El Sr. Fort manifesta a les Sres. del PP la sorpresa del seu Grup Municipal de
presentar una proposta d’un problema que els han dit que no existeix a Mollet, i d’un
tema supramunicipal; quan el Grup Municipal del PP han estat, com el seu grup, els
màxims defensors de que en el Ple de l’Ajuntament no es tractés, excepte en casos
imprescindibles, temes supramunicipals. Manifesta que li sap greu que hagin fet aquesta
proposta i li sap greu haver de contestar. Explica que a diferència d’altres casos en que
el govern intenta arribar a un acord, un consens amb les propostes que fan diversos
grups sobre temes municipals o no municipals, en aquest cas s’ha decidit no modificar
res, perquè era absolutament impossible, i creuen oportú plantejar clarament el seu
posicionament. Es pregunta perquè el presenten. El Grup municipal del PP diu que sap
que en cap cas la seva proposta d’acord pot ser aprovada, ja que sols no podien aprovarla, caldria potser l’abstenció de tots el grups i explica que això és pràcticament
impossible, si es té en compte que l’abstenció vol dir indiferència, i és impossible restar

indiferents als plantejaments presentats. Continua explicant que tampoc seria possible
aprovar-la amb els vots favorables d’algú, ja que el vot favorable de CiU pensa que és
impossible per definició, també li resulta difícil pensar que puguin votar a favor els
membres del Grup Mixt, de l’Entesa o del Grup Municipal Socialista. Pel fet de que
aquests últims grups han estat acusats de discriminadors com a membres del tripartit de
Catalunya. Manifesta que la presentació de la proposta es deguda a dos motius, fora de
la seva aprovació, ja que saben que no és possible: per un motiu de propaganda, per
l’efecte mediàtic que pot comportar que el PP doni a conèixer una proposta d’aquestes
característiques; crear més malestar anticatalà i anticultura i llengua catalana, en un
moment delicat de les negociacions finals de l’Estatut (exposa que després posarà un
exemple sobre això), explica que en un moment d’unitat necessària per tal d’aconseguir
el millor per Catalunya ells posen més llenya al foc, i els exposa que encara que siguin
del PP com a catalans ho haurien d’entendre. Manifesta la intenció de no dir ni una
paraula sobre el fons de la proposta, primer perquè diu que altres regidors i regidores
han fet comentaris que troba encertats; i perquè el fons de la proposta explica que és un
forat buit por on només es pot veure desinformació, desconeixement, transiversació,
però diu que sobretot el que es pot veure és una immensa despreocupació per una
llengua minoritària, el català. Explica que la llengua catalana sense la discriminació
positiva en aquests moments tindria els dies comptats. Exposa un exemple sobre una
notícia publicada al diari: al voltant de 50.000 nens i nenes de Múrcia i Almeria d’entre
5 i 12 anys han tingut l’oportunitat d’assistir a una obra de teatre infantil, en la qual, se
satiritza els catalans, on la bruixa malvada parla amb accent català i aspira assistir al ball
d’inauguració de l’Estatut, un dels seus sicaris és un mico volador que porta les ales
amb el color del Barça, l’obra està subvencionada amb diners de l’Ajuntament de
Múrcia, amb l’alcalde del PP, i de Caja Múrcia; diu que és una de les més llastimoses
formes de fer anticatalanisme, la d’utilitzar una via presumptament cultural per
manipular la consciència dels nens; diu després com a titular que “sembrar
anticatalanisme entre els més joves és fer un gran dany a la convivència d’avui i de
demà” i continua dient que el Grup municipal del PP amb aquesta proposta no fan res
millor.
-. La Sra. Calvo vol donar constància que ella ja sabia que això sortiria així, però
explica que ho porta perquè és el seu pensament i del PP, i que el seu pensament no li fa
vergonya. Contesta al Sr. Fenosa que no és ningú per dir-li el que li ha d’agradar o
deixar d’agradar a ella ni a cap altre persona, en referència a l’Estatut; li diu que si el Sr.
Fenosa pensa que la seva moció és una pèrdua de temps li recorda que s’ha perdut molt
temps en altres mocions i el PP mai ha tingut una queixa, i continua dient-li que això ha
estat per respecte, i li diu al Sr. Fenosa que no en té. Manifesta que li ha agradat sentir el
Sr. Fenosa parlar en castellà, però li diu que el que no pot pretendre és que tothom
vulgui i pensi el que ell pensa; i demana respecte per la gent que no pensa com ells.
Exposa que se’ls acusa de espanyolistes, ho confirma però afegeix que és catalana
nascuda a Barcelona, i que això no és incompatible amb ser espanyola. Exposa al Sr.
López que no ha estat discriminada però si criticada, i que ell ho sap molt bé això; li
diu que li alegra molt veure’l parlar amb castellà, i diu que no és la primera vegada que
ella parla castellà al Ple, manifesta que li va millor parlar català. Explica que s’ha dit
que l’any 70 ja hi havia aquest debat, però exposa que ella va néixer el 73 i que el 70 no
podia parlar d’això, i que ho fa ara que pot i també perquè representa a un partit polític
que defensa el bilingüisme; reitera el que ha dit anteriorment al Sr. Fenosa el Sr. López,

ser català no significa renunciar a ser espanyol, no farem més gran Catalunya per fer
més petita Espanya. Explica que ho ha dit abans en la seva intervenció que el català és
la llengua oficial de Catalunya, demana que tothom pugui parlar, escriure, defensar-se i
parlar en la llengua que cregui més convenient, tant la castellana com la catalana. Que
no hi hagi imposició de cap llengua. Continua dient-li que no li digui que llegeixi
història, perquè està cansada de llegir història encara que creu que en un Ple no s’ha de
parlar d’història, encara que diu no tenir cap inconvenient en parlar d’història i no creu
que pugui donar moltes més lliçons, ni ella amb ell, suposa que els dos d’història en
saben sinó no estarien aquí. Sobre el tema de si les mocions venen de Madrid o de la
Cope diu al Sr. López i al Sr. Guillaumes que faltaria més que algú li hagi de dir quina
emissora ha d’escoltar. Sobre la intervenció del Sr. Guillaumes diu que a l’inici del Ple
es parlava de les diferents sensibilitats i ella respecta les diferents sensibilitats, però diu
que ells no respecten les seves; no l’importa que riguin ja que estan al seu dret, però dir
incompetent, per ella és una falta de respecte. Li diu al Sr. Guillaumes en referència al
tema dels diaris, que a segons quina biblioteca no hi són tots els diaris. Contesta al Sr.
Fort que no busca efecte mediàtic, és un pensament que el PP ha tingut des de sempre,
no és nou; no és perquè vulgui crear malestar català o que tingui desinformació,
manipulació i que vulgui sembrar l’anticatalanisme; li diu que està molt equivocat, que
ella sempre ha dit que és catalana, i reitera que el que vol és un respecte cap a les dues
llengües. Recorda que en l’intervenció anterior ha dit clarament que no ha vist cap
mostra per part de l’Ajuntament de discriminació, però si que ho ha vist per part del
govern de Catalunya format pels seus partits, vol donar la seva opinió i desitjar que no
passi. Exposa que en cap moment el PP ho ha fet per trencar el catalanisme, ni perquè
ara sigui un moment molt important de l’Estatut perquè no creu que aquest sigui un
tema de l’Estatut, i diu que si es vol debatre el tema de l’Estatut es poden presentar una
moció i tornen a debatre sobre l’Estatut, diu no tenir cap problema per debatre que per
això està, però donarà la seva opinió agradi o no; en castellà o en català no té cap
inconvenient. Demana disculpes perquè les seves intervencions són en català i sembla
molesten. Explica que la moció s’ha presentat en castellà és perquè estem parlant del
bilingüisme i el català ja l’està parlant, ha considerat oportú presentar-la en castellà;
reconeix que s’ha acceptat i dóna les gràcies, cosa que no hauria de dir perquè tots
defensen el bilingüisme a Mollet, a Catalunya i a Espanya.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa li diu a la Sra. Calvo que no li demana res i que no pensaria en
demanar-li res políticament parlant. Recorda que el que li ha dit és que li agradi o li
deixi d’agradar, decideixi ella el que vulgui, ells consideren que érem, som i serem una
nació. Continua dient-li que no li demana que pensi que ha perdut el temps perquè el
que ho creu és ell, i que després d’haver sentit els seus companys, i les seves
argumentacions encara ho creu més; reitera que és la seva creença i no li obliga. Diu
que la Sra. Calvo els hi ha parlat quatre vegades sobre el seu catalanisme i li contesta
que el seu catalanisme és folklòric com el toro que porta a la seva samarreta; i si és
catalanisme és d’accident.
-. La Sr. Calvo diu al Sr. Fenosa que entén que no li demani res políticament parlant,
igualment si ha de demanar alguna cosa com a company s’ofereix perquè per sobre de
tot el respecta com un company i que no li quedi cap dubte. Respecte al toro de la seva

samarreta li diu al Sr. Fenosa que no ha estat per molestar, però que suposa que no li ha
de dir si es pot vestir amb un toro o no, és lliure per vestir-se com cregui més
convenient, li demana al Sr. Fenosa que si li molesta li digui perquè potser no se’l torna
a posar més.
-. L’alcalde diu a la Sra. Calvo que l’única cosa que li ha de dir més enllà del que li han
dit els diferents Grups Municipals és que creu que és una proposta absolutament fora de
context, sense res a veure amb la realitat, que no fomenta gens la convivència de la
ciutat que és la que ens ha de preocupar; i que no es posarà amb el tipus d’animal porta
a la samarreta o no, o quin tipus d’elements porta aquest animal.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo i Rodríguez. Total: 2
Voten no: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García,
Garzón, Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Tàboas.
Total: 19
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és rebutjat amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre legal
dels membres de la Corporació.
17. Mocions d'urgència
No n’hi ha.

18. Precs i Preguntes
PRECS
Prec del Sr. Cot.
1.- Explica que han rebut la queixa d’un grup de veïns de l’Avinguda Gaudí amb carrer
del Bosc, on hi ha el talús de l’autopista, diuen que cada vegada que plou baixa terra de
l’autopista i embruta el carrer. Els han adreçat a fer la instància a l’Ajuntament,
desconeix si s’ha fet, però se’n vol fer ressò. Demana que es solucioni aquest problema
d’urbanisme o manteniment de la via pública
Prec de la Sra. Esteve.
1.- Exposa que davant la llei antitabac els fumadors han de sortir al carrer a fumar, i
solen sortir agrupats i deixen la cendra i les burilles al terra. Prega que es plantegi posar
algun tipus de cendrers al carrer per millor l’estat de la via pública.
Prec del Sr. Bargalló

1.- Demana si està previst atendre la petició de l’Associació de Veïns Rosaleda-Can
Gomà de fer un casal de gent gran, que fa temps que reivindiquen, segons un escrit ho
demanen des del 27 d’abril de 1990. Es demana que es tingui en compte aquesta
consideració.
L’alcalde respon que el sistema de utilitzar precs per formular preguntes és una mala
pràctica política, i com el propi reglament no impedeix donar resposta als precs dóna
resposta algun dels precs, perquè els quedi constància. Pel que fa al talús de l’autopista
explica que hi ha formulada una reclamació a Foment per què facin les actuacions
necessàries per tal que no es provoqui aquest moviment de terres que pugui a la vegada
afectar als imbornals. Diu que recullen el prec, perquè manifesta que en aquest cas si
que ho és, sobre la llei antitabac que si que afecta alguns indrets on s’apleguen moltes
persones i on s’acaba llançant al terra les restes del tabac, i acaben provocant brutícia al
entorn d’aquests equipaments, principalment municipals. Respecte l’Associació de
Veïns Rosaleda-Can Gomà aclareix que ja tenen un centre per la gent gran, que és
l’Ateneu Gran, i no sap si s’hi acosta molt el representant de l’Associació, però diu que
funciona des de fa anys.
PREGUNTES.
De la Sra. Rodríguez:
1.- Explica que en el carrer Gaietà Ventalló existien uns contenidors, més o menys, a
l’alçada on té el PSC la seu, que varen ser retirats quan es varen fer les obres per fer
peatonal la Zona Centre. Existeix la possibilitat de que aquests contenidors tornin al seu
lloc, ja que els veïns estan deixant les escombraries en el mateix lloc?
De la Sra. Calvo:
1.- Hi ha projectat el reasfaltament del carrer Palaudàries que té més necessitat que
d’altres carrers?
2.- Quins criteris es fan servir per escollir els diaris que tenen la Biblioteca de Can
Gomà i d’altres centres cívics i culturals? Diu que no estan reflectides totes les
tendències polítiques.
Del Sr. Cot:
1.- L’Associació de famílies nombroses de Mollet ha fet arribar unes queixes a
l’Ajuntament i pregunta si tenen previst tenir en compte reduccions proporcionals amb
les taxes i preus públics municipals per l’Associació de famílies nombroses? O bé,
reducció en l’impost de la circulació o de l’IBI? O bé, en l’ús del transport urbà de les
famílies nombroses de Mollet del Vallès puguin gaudir d’una tarifa reduïda? Demanen
també unes tarifes especials als espais esportius i finalment hi hagi un responsable
municipal de política familiar. Vol saber si han arribat aquestes peticions i quines
respostes tenen previst donar?

2.- Explica que ha sortit en premsa que el Consorci de la Zona Franca invertirà 28
milions d’euros al projecte del Calderí, diu que se’ls hi dóna entendre que s’està
treballant sobre el Pla Parcial del Calderí, i continua dient que en la notícia explica que
dels 900 habitatges només hi haurà 125 en règim de protecció oficial. Opina que són
pocs els habitatges de protecció oficial, demana que ho expliquin, i s’ha fet algun
moviment amb el tema de construir pisos dins del pati actual del CEIP Montseny?
De la Sra. Esteve:
1.- Existeix la normativa sobre instal·lació d’antenes de telefonia mòbil que preveu el
decret 148/2001? En el cas que existeixi, quin grau té de compliment? I demana que
se’ls faci arribar una còpia de la normativa.
Del Sr. López:
1.- S’ha pensat fer alguna cosa entre els carrers Marià Fortuny i Diputació, per què els
vehicles no estacionin just a la corba?
2.- Quina incidència tindrà els tres representants de l’Ajuntament en l’elecció del nou
gerent de l’Hospital de Mollet?
3.- Hi ha previst algun casal d’avis al barri dels Col·legis Nous?
4.- Hi ha previst fer un canvi de parada d’autobús al barri de Lourdes després de la
urbanització de la via Ronda?
5.- Quin tipus d’incidents van succeir el dia de Sant Vicenç o el dia abans a la Rambla
Nova? Demanen al equip de govern que expliqui quins varen ser els esdeveniments.
6.- S’ha detectat falta de personal a la comissaria de la policia local, i s’ha restringit
l’horari per posar denúncies. Estan assabentats d’aquesta situació? I pensen prendre
mesures per què aquest servei no manqui?
Del Sr. Bargalló:
1.- L’Ajuntament té constància o s’ha fet algun tipus d’investigació sobre si algun dels
papers de Salamanca té relació o bé amb l’Ajuntament de Mollet o bé amb persones de
Mollet?
Del Sr. Fenosa:
1.- Què pensa fer l’equip de govern en relació a l’obertura dels plens a les associacions
de veïns i a les entitats? Aquesta pregunta ve motivada per la petició que va fer la
Federació d’Associació de Veïns al mes de desembre, per intervenir en el debat sobre
l’Estat de la Ciutat i la resposta que va donar l’Ajuntament. Els agradaria aconseguir
més obertura i especialment en aquest tipus de casos.

2.- Què pot fer l’equip de govern en relació en les denúncies o queixes que s’està reben
per part dels usuaris del Complex Esportiu Can Arimón, en el sentit de que tots els
monitors del complex no fan servir el català i es dirigeixen sistemàticament a tots els
alumnes en Castellà?
La Sra. Safont respon a la Sra. Rodríguez que és cert que a Gaietà Ventalló hi havia uns
contenidors abans de les obres de remodelació del Casc Antic, explica que s’han posat
més contenidors i està previst redistribuir contenidors en el carrer Alsem Clavé i carrer
del Sol carrers propers en aquesta zona; exposa que no es descarta en el futur altres
alternatives de recollida de residus a la zona que s’ha fet per vianants. Diu que en tot cas
no és un acte cívic deixar la brossa en el mateix lloc en el que hi havia un contenidor
com a acte de protesta, si algú fa aquesta apreciació de que manquen contenidors
estudiaren el cas.
El Sr. Táboas contesta que sí que s’ha rebut un escrit de l’Associació de Famílies
Nombroses en que es demana una entrevista, però no es concreta exactament quin tipus
de reduccions o bonificacions plantegen per les diferents taxes i impostos de
l’Ajuntament. El Sr. Táboas diu que quan el Sr. Cot parla sobre si es faran reduccions o
bonificacions a l’Associació de Famílies Nombroses, entén que es refereix a les famílies
nombroses en general. Exposa que estan pendents de donar una resposta però demana al
Sr. Cot si creu que s’han de fer bonificacions només segons el nombre de persones que
té la família. Explica que el criteri que es fa servir per les bonificacions i les reduccions
han de ser per raó de renda, diu que aquesta és la raó fonamental. Exposa que en tot cas
en aquells béns o serveis bàsics per a la vida, com aigua i habitatge, ja existeix
bonificacions.
El Sr. alcalde diu que es donarà ajudes no en als membres d’una associació, mai a
famílies nombroses en aquest context, sinó a la gent que realment ho necessita amb
independència del nombre de fills que tingui.
El Sr. Guillaumes respon que el carrer Diputació, no tant Marià Fortuny, és un carrer
que està ple de pilones, diu que ho estudiaran.
La Sra. Díaz respon al Sr. López que a Mollet hi ha set casals i centres per la gent gran,
i en el barri de Rosaleda-Can Gomà i Col·legis Nous hi ha l’Ateneu Gran que és un
centre que van demanar els avis i és un centre de formació, i es fan les activitats que els
mateixos avis han demanat. Explica que el fet que un Casal d’Avis estigui en un barri
no vol dir que vagi exclusivament gent d’aquell barri, sinó que està obert a tots els avis
de Mollet. Exposa que el barri de Rosaleda-Can Goma, Col·legis Nous té un dels
centres que més activitats fan.
El Sr. Novo contesta a la Sra. Calvo que els centres cívics i culturals no estan subscrits a
cap diari; la Biblioteca, la Sala de Lectura, sí que estan subscrits; i els Casals de Gent
Gran la premsa l’escullen les entitats de gent gran i precisament els diaris que més
escullen són de llengua castellana. I diu que els diaris i revistes de la Biblioteca i de la
Sala de lectura de l’Era expressen una pluralitat prou amplia.

El Sr. Garzón respon que respecte el carrer Palaudàries encara no està decidit quins
seran el carrers que es reasfaltaran durant el 2006 i es per això que no pot contestar. Diu
que l’anunci sobre la Zona Franca i el Calderí és el mateix de l’any 2005, 2004, 2003 i
2002, exposa que fa quatre anys que posen el mateix anunci i no vol dir que hi hagi res
nou a explicar, diu que no dubtin que ells serien el primers en saber-ho. Les antenes de
telefonia mòbil estan regulades des del dia 5 de maig de 1999, concretament en el Pla
General i en aquests moments aquesta regulació està inclosa en l’article 163 del vigent
POUM, òbviament diu que les regulacions només fan referència a qüestions
urbanístiques perquè són les úniques que com Ajuntament es té competències. Respecte
el canvi de parada a Lourdes exposa que no està previst i que no es dubti que es faria
d’acord amb l’Associació de Veïns del barri de Lourdes.
El Sr. Fort contesta que en relació amb l’incident de la Rambla Nova amb motiu del
correfoc dels Diables el 21 de gener va haver-hi una intervenció excel·lent per part de la
policia municipal. Es va detenir una persona quan amb el cotxe estava impedint el
desenvolupament normal del correfoc, que la policia municipal va veure que aquest
cotxe estava manipulat, i el senyor que estava en el vehicle quan se li va demanar que
surtis fora no va voler sortir, i va tancar el cotxer per dintre, va caldre trencar la finestra
per poder-lo detenir; es va detectar que aquesta persona tenir antecedents per malefactor
i que tenia una arma blanca en el cotxe. Diu sorprendre’s per haver estat nou dies sense
saber una resposta sobre un tema de seguretat i diu que hauria d’haver trucat
immediatament, i li hagués explicat . Amb la detecció de falta de personal en l’oficina
de denúncies, diu que també és un tema que li hauria d’haver dit immediatament, diu
que mai ningú es queda sense fer cap denúncia a la policia municipal. En relació als
papers de Salamanca que afectin al nostra municipi, el Ple de l’Ajuntament va prendre
un acord fa uns dos o tres anys, demanant que amb motiu del possible retorn es
tornessin els papers que hi ha de l’Ajuntament de Mollet.
L’alcalde respon sobre les queixes de Can Arimón dient que fa una estona que s’ha
parlat, i continua dient que possiblement hi ha algunes de les persones que conviuen
aquí que encara no estiguin adaptades i no coneguin la llengua catalana, i això no els hi
ha d’impedir trobar un lloc i una oferta de treball. Exposa que es faran els esforços per
tal de que la coneguin. Respecte l’obertura dels plens a les associacions de veïns, o
altres entitats que en cada moment puguin tenir a veure amb algun dels punts que passen
en el Ple, això està regulat pel Reglament orgànic municipal, i pel Reglament de
participació ciutadana, i és des d’aquests reglaments des d’on s’articula aquesta
participació. Exposa que es faran tots els esforços per tal que el nou gerent o gerenta de
la Fundació Privada Hospital de Mollet sigui de consens entre totes les parts la
Fundació de l’Hospital de Mollet, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament.
L'alcalde aixeca la sessió a les 23:20h, del dia 30 de gener de 2006 de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

