ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
27 de març de 2006
20.30h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
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
Alicia Domínguez González, regidora (Punt 5)
S’hi incorporen
Alicia Domínguez González, regidora (Punt 6)
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Absents
Oriol Bargalló i Marsal, regidor (S’excusa per l’absència).
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 30 de gener i 27 de febrer de
2006 i de la sessió extraordinària de 8 de març de 2006
2. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2005
3. Ratificació de les consideracions presentades al PDU per l'establiment de la línia
orbital ferroviària de la regió metropolitana
4. Modificació 3/2006 de la plantilla i relació de llocs de treball
5. Aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives generals
aplicables als contractes d'obres, i als contractes de consultoria i assistència, serveis i
subministraments
6. Adjudicació d'una concessió administrativa d'ús privatiu sobre l'habitatge existent a
l'equipament cultural de Can Gomà
7. Adscripció de béns immobles situats al carrer Riera núm. 7 a l'Empresa municipal per
a la formació ocupacional i l'ocupació, SL i a l'Institut municipal de serveis als
discapacitats
8. Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança de preus públics
9. Aprovació de l'atorgament d'un aval a EMFO per a una operació de tresoreria i
cancel·lació de la vigent
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes

L’alcalde, tal i com es va acordar a la Junta de Portaveus, fa una declaració
institucional, però diu que si tenen a bé els diferents grups de fer el seu posicionament
per descomptat que podran fer-ho. Explica que és la declaració del Ple amb motiu de
l’alto el foc permanent d’ETA, i que diu:
“El passat dia 22, ETA va emetre un comunicat anunciant un alto el foc permanent a
partir del dia 24 d’aquest mes de març de 2006. Es tracta d’una excel·lent notícia. Ho
desitjàvem, ho necessitàvem, ho esperàvem. L’últim escull per a la pau al nostre país,
sembla que s’està enfonsant, i el camí per a una convivència profunda sembla possible.
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, s’ha manifestat moltes vegades en contra
de tota violència, a favor de la resolució de tots els conflictes a través de la pau, del
diàleg, del consens, de les vies democràtiques. Seria un motiu de gran joia poder estar
segurs que els conflictes polítics i de convivència al País Basc, poden iniciar el camí de
la seva resolució a través d’aquest camins i vies, que cal exigir a la humanitat, a la
sensibilitat, a la intel·ligència.
Sense pressuposar cap solució final, ja que entenem que, sobretot, el que ha passat és
que s’ha obert una via fins ara tancada; sense pressuposar cap solució final, veiem
iniciat un camí ple de les més gran esperança.
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L’Ajuntament de Mollet del Vallès, tot congratulant-se per la decisió presa per ETA,
vol exhortar totes les forces polítiques espanyoles i del País Basc, especialment, a
treballar units, sense voler-ne treure profits partidistes, amb visió de futur, aprofitant
aquesta ocasió potser única que ara veiem néixer. Però al mateix temps demana a ETA
que vagi més enllà de l’alto el foc, que deixi definitivament les armes.
La imatge dels morts, dels ferits, dels amenaçats, dels presos, de totes les víctimes
d’aquest llarg enfrontament, haurà de deixar pas, a partir d’ara, a la imatge del diàleg
sincer i de la pau en llibertat.”
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 30 de gener i 27 de febrer de
2006 i de la sessió extraordinària de 8 de març de 2006
-. El Sr. García demana que no s’endarrerís l’elaboració de les actes, ja que aquests
documents i el coneixement d’ells ajuden a fer el seguiment de l’activitat municipal.
Diu que també els hi agradaria, donat el caràcter públic de les sessions plenàries
municipals, que l’equip de govern donés publicitat d’aquestes actes a la pàgina web de
l’Ajuntament.
-. El Sr. alcalde explica que és un prec que va dirigit a la Secretaria de la Corporació, i
que de ben segur que tenen tota la celeritat en poder dur tot aquest feix de documentació
que tenen a les mans, que de vegades és possible presentar-les d’un Ple per l’altre i de
vegades no és possible; diu que s’està presentant les actes dels dos últims plens i un
d’extraordinari que va haver-hi. Afegeix que en moltes altres administracions aquestes
actes de ben segur que triguen molt més del que triga la Secretaria en poder-les tenir
transcrites.
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions ordinàries de 30 de gener i 27 de
febrer de 2006 i la sessió extraordinària de 8 de març de 2006.
2. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2005
Vista la resolució de l’Alcaldia de 28 de febrer de 2006 per la qual s’aproven les
liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2005 de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms.
Atès el que es preveu a l’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la resolució de l’Alcaldia de 28 de febrer de 2006 per la qual
s’aproven les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2005 de l’Ajuntament i els
seus organismes autònoms Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, Institut
Municipal d’Educació i Fundació Municipal Joan Abelló.
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El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta d’acord.
L’alcalde recorda que ha d’haver-hi convocada la Comissió Especial de Comptes i per
tant aquest debat es tornarà a produir. Però diu que en tot cas primer cal donar-ne
compte, per tant no és una aprovació perquè l’aprovació es produirà a la Comissió
Especial de Comptes i posteriorment en el Ple.
S’obre el debat:
-. El Sr. Guillaumes diu que a vegades sol passar que bones notícies no són notícies,
efectivament això passava sense massa comentari, vol fer subratllar dues dades
interessants. Diu que el grau d’execució és altíssim 94 o 95 % i ho compara amb el grau
d’execució de la Generalitat de Catalunya que està entre el 65 i el 70 % per poder tenir
un punt de referència; continua dient que les pròpies xifres, d’un pressupost que a tots
els va semblar que s’havia de fer més però feia una gran aposta en temes socials i de
serveis amb aquell moment de neteja no tant com es va fer l’altre any, però si molt i
sense pujar impostos, i malgrat això, es presenten uns números que quadren
perfectament. Exposa que això sol cridar poc l’atenció, però diu que és un motiu de
felicitació i no vol deixar de subratllar-ho.
-. L’alcalde exposa que és dóna compte de la liquidació del pressupost amb uns resultats
positius després de la situació crítica que es va viure l’any 2003 amb tot el que va
significar la reforma del IAE.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Ratificació de les consideracions presentades al PDU per l'establiment de la línia
orbital ferroviària de la regió metropolitana
Atès que en data 28 de desembre de 2005, el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt acordar la iniciació del procediment de formulació del Pla director
urbanístic per l’establiment de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana de
Barcelona.
Atès que en data 6 de febrer de 2006, registre d’entrada 2.920, s’ha comunicat a aquest
Ajuntament l’esmentada resolució adjuntant una còpia del document tècnic del Pla
director a efectes de la consulta, pel termini d’un mes, abans de l’aprovació inicia, tal
com determina l’article 81.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès l’informe del Cap de departament de Territori i Medi Ambient de data 22 de febrer
de 2006.
Ateses les consideracions formulades per l’Alcaldia - Presidència a l’esmentat Pla, en
data 1 de març de 2006.
Atès l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
Ratificar les consideracions formulades per l’Alcaldia - Presidència, en data 1 de març
de 2006, al Pla director urbanístic per l’establiment de la línia ferroviària de la regió
metropolitana de Barcelona.

El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat:
-. El Sr. García diu que aquest punt planteja ratificar i porta consideracions, i que
aquestes dues paraules són elements claus. És un debat sobre una proposta de la línia
orbital que està inclosa, entre d’altres documents, dins del Pla d’Infrastructures del
Transport de Catalunya, i aquest Pla ha estat discutit per part de l’EpM i tenen una sèrie
d’objeccions fonamentals a les polítiques que es concreten. El seu grup fa seves les
posicions que ha manifestat últimament la Plataforma en Defensa del Transport Públic, i
també d’un bon nombre d’associacions i entitats de tipus ecologista; EpM creu que
aquest Pla fomenta essencialment la carretera, malgrat que 68% d’inversions es fa en
ferrocarril, ja que les autovies creixen 1500 quilòmetres, i es duplicaran 1300
quilòmetres de carretera mentre que el ferrocarril creixerà 1100 quilometres, i sobretot
el d’alta velocitat. Diu que és una situació insostenible, inútil, diu que el gruix
d’inversions ferroviàries van a l’eix transversal ferroviari i el TGB, per tant és un Pla
molt car, el seu volum inversor és elevadíssim, més de 36.000 milions d’euros en 20
anys, que correspon tres vegades al pressupost anual de Foment per infrastructures de
tota Espanya. Exposa que aquest Pla General dins del qual es pot incorporar el que avui
es debat és un element que consideren negatiu, i creu que ha estat dissenyat sense
comptar amb les polítiques de mobilitat, les directrius nacionals de mobilitat que s’han
definit, per part del mateix Departament de Territori; sense avaluar adequadament
l’impacte ambiental, manté un model energètic en crisi i amb greus mancances
metodològiques; continua dient que el Pla General dins del qual s’inclou aquest Pla
Director de la línia orbital, el consideren globalment negatiu. Explica que el que es
tracta en aquests moments és parlar de la part positiva, una de les parts positives
d’aquest Pla és la línia orbital que és una línia de rodalies, pel mig i curt transport, i que
supera el caràcter radial de les línies actuals, considera que és un element del tot positiu.
Explica que s’ha proposat per part de la Conselleria de Territori una doble alternativa
que pot afectar i afecta a la localitat de Mollet, quan hi ha dues alternatives, que no és
una qüestió molt freqüent, vol dir que el mateix òrgan que elabora la proposta té dubtes
raonables, i quan hi ha dues alternatives del seu debat pot sortir una tercera i potser fins
una quarta. Manifesta que el ser un moment molt inicial d’aquest debat, és el moment
de portar consideracions, reflexions, i que en principi estan d’acord en la postura que ha
defensat l’equip de govern que es va informar a la comissió de territori. Creu que
aquesta postura és encertada, que fa un estudi tècnic per part dels professionals de la
casa que han treballat bé el tema, diu que és la posició més raonable dins d’una visió del
problema des del territori, i amb les dades actuals que es tenen. Exposa que votaran que
sí en aquestes consideracions, però tenen algunes objeccions a fer, fonamentalment amb
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el mètode; diu que és un tema que es repeteix, que sempre es repeteix el mateix
problema; es tracta d’una ratificació, el Ple ratifica una decisió anterior, de l’Alcaldia,
de la Junta de Govern…diu que d’aquesta manera ja s’ha definit substancialment el
tema, és torna a detectar aquest mètode que creu que infravalora el paper del Ple
Municipal, diu que el Ple Municipal mentre sigui vigent l’actual normativa és l’òrgan
sobirà més important de l’Ajuntament, és un òrgan que se l’ha de tenir cura, se l’ha de
respectar, i se li ha de donar la imatge de la seva funció a la població, perquè tingui un
crèdit entre la població i sigui reconegut com quelcom fonamental. Reitera que es torna
a la mateixa situació de sempre, a la ratificació, el Ple va en segon terme, no es pren la
via més democràtica i més d’esquerres que és el fet de recolzar, reforçar, incrementar, i
consolidar aquestes institucions; diu que això no es fa, que aquest tipus d’actuació es
segueix amb aquell d’aprofitament polític, de visió més reduïda, d’anar al darrera
d’altres. Per altra banda, diu que el següent element de crítica és que fins aquest
moment, repeteix que és un moment inicial i per tant important, hi ha hagut un nul debat
previ amb l’oposició i en concret amb el grup municipal de l’EpM, exposa que aquest és
el costum, la tradició de la casa i diu que a vegades sap greu tornar-ho a repetir però són
errors, posicions, que no es volen corregir, quan una forma positiva de fer ciutat és
recolzar el diàleg, el consens a la posició en temes de ciutat; explica que això no s’ha fet
mai per part d’aquest equip de govern, diu que es torna a caure en el mateix, es fan
servir els tècnics que són molt competents i ho han fet molt bé, i es té una majoria per
aprovar, diu que es molt democràtic, però podria ser una mica més democràtic.
Resumeix que aquesta és la segona queixa que fan, demanen la participació més enllà
del que diu la normativa, diu que la normativa és el mínim legal que no es pot saltar
l’Ajuntament, explica que ells demanen la participació més enllà, per sobre de la
normativa, per consolidar la mateixa institució democràtica; i demana al mateix temps
que no és subordini el Ple jeràrquicament a qualsevol altre organisme municipal, que se
li doni en qualsevol moment el caràcter d’òrgan dipositari de la sobirania del vot
democràtic de tots els ciutadans. Exposa que són unes polítiques que s’han de corregir,
seguirà defensant aquesta política que ha estat la tradició de sempre de l’esquerra
democràtica, i creu que l’equip de govern fora bo que seguís per aquest camí. Manifesta
que mentre no es consolidi, ja que el calendari pot ser llarg i feixuc, creu que hi ha
problemes amb les línies concretes de RENFE que passen per Mollet, tant a la línia de
Granollers- Girona, on la freqüència de pas és insuficient genera molta incomoditat als
viatgers; també a la línia de Sta. Rosa- Vic passen aquests problemes i no només això,
sinó que en aquesta línia hi ha una situació de deixadesa a la mateixa estació, a una hora
determinada l’estació queda tancada perquè el personal desapareix, i això dóna una
situació de deixadesa, de por, que allò no funciona etc. Creu que per part de
l’Ajuntament i l’Alcaldia s’haurien de fer passos concrets de queixa, de reclamació
davant dels organismes que correspongui, perquè mentre no vingui això que s’està
parlant en aquest punt, el servei funcioni d’una manera raonable, i els ciutadans que
l’utilitzin estiguin satisfets i cada vegada hi hagi més gent que l’utilitzi.
-. La Sra. Calvo considera que és un tema molt important i molt positiu, no només
perquè potència el transport públic sinó perquè millora la mobilitat de tots els
passatgers. Exposa que era necessària una línia de rodalies que evités haver de passar
per Barcelona, així doncs serà molt més directe, molt més de rodalies. De les dues
alternatives que se’n parla, diu que tot i no conèixer gaire el tema de ferrocarril i saben
que és un tema molt complicat, creuen molt adequada la proposta l’Ajuntament; perquè
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consideren que seria una manera de descongestionar l’estació de Sant Fost, i perquè
serviria d’una vegada per totes per potenciar el que és l’estació de Sta. Rosa que fins ara
està molt descuidada. Diu que és cert que és un pressupost molt elevat, diu que creu que
és un projecte de futur, que no és pas per aquest any ni els 10 anys que venen, sinó que
és una aposta cap el futur de Mollet; continua dient que una vegada estudiat el projecte
dels tècnics, que és molt complert i difícil d’entendre, el seu grup ha arribat a la
conclusió que l’aposta que fa l’Ajuntament de cara a la línia, que se li diu a’, creu que
és la més convenient.
-. El Sr. Guillaumes explica que s’està parlant que apareixerà en els propers anys,
bastant futurs, una nova línia orbital que no passarà per Barcelona, diu que una cosa que
ens ha de quedar clar és que segur que passa per Mollet; així doncs Mollet no defensa
un interès de localitat, llavors s’està discutint si ha de passar per la línia del nord o la
línia de França, li diu al Sr. García que una tercera o quarta opció és difícil perquè
s’hauria de fer una tercera o quarta estació nova, i no creu que la solució passi per aquí.
Continua explicant que la ciutat de Granollers, en legítima defensa dels seus interessos,
diu que si passa per l’estació de França els hi toca Palou, una zona verda, vulguis que no
això no deixa de ser una defensa estricte de la ciutat de Granollers i dels seus interessos;
la ciutat de Mollet, a l’espera del que digui el Ple, diu que vol que passi per l’estació de
Sta. Rosa, per l’estació del Nord, no es diu això per cap interès específic de Mollet sinó
perquè l’estació del Nord creu que és una estació infrautilitzada, deficitària de serveis,
deficitària d’inversions i diu que una manera de dinamitzar-la és que aquesta nova línia
interpolar pivoti al voltant de l’estació de Sta. Rosa; exposa que en defensar això s’està
defensant un interès general de tota Catalunya, perquè aquesta línia no només està
deixada a Mollet del Vallès sinó que està deixada des de Puigcerdà passant per
Osona…Diu que creu que el que s’està discutint és això i que el seu interès específic
molletà s’aguanta molt bé, perquè té una correlació clara amb un interès general de
Catalunya, continua dient que l’altre interès, absolutament legítim, el de passar per
l’estació de França, només se li pot trobar una correlació d’estricte defensa local. Per
tant s’està intentant que es faci una línia interpolar i que es faci el millor possible.
-. L’alcalde vol ratificar alguna de les coses que han estat parlades, és un Pla de llarg
recorregut, no és un Pla per l’any que ve, ni dintre de 5 anys, sinó potser dintre de 10,
llavors és un tema que va per llarg; és un tema que significarà una inversió molt
important, i per tant que el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat han de
mesurar molt bé quina inversió fan, perquè serà una inversió fixa i permanent en el
temps. Continua dient que des d’aquesta òptica de tenir una visió més global del
territori, es fa aquesta consideració, que veu que tots coincideixen, l’opció de la a’.
Explica que l’a’ significa que el pas des de Granollers hauria de donar un salt a la línia
de Vic-Puigcerdà per tal de reforçar aquesta línia, per altra banda recorda que ja està
previst el desdoblament de la línia per part del Ministeri de Foment, s’està redactant
durant aquest any 2006 el projecte, i per tant això crearia una xarxa ferroviària molt
important que a la vegada connectaria amb la línia del Papiol; comenta que pel que fa a
la línia del Papiol també hi ha el projecte en curs i per tant també està previst fer la
inversió; i no sobrecarregaria la línia de França. Exposa que si per la línia de França es
passes una línia nova de rodalies es sobrecarregarà aquesta, ja que en aquesta línia hi ha
previst fer una nova línia per les mercaderies d’ample ibèric, pel tema del tren d’alta
velocitat. Diu que tal i com deia el Sr. Guillaumes, per Mollet acabarà passant una o una
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altra, per la qual cosa aquest no és el tema fonamental, el tema és si es refusa una línia o
una altra, si a més a més aquestes poden crear xarxa ferroviària. Creu que si s’analitza el
traçat específic que ha de tenir aquest pas d’una línia a l’altra, es poden trobar solucions
de manera que no malmetin excessivament el territori, i creu que en aquesta línia està
treballant el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.
-. El Sr. Garzón explica que en la seva anterior intervenció ha intentat ser breu i utilitzar
un llenguatge senzill i comprensiu per tothom, perquè diu que senzillament s’està
parlant de reservar un espai a on no es pugui edificar perquè d’aquí forces anys es
decideixi exactament quin serà el traçat i el trajecte d’aquesta línia; s’està parlant d’un
Pla Director Urbanístic, que en quant a reserva de sol no afecte en cap cas al nostre
terme municipal, i d’una manera petita al terme municipal de Granollers. Diu que com
s’ha dit anteriorment, aquesta línia passarà per Mollet de totes les maneres, tant si passa
per Sta. Rosa, com si passa per l’estació de França; i que entenen que per Mollet, per la
comarca i pel conjunt de Catalunya és molt millor, que l’orbital passi per la línia de
l’estació de Sta. Rosa, perquè això beneficiaria a totes aquelles poblacions que estan a la
línia de Barcelona-Vic-Puigcerdà. Li diu al Sr. García que tots som molt lliures de
parlar en cada punt d’aquelles coses que es creuen convenients, però vol recordar-li que
fa un mes els hi va fer arribar el Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya, i no
recorda que aquests últims 30 dies li hagin fet cap consideració, i el termini per
presentar les consideracions o al·legacions està apunt de tancar-se, suposa que li
recordaran en el Ple següent perquè no hauran tingut temps durant dos mesos de passarli. Diu que ells compleixen la llei, i que en conseqüència si la llei permet passar a
ratificar, es passa a ratificar i diu que compleixen estrictament la llei; continua dient que
sobre les aportacions o no d’altres grups que si algun dia es produeixen seran
benvingudes, però a hores d’ara i porten ja tres anys no en recorda, i en aquest cas fa un
mes que els hi van fer arribar el document, a on també estava inclosa la proposta de
línia orbital.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que està segur que compleixen la llei, que no els ha acusat de no
complir-la, ja que si no ho fessin seria una qüestió molt greu. El que l’EpM diu es que la
llei defineix mínims democràtics, i que una tradició d’esquerres i una voluntat
democratitzadora de les institucions municipals ha de dur necessàriament a ampliar
això, no pas a limitar-ho, posa com exemple que si un termini és de 48 hores no anar
just, anar una mica més enllà, és aquesta la crítica que fan. Explica que no és només
això que deia el Sr. Garzón, que els hi ha passat un document fa 20 dies, no es
exactament així com s’han plantejar les coses, passen el document i ho agraeixen,
l’EpM l’està llegint, tenen la seva opinió; però en tot cas l’equip de govern que és la
part fonamental, i en concret el grup socialista, hauria d’afavorir la relació entre grups.
Exposa que és la incitació al debat, crear les formes, els mètodes, els moments, el tipus
de relació que permeti l’agregació d’idees, la síntesi, la capacitat d’integració, consens
etc., el que s’ha de fomentar i que això no existeix. Li diu al Sr. alcalde que no és pas un
mestre en aquest tipus de política, diu que en té un molt a prop seu, que és el del Sr.
Zapatero, que és una persona molt respectuosa, molt responsable amb les institucions, hi
ha multitud d’exemples en que diu fins que això no passi per les Corts, el Congrés o el
Senat no es parla, per donar tota la seva importància aquests organismes; exposa que no
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es pas la política que es dur aquí que és anar empenyent, algunes coses es fan bé, altres
es fan malament, diu que es podria fer millor, reitera que falta el model de govern que
ell proposa. Manifesta que seria interessant que aquest model pròxim que es té
políticament se’l miressin més d’aprop i se n‘aprengués una mica perquè ajudaria a tots.
-. El Sr. Garzón diu no entendre com el Sr. García diu que no ha tingut temps de mirarse el document i tenen ja una opinió absolutament formada, com s’ha vist al inici. Diu
que totes aquestes coses requereixen reciprocitat, mentre no hi ha reciprocitat diu que hi
ha això, tant per un costat com per l’altre.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4. Modificació 3/2006 de la plantilla i relació de llocs de treball
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.
Atès que a l’empara de l’article 161 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de Seguretat Social i de l’article 1 del
Reial Decret 1194/1985, de 17 de juliol, sobre normes d’anticipació de l’edat de
jubilació com a mesures de foment de l’ocupació, es va formalitzar un contracte laboral
temporal amb el tècnic de grau mitjà Sr. Jordi Guimerà Sans pel període d’un any, entre
el 8 d’abril de 2005 i el 7 d’abril de 2006, ocupant el lloc de treball de tècnic de Via
Pública, adscrit al Departament d’Obres, Serveis i Transports.
Vist que l’Ajuntament te la voluntat de tenir el maxim possible de plaçes amb caracter
funcionarial, i per aquest motiu, en el seu moment es va fer un procès general de
funcionalització, es creu convenient l’amortització de l’esmentada plaça com a laboral i
la creació de la mateixa com a funcionari.
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 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.
Vist l’informe de la Intervenció General.
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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 21 de març de 2006.
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 3/2006 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: Tècnic grau mitjà
Escala d’Administració Especial
Subescala Tècnica
Grup: B
Efectes: 7.4.06
Personal funcionari
Crear
Plaça que es crea: 1
Denominació: Tècnic mitjà
Escala d’Administració Especial
Subescala Tècnica
Grup: B
Efectes: 08.4.2006

Relació de llocs de treball
Personal laboral
Amortitzar
Lloc de treball que s’amortitza: 1
Denominació del lloc: Tècnic de Via Pública
Lloc tipus: Assimilat Tècnic B1
Enquadrament orgànic: Departament d’Obres, Serveis i Transports
Efectes: 7.4.06
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Personal funcionari
Crear:
Lloc de treball que es crea: 1
Denominació del lloc: Tècnic de Via Pública
Lloc tipus: Tècnic B1 (B, 19, 26 3%)
Enquadrament orgànic: Departament d’Obres, Serveis i Transports
Efectes: 8.4.06
Fitxa descriptiva: 167
2. Fer pública 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.

El Sr. Táboas explica el contingut de 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.
5. Aprovació inicial de la modificació dels plecs de clàusules administratives
generals aplicables als contractes d'obres, i als contractes de consultoria i
assistència, serveis i subministraments
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió celebrada el 24 de febrer de 2000
i en sengles acords, va aprovar inicialment la modificació dels plecs de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d'obres, i als contractes de consultoria
i assistència, de serveis i de subministraments, vigents en aquell moment. L'aprovació
inicial va esdevenir definitiva en no haver-se presentat durant el període d'informació
pública cap al·legació i suggeriment al respecte, per la qual cosa en el Butlletí Oficial de
la Província de 19 de maig de 2000 es van publicar els textos íntegres de les clàusules
que havien estat modificades. Aquesta modificació era conseqüència de la promulgació
de la Llei 53/1999 que va introduir importants modificacions en la Llei 13/1995, de
contractes de les administracions públiques, a partir de la qual s'havien elaborat els
plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres, i als
contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministrament que llavors es
van modificar.
Els textos vigents dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als
contractes d'obres, i als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de
subministraments, són doncs els que es deriven dels aprovats en primera instància el 27
de juliol de 1995, amb les modificacions posteriors de 15 d'abril de 1996 i de 26 de
març de 1998, i les modificacions esmentades en el paràgraf anterior de 24 de febrer de
2000.
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Des d'aquella data la legislació de contractes ha sofert diverses modificacions, que han
afectat de manera més o menys important als plecs de clàusules que ens ocupen.
Concretament el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; la Llei 14/2000, de 29
de desembre; la Llei 24/2001, de 27 de desembre; la Llei 44/2002, de 22 de novembre;
la Llei 53/2002, de 30 de desembre; la Llei 13/2003, de 23 de maig; la Llei 22/2003, de
9 de juliol; la Llei 62/2003, de 30 de novembre; la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i el
Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març han modificat successivament la legislació de
contractes de les administracions públiques. També cal tenir en compte la promulgació
del Reial Decret 1098/2001 pel que s'aprovà el Reglament General de la llei de
contractes de les administracions públiques.
Totes aquestes modificacions normatives han fet que els plecs de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d'obres, i als contractes de consultoria
i assistència, de serveis i de subministraments, estiguin en aquest moment en
contradicció amb algunes de les normes indicades. Aquesta circumstància, juntament
amb el fet que l'experiència en l'aplicació del plecs aconsella introduir alguna
modificació per millorar els processos de contractació, motiva aquesta proposta de
modificació dels plecs de clàusules administratives generals aplicable als contractes
d'obres, i als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments.
Les modificacions més destacades introduïdes en els esborranys de plecs que estan
incorporats a l'expedient afecten a la:
a) Composició de la mesa de contractació
b) Eliminació de la definició de defectes no esmenables en la documentació de les
pliques.
c) Adequació de terminis a la normativa vigent.
d) Conversió d'imports monetaris en euros.
e) Adequació del procediment dels contractes menors a la normativa vigent.
f) Millor concreció del còmput del termini d'inici de les obres, en el cas del plec
aplicable als contractes d'obres.
g) Habilitació al contractista per a l'ocupació de béns de domini públic.
h) Adequació de les penalitzacions per demora a la normativa vigent.
i) Adequació de l'annex I en els mateixos termes indicats.
j) Foment dels objectius socials en la contractació
L'article 278.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, estableix que els ens locals poden aprovar plecs de
clàusules administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica Assessora.
L'apartat 3 del mateix article 278 estableix que l'aprovació dels plecs de clàusules
administratives generals correspon al ple, d'acord amb el procediment establert per a les
ordenances locals, i que abans de l'aprovació inicial i de la definitiva és necessari
l'informe del secretari o secretària i l'interventor o interventora de la corporació.
El procediment d'aprovació d'ordenances i reglaments al qual es refereix l'article 278.3,
està regulat a l'article 178.1 de la mateixa llei, i consisteix en l'aprovació inicial,
informació pública per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments, i resolució de totes les reclamacions i suggeriments
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presentats i aprovació definitiva pel ple. Si no hi ha reclamacions o suggeriments,
l'acord inicial esdevé definitiu.
Atès l'informe de la Intervenció de Fons i de la Secretaria, de dates 9 i 11 de novembre
de 2005, respectivament.
Atès l'informe del cap de Departament de Serveis Jurídics Centrals de 3 de març de
2006.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació del plec de clàusules administratives generals
aplicable als contractes d’obres de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, segons el
redactat annex que incorpora les modificacions efectuades en el text actualment
vigent.
2. Aprovar inicialment la modificació del plec de clàusules administratives generals
aplicable als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, segons el redactat annex que incorpora les
modificacions efectuades en el text actualment vigent.
3. Sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies la modificació
esmentada, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions o suggeriments.
4. Tenir per aprovada definitivament la modificació en el supòsit que no se’n formulin.
5. Publicar el text íntegre de les clàusules modificades en el Butlletí Oficial de la
Província un cop hagi assolit l’aprovació definitiva.

El Sr. alcalde explica el contingut de la proposta d’acord.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Díaz, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 15
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cot, Domínguez, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
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6. Adjudicació d'una concessió administrativa d'ús privatiu sobre l'habitatge
existent a l'equipament cultural de Can Gomà
Atès que dins el recinte de l'equipament cultural de Can Gomà, hi existeix un habitatge
que està ocupat per la senyora Rosario Martínez Rodríguez, la qual ja l’ocupava des
d'abans que l'esmentada finca fos adquirida per l'Ajuntament, i que posteriorment, fins a
la seva recent jubilació, la interessada va desenvolupar, dins de la plantilla de
l'Ajuntament, les funcions de conserge d’aquest equipament.
Atès que malgrat la inexistència de títol perquè la senyora Martínez ocupi després de la
seva jubilació l'habitatge esmentat, es dona també la conveniència municipal que en
aquell equipament hi continuï havent algun tipus d'ocupació permanent.
Atès que tant pel seu ús com per la seva qualificació urbanística (sistema
d'equipaments) es tracta d'un bé de domini públic, el qual així consta a l'inventari
municipal, i que l'ús privatiu d’aquest tipus de béns està subjecte a concessió
administrativa, la qual, a nivell general, s’hauria d’adjudicar mitjançant concurs i
conforme a la normativa reguladora de la contractació, segons que respectivament
estableixen els articles 59 i 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Atès, però, que de conformitat amb l'article 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administracions Públicas, en relació amb el 137.4.i), les
concessions sobre el domini públic es poden atorgar directament quan per raons
excepcionals es consideri convenient efectuar-ho a favor de l'ocupant de l'immoble, i
que en aquest cas, sobre la base de l’article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens
locals, l’òrgan competent per acordar-ho és el Ple de la Corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Atorgar a la senyora Rosario Martínez Rodríguez la concessió administrativa de l'ús
privatiu de l’habitatge ubicat dins de l'equipament cultural de Can Gomà, subjecte a
les clàusules que consten en el plec que hi ha incorporat a l'expedient.
2. Requerir-la per tal que en el termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la
notificació, procedeixi a ingressar l'import de la garantia definitiva de la concessió
xifrada en 200 euros.
3. Formalitzar la concessió en acta administrativa.

El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat:
-. El Sr. Fenosa primer vol disculpar l’absència del Sr. Bargalló, en relació a aquest
tema no tenen res a dir en quant a la concessió administrativa que li fan a la Sra. Rosario
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Martínez després de 30 anys d’haver estat en el seu lloc de treball, sinó més aviat a les
conseqüències que aquesta senyora s’hagi retirat, i diu haver-ho dit en l’anterior Ple. Els
hi preocupa molt que serveis que fins ara feia l’Ajuntament, pel fet que algú es retiri o
deixi el seu lloc de treball faci que aquests serveis puguin ser externalitzats, donats a
companyies que no tinguin res a veure amb l’Ajuntament. Demana que aquest fet es
tingui força en compte perquè sembla que sigui el futur i els hi preocupa molt.
-. El Sr. García diu que es planteja atorgar mitjançant concessió administrativa l’ús
privatiu d’un habitatge en l’equipament cultural de Can Gomà, es planteja fer-ho sense
concurs públic en relació d’una situació que es qualifica d’excepcional. Exposa que al
tractar aquest tema apareixen tot un seguit de situacions que tenen una certa relació, que
és el fet que hi hagi habitatges ocupats per diferents persones, que són béns de domini
públic, la majoria d’elles vinculades a l’activitat de l’equipament al qual pertany
l’habitatge, com per exemple algun equipament educatiu o alguna masia de Gallecs.
Donat aquest fet, l’EpM diu que no hi ha una norma clara, concreta que reguli això i que
garantitzi que es realitza d’una forma on no hi ha discriminació ni il·legalitat. Creu i
convida al equip de govern a encapçalar l’elaboració d’una normativa que doni
cobertura aquest tipus de problema sortint dels comentaris que poden haver-hi. Reitera
que aquests tipus d’habitatges no són exactament iguals i no se sembla gens al cas que
s’està tractant, però tenen una certa relació, domini públic, utilització privativa i escassa
reglamentació. Exposa que el tema que els ocupa en concret i el que s’ha de votar
planteja que hi ha una situació excepcional, diu que saben que la Sra. Rosario i el seu
marit han anat realitzant una funció de vigilància respecte l’edifici de Can Gomà, des
d’abans que aquest equipament fos assumit per l’Ajuntament, és a dir que quan
l’Ajuntament va assumir aquesta responsabilitat en referència aquests edificis ja hi
havia una situació prèvia que condicionava el tracte. També saben que durant aquests
anys que ha estat ha realitzat inversions de temps i econòmiques en el manteniment i en
la millora de l’habitatge, tot i no ser de la seva propietat, i que ha realitzat una exemplar
activitat en la vigilància i conservació de Can Gomà, especialment en aquells moments
greus pels que ha passat l’equipament, per exemple en les inundacions de les caves i les
esquerdes que hi van aparèixer. En aquest últim esdeveniment el paper de la Sra.
Rosario en insistir perquè es tractés el mal de fons, per esbrinar a que eren degudes les
esquerdes, va ajudar a que l’Ajuntament assumís les seves responsabilitats de cara a les
reformes necessàries per garantir la conservació d’aquest equipament i per prevenir que
no hi hagués mals, no només de cara a l’edifici sinó a possibles usuaris. Diu que això és
quelcom que es conegut i s’ha de reconèixer una aportació a l’esforç, a la intensitat, a la
seva tasca per part d’aquesta persona i del seu marit. Exposa que reconeixent tot això
creuen que no hi ha un element de subjectivitat a l’hora de plantejar-se aquesta
assignació, diu que no posen cap inconvenient, però amb motiu del primer tema que ha
plantejat el seu vot serà l’abstenció.
-. El Sr. Táboas diu al Sr. García que esperava que votessin a favor, perquè realment
pensa que és una situació excepcional i no ha trobat arguments en la seva exposició que
sustentin la posició de l’abstenció. Continua dient que no entén quin problema veu amb
el tema de l’excepcionalitat perquè aquí hi ha uns informes jurídics que avalen que
aquesta concessió es pot fer, i s’està fent bé, diu que les dues parts els interessa que es
dugui a terme aquesta concessió, i pensa que es bo per Can Gomà i per la ciutat etc.
Exposa que efectivament és una situació excepcional, per la qual cosa cada situació s’ha
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de tractar amb la seva singularitat, per tant les altres situacions res tenen a veure amb el
fet d’intentar trobar una bona solució al fet que els ocupa. Contesta al Sr. Fenosa que no
és cert que cada vegada que hi ha una jubilació, o un altre situació, es produeixi una
posterior externalització dels serveis que anaven vinculats a aquell lloc de treball.
Repeteix que cada cas és cada cas, i aquí es tenia una situació excepcional pel tipus de
funció que es realitzava a Can Gomà, per part de la que abans era el lloc de treball de
portera. Exposa que s’externalitzarà o no, cada vegada, en funció de que sigui la millor
opció.
-. El Sr. alcalde diu al Sr. García que després de tot el temps que ell ha elogiat la figura
de la Rosario a Can Gomà, que ells també ho fan i ho fan públicament i per això es
passa aquest punt i es vol aprovar aquest punt, que diguin que s’abstenen, ben bé no sap
que pot significar.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. García explica que en aquest tema apareixen elements de tipus subjectiu,
perquè són persones conegudes, hi ha un tipus de relació, de relació política i personal.
L’EpM no vol que se’ls hi pugui retreure que gent que consideren més pròxima política
i afectivament a ells se li digui que si i a una altra gent se li digui que no, quan es
plantegi un debat més a fons de temàtica més general de la part no totalment
reglamentaria. Diu que si depengués d’ells en aquests moments ells votarien totalment
que sí. Saben que això no és un favoritisme però quan hi hagi gent que comenci a
criticar volen estar en condicions de tenir el màxim nivell d’objectivitat per tractar
d’una forma democràtica i oberta a tothom. Reitera que si es depengués del seu vot, es
canviaria la posició i es votava a favor, assegura que mai utilitzaran res en contra de les
persones que votin a favor d’aquesta proposta. Però plantegen aquest vot en relació
fonamentalment al debat que han demanat que es faci, que creu que es farà a curt
termini.
-. El Sr. Fenosa diu que no hi ha res a dir sobre la concessió administrativa d’ús privatiu
de l’habitatge a la Sra. Martínez. Però sí, en quan a l’altre punt, exposa que potser s’ha
equivocat, però explica que es té certa tendència a externalitzar. Li diu al Sr. Táboas que
quan ell parla d’externalitzar o no, no li queden les coses clares, i que és evident que no
hi ha gaires més opcions.
-. L’alcalde explica que la concessió administrativa d’ús privatiu sobre l’habitatge
existent a l’equipament cultural de Can Gomà, concretament a la Sra. Martínez que
ocupava l’habitatge abans que fos adquirida la finca per part de l’Ajuntament, que
durant tant de temps ha estat fent un servei, obligat per la seva responsabilitat, però que
ha anat una mica més enllà sempre de la seva responsabilitat, de la seva obligació i creu
que és un tema de justícia aprovar el punt.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes,
Monràs, Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 15
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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 de membres de la Corporació.
7. Adscripció de béns immobles situats al carrer Riera núm. 7 a l'Empresa
municipal per a la formació ocupacional i l'ocupació, SL i a l'Institut municipal de
serveis als discapacitats
Atès que, en data 24-11-2005, es va estendre l’Acta de recepció de les obres de
distribució interior a l’equipament municipal del carrer Riera, ubicat al carrer Riera
núm. 7 de Mollet del Vallès.
Atesa la conveniència que els béns immobles assentats a l’inventari municipal amb els
núms. 228 i 229, i dels quals, respectivament, disposaran EMFO (Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació), SL i l’IMSD (Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats) de Mollet del Vallès per a la realització de les seves pròpies
tasques, es trobin també relacionats als seus propis inventaris.
Atès que això implica, amb carácter previ, fer-ne una adscripció, la possibilitat i abast
de la qual es contemplen als articles 214.1, 215.1 i 216 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Atès l’informe del cap de secció de Serveis Jurídics Centrals, de 14-03-2006.
De conformitat amb l’article 9.14 del Reglament Orgànic Municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adscriure a EMFO (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació), SL , per al compliment de les seves finalitats, la planta 1a del bé
immoble de propietat municipal ubicat al carrer Riera núm. 7 de Mollet del Vallès,
el qual es troba assentat amb el número 228 de l’inventari de l’Ajuntament, té
451,17 m2 (més 58,12 m2 de la planta baixa que funcionen com a vestíbul previ de
les dues plantes superiors) i està valorada en 293.778,13 € .
2. Adscriure a l’IMSD (Institut Municipal de Serveis als Discapacitats) de Mollet del
Vallès, per al compliment de les finalitats que específicament duu a terme
mitjançant el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), la
planta 2a del bé immoble de propietat municipal ubicat al carrer Riera núm. 7 de
Mollet del Vallès, el qual es troba assentat amb el número 229 de l’inventari de
l’Ajuntament, té 471,50 m2 (més 58,12 m2 de la planta baixa que funcionen com a
vestíbul previ de les dues plantes superiors) i està valorada en 306.214,90 €.
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El Sr. alcalde explica el contingut de 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 inicial de la modificació d'una ordenança de preus públics
Atesa la necessitat de modificar l’Ordenança de preus públics núm. 4.4, reguladora del
preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure.
Atès la memòria del regidor d’Economia i Hisenda, que consta a l’expedient, que
justifica la necessitat de modificar l’esmentada ordenança.
Atès que la modificació proposa ampliar les tarifes amb una nova tarifa, per la qual es
fixa un preu màxim, no cal estudi econòmic que justifiqui el preus públic, havent de
fixar-se després el definitiu per l’òrgan competent, moment en el qual haurà de constar
el corresponent estudi econòmic que el justifiqui.
Atès l’informe favorable de l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances reguladores dels preus públics es detalla
a l’article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
-

Aprovació inicial del Ple
Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta
dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments
Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord
esdevindrà definitiu.

De conformitat amb el que estableixen els articles 41 al 47 i 127 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i segons allò que es preveu a l’article 123 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per a la modernització del govern local, correspon al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació d’aquest expedient.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de preus públics núm. 4.4.
reguladora del preu públic per la prestació dels serveis culturals i de temps lliure, en
el sentit d’incloure un punt set a l’annex de tarifes i modificar el redactat de l’apartat
a) de les normes d’aplicació de les tarifes, que quedarà amb el redactat següent:
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Concepte
…
7. Organització de jornades, activitats i esdeveniments diversos
de caràcter lúdic en general. Preu màxim

EUR

1.000,00

Normes d'aplicació de les tarifes:
a) Per als apartats 1, 2, 3, 5, 6 i 7 caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas
el preu a exigir, que serà com a màxim el que fixa l'ordenança. En el supòsit que
l’activitat sigui organitzada per un organisme autònom, la competència per a la
fixació de la quantia del preu públic correspondrà a la Presidència de l’organisme,
llevat del supòsit que aquesta quantia no cobreixi el cost del servei.
3. Sotmetre la referida modificació a informació pública durant el termini de trenta
dies, comptats a partir del següent a la data de publicació de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província.
4. Entendre definitivament adoptat l’acord en cas que no es presentin reclamacions, i
publicar el text integrat de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província.

El Sr. Táboas explica el contingut de 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.
9. Aprovació de l'atorgament d'un aval a EMFO per a una operació de tresoreria i
cancel·lació de la vigent
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en la seva sessió de 21 de març de 2005,
avalant l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL per a la
concertació d’una operació de crèdit per import de 841.416,00 € amb el Banco Español
de Crédito, SA, la qual fou subscrita el 31 de març de 2005.
Vist l’informe subscrit pel conseller delegat i la gerent de l’esmentada empresa
municipal de 13 de març de 2006, en relació a la conveniència de subscriure una nova
operació de tresoreria, mitjançant crèdit en compte corrent, pel mateix import amb la
finalitat de cobrir les necessitats temporals de tresoreria, en substitució de la subscrita el
31 de març de 2005 per venciment d’aquesta.
Atesa la necessitat de l’atorgament de l’aval a l’esmentada empresa per a poder dur a
terme aquesta operació de tresoreria.
Vistes les condicions incloses a l’oferta de l’entitat Banco Español de Crédito, SA i el
model de contracte que s’adjunten.
Vist l’informe del cap de Secció de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals.
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Vist l’informe de la Intervenció de Fons.
Atesos els articles del 48 al 55 i 199 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les
operacions de crèdit dels ens locals i dels seus organismes i empreses municipals.
Atesos els articles 22.2.m) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, en relació a les competències del Ple municipal per a la concertació
d’operacions de crèdit i la forma d’adopció dels acords corresponents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Atorgar aval a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
per a dur a terme una operació de tresoreria, amb l’entitat i les condicions que es
detallen a continuació:
Tipus d’operació:
Crèdit en compte corrent
Entitat:
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, SA
Import:
841.416,00 €
Termini:
1 any
Tipus d’interès nominal:
EURIBOR a 3 mesos + 0,06 (sense arrodoniment)
Revisió tipus d’interès i
liquidació:
Trimestral
Comissions d’obertura i
Sense
estudi:
Garanties:
Aval solidari de l’Ajuntament
Intervenció:
Notari
Contracte-model:
Adjunt
2. Cancel·lar l’aval de l’Ajuntament a l’operació de crèdit concertada entre
l’esmentada empresa municipal i el Banco Español de Crédito, SA el 31 de març de
2005 per import de 841.416,00 €.
3. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre de 28 de juny de 1999 del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya modificada per
l’Ordre ECF/324/2003 de 2 de juny i el Decret 94/1995, de 21 de febrer, de la
Generalitat de Catalunya.

El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat:
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-. El Sr. Fenosa explica que s’han aprovat fa un moment, els comptes d’EMFO, els
comptes resultaven prou bons. Tot i així, diu que sempre el sorprèn que els cal, o li cal a
EMFO una línia de crèdit, però no importa que tingui beneficis o que tingui pèrdues,
sistemàticament és la mateixa quantitat any rera any. Exposa que això el que dóna a
entendre o el que podria donar a entendre es que no hi ha el més mínim esforç per
intentar generar diners que permeti disminuir aquest deute, i evidentment la despesa que
comporta el deute, diu que cada any es produeix la mateixa situació.
-. El Sr. Táboas contesta que no és cert que no hi hagi cap esforç per millorar les
situacions financeres d’EMFO, diu que en principi les condicions de les pòlisses de
l’Ajuntament en general i d’EMFO en particular són immillorables, per altra banda
EMFO va incrementant el seu pressupost d’un exercici a l’altra, encara que sigui només
per l’IPC, si es manté la pòlissa vol dir que el percentatge que suposa aquesta pòlissa en
relació al volum de diners que mou EMFO és menor, perquè com tot puja i es manté
l’import, llavors també s’estaria fent una contenció aquí. Aquest és l’import que
necessita EMFO per les subvencions que rep de la Generalitat i de la Diputació, que són
les que per raons de la seva justificació i pagament posterior, es retarden en el seu
pagament i per tant són les que ens obliguen a tenir aquesta mena d’instrument financer.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fort, Fortuny, García, Garzón, Gómez,
Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total:
20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Fenosa Total: 1
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
10. Mocions d'urgència
10.1. Moció sobre la laicitat presentada pel grup de l’EpM.
Atès que el procés de transició de la dictadura a la democràcia, en virtut dels seus
condicionaments i característiques, no va impulsar un marc veritable de civilitat; entès
aquest com la construcció d’una societat igualitària sense dominació d’uns individus
sobre els altres.
Atès que el franquisme i la manca de memòria històrica han impedit que la nostra
societat pugui situar-se en els paràmetres mínims d’un acord de convivència apte per a
totes les persones i grups, siguin quines siguin les seves creences particulars, dins els
principis generals del respecte mutu i l’absència de privilegis.
Atès que la laïcitat no ha de confondre’s amb la mera aconfessionalitat o neutralitat de
les institucions públiques perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i
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independent de qualsevol confessió o ideologia i resta oberta, pedagògicament, a totes
les aportacions culturals, religioses, filosòfiques i científiques que siguin capaces de
desenvolupar una reflexió crítica i comparada, per tant compatibles amb les exigències
d’una ciutadania informada i responsable.
Atès que entenem i creiem necessari, per poder avançar en l’aprofundiment d’una
societat justa i igualitària, en la separació de l’esfera pública i l’esfera privada.
Atès que aquesta garantia només es pot concebre en la mesura que els diferents valors
culturals i/o religiosos mesurin llur intensitat acceptant conviure en el respecte vers les
altres opcions religioses i/o filosòfiques.
Atès que en l’àmbit municipal s’estableix l’espai de relació de proximitat amb la
ciutadania i per tant és un espai idoni de foment de valors i civisme.
Atès el document “La laïcitat: un model de convivència per a la societat catalana.
Seixanta-quatre reflexions i propostes per al seu exercici a Catalunya” que ha presentat
la Lliga per la laïcitat.
Per tot això, el Grup Municipal de l’Entesa per Mollet presenta al Ple Municipal les
següents propostes d’acord.
ACORDS
1. Tenir present i garantir en el protocol de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels
seus càrrecs electes, un tracte realment igualitari amb totes les confessions,
abstenint-se de qualsevol vinculació – en tant que administracions – amb cap
creença o entitat espiritual particular. Per tant, llevat el cas de la seva convicció de
consciència i no pas en funció de la seva representació pública, els representants
públics, per la seva condició institucional, no assistiran com a tals a cap mena d’acte
litúrgic que tingui un caràcter confessional específic, sinó en tot cas, a títol
individual. En el cas de les festes i esdeveniments locals, es vetllarà per la separació
estricta de les celebracions populars i de les de caràcter litúrgic.
2. En les inauguracions oficials evitar el protagonisme d’una confessió religiosa.
3. No hi ha d’haver cap símbol religiós en organismes oficials, exceptuant aquells que
formen part del patrimoni col·lectiu o que representen un especial valor artístic.
4. En el nomenclàtor públic, d’ara endavant s’intentarà incorporar temàtiques o
personalitats d’altres àmbits del pensament, la cultura i la societat.
5. Trametre aquest acord a la Lliga per la Laïcitat, l’ACM, la FMC i a les entitats
religioses i filosòfiques del municipi.
El Sr. García argumenta que és urgent que es discuteixi per haver-hi un problema sobre
el funcionament de les mocions. Explica que si han de passar per la Junta de Portaveus,
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per donar el vist i plau, i que si no se’ls hi dóna encara que s’han presentat en temps i en
forma, es passa com a urgència; hi ha una argumentació de temps per encobrir que no hi
ha la possibilitat de discutir en el Ple tot allò que es presenta a la Junta de Portaveus,
que d’altra banda és raonable que es pugui discutir, explica que hi ha coses que no cal
arribar a un consens sinó que cal més que quedin clares les diferents posicions dels
diferents grups municipals. Exposa que hi ha una barreja tan gran que sempre se’n
ressenteix el problema de la llibertat de discussió i de la clarificació de diferents
postures. Diu que s’està utilitzant un mecanisme que no correspon per possibilitar que el
Ple s’assabenti que hi ha una temàtica que interessa a un grup municipal i que creu que
l’Ajuntament i tots els grups s’han de manifestar sobre ell. Explica que aquesta posició
que plantegen correspon a una campanya que estan duent diferents associacions de
Catalunya i d’Espanya, la Lliga per la laïcitat és l’associació que vehicula
fonamentalment aquesta proposta, però hi ha organitzacions socials importants com
sindicats que estan defensant també aquesta posició. L’EpM pensa que és important
que els Ajuntaments es defineixin amb claredat en aquest tema, que la seva actuació en
tots els nivells tingui el contingut més asèptic en relació en les diferents organitzacions
o confessions religioses. Justifica la necessitat de la laïcitat dient que històricament
s’han tingut problemes religiosos, senyala la Guerra Civil i la Dictadura Franquista i diu
que tot això ha marcat culturalment i a nivell de funcionament a totes les institucions, i a
més a més en l’actualitat hi ha molta gent nouvinguda que incorpora l’element religiós,
no com quelcom íntim i privat de cada persona i cada família, sinó com alguna cosa que
ha de tenir expressió a les institucions. Exposa que tenint en compte la història i amb els
problemes que es comencen a manifestar i que es poden agreujar, hi hagi una clara
posició per part de les administracions per defensar allò laic en el seu comportament, i
educar a la ciutadania en els criteris democràtics; i que hi hagi llibertat en expressar les
seves creences religioses, però això no signifiqui incorporar-ho a les administracions
portant a la divisió i a l’enfrontament entre els ciutadans. Exposa que és en funció de
tota aquesta problemàtica que defensa la urgència que el Ple es defineixi a favor
d’aquesta moció.
-. El Sr. alcalde recorda al Sr. García que és un acord d’inici de legislatura, totes les
propostes que tinguin un acord de la Junta de Portaveus es passen i s’inclouen en l’ordre
del dia i aquelles que no en tinguin passen com a moció d’urgència. Explica que el que
es farà a continuació és obrir el debat a la resta de grups municipals per tal que valorin
la urgència o no urgència pel debat posterior.
S’obre el debat.
-. La Sra. Calvo exposa la sorpresa en rebre la moció, que la situació comença a ser
preocupant, diu a l’EpM que haurien de fer una reflexió seriosa sobre tot això. Diu que
amb aquesta mena de propostes l’única cosa que fan és apropar-se cada cop més a
extrema esquerra, i s’estan quedant cada cop més lluny de les preocupacions reals de la
gent, del centre polític. Explica que en el tema de la religió tenen un problema greu,
perquè viuen encallats en posicions irreals, demagògiques i antigues, pròpies d’un
llenguatge i un pensament fracassat i d’èpoques passades. Li pregunta si encara no s’ha
assabentat que es viu en el segle XXI i no pas en el XIX, que el comunisme ha fracassat
i es viu en un règim de democràcia i llibertat. Diu que no se n’ha adonat que hi ha una
Constitució i uns acords amb el Vaticà que van donar una solució generosa, amplia i
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estable en matèria religiosa, pel que fa les relacions Església – Estat. Explica que
propostes com aquesta demostren la seva falta de respecte per la realitat històrica social
i cultural, de les arrels cristianes del nostre poble, i les seves institucions, les tradicions i
costums. Diu que entenen que tot això és perfectament compatible no només amb la
democràcia i la llibertat, sinó també amb el respecte a totes les sensibilitats religioses i
culturals que pugui haver a la ciutat. El PP sempre ha defensat la identitat i la cultura
pròpia de la nostra comunitat i no creu que això sigui compatible amb aquesta postura
sectària, laicista i radical que ells defensen en aquesta moció.
-. El Sr. Guillaumes diu que ells com a formació liberal el tema de la laïcitat els hi està
bé, diu que ell mateix és soci d’una de les entitats membres de la Lliga per la laïcitat.
Exposa que la moció que presenten és extemporània i no hi ha per on agafar-la, diu que
no hi ha cap clam popular per demanar la urgència; explica que l’equip de govern els hi
va dir que si la deixaven a sobre de la taula es podia redactar un altre , diu que ells no
han volgut, que volien presentar aquesta amb aquesta redacció. Explica que en els
termes que l’han presentat on es diu que les institucions d’aquest Ajuntament no podran
fer cap mena de manifestació d’inclinació religiosa, diu si se’n dóna compte que no es
podran ensenyar nadales a les escoles bressol de Mollet, no es podran posar pessebres a
les escoles bressol de Mollet, els regidors no podran anar a la missa de Sant Vicenç
representant a la Institució perquè específicament diuen a la moció que no es podran fer
aquestes coses. Diu que es té sort de tenir aquesta bandera perquè si aquesta moció es
presenta a Sabadell el primer que s’ha de fer és canviar la bandera municipal perquè hi
ha una creu, també posa l’exemple del que passaria si es presenta a Can Barça. Diu que
s’està presentant un cosa absolutament desarrelada del país on viuen, el que no es pot
negar és la tradició de la qual es procedeix, i a partir d’aquí respectar el simbolisme.
Explica que en la moció es diu que en els actes públics no es poden barrejar els actes
institucionals amb els litúrgics, i es pregunta si s’ha de substituir la festa i la missa del
vot del poble, també es pregunta si es podrà celebrar la Cavalcada de Reis. Diu que han
presentat una moció que des del punt de vista laic no s’aguanta per enlloc, diu que
aterrin en el segle XXI que és on s’està i no en el segle XIX que és on sembla que
s’hagi redactat aquesta moció.
-. El Sr. Fort explica que es tractava de defensar la urgència o no urgència de presentar a
aprovació aquest punt, però lògicament quan el representant de la formació ha presentat
la urgència i ha entrat en profunditat és lògic que els altres representants hi entrin
també. Diu que ell no ho farà prou perquè el Sr. Guillaumes ha inserit suficientment en
la ridiculesa d’aquest punt, en el seu anacronisme, aquesta renúncia a la història, la
cultura i les tradicions, com si tot això no s’hagués viscut, diu que estan en un altre
món, provablement el 1931 o 32. Respecte a la urgència diu que ells els hi va dir a la
Junta de Portaveus que aquest és un tema molt seriós i que només cal mirar a França, la
laïcitat no és tenir una creu darrera en el despatx o que vingui al rector a inaugurar una
plaça. Diu que a partir de la ridiculesa que fan presentant aquesta proposta, els hi diuen
que deixin de fer el ridícul, que analitzin en profunditat el que vol dir la laïcitat, que no
són aquestes coses que ells proposen, i que el Sr. Guillaumes els ha deixat en ridícul. Si
es té o no es té una cultura laica, si realment es respecta allò que diu la Constitució i
l’Estatut, la separació Església i Estat, diu que això últim no té cap urgència perquè es
compleix perfectament. Tot i això, diu que si ells consideren que s’ha d’aprofundir en la
laïcitat, no pel present sinó pel futur, per tot el que pot significar pel futur, un bon
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coneixement del que significa la laïcitat i comportament laic ho estudiaran, però ara
estudiïn bé el que han presentat i quan els hi caigui la cara de vergonya, llavors els hi
demanaran reunir-se per parlar de veritat de laïcitat.
-. El Sr. Fenosa diu que pensa dir que no és urgent, el motiu és que quan la va rebre, va
intentar captar l’opinió de vàries persones d’ERC i no hi havia ningú que donés la
mateixa opinió que l’altra. Explica que si alguna cosa que s’hagi dit amb coherència
sobre això es que és un tema que de superficial no en té res, va molt a fons, no creu que
tingui res a veure amb el comunisme, o el Vaticà, i que possiblement el fons no en té res
de ridícul. Creu que s’han de seure realment, i veure que és el que es vol dir realment en
aquesta moció, i després aplicar-ho, diu que quan la va llegir reconeix que li va
sorprendre, reitera que dins del seu grup no hi havia ningú que tingui una mateixa
opinió, es evident que entre tots els del Ple ha de ser inicialment complicat i potser es
pot arribar en algun acord, però així, en aquests moments creu que no.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Ningú.
Voten no: Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro,
Guillaumes, Monràs, Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 15
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
10.2. Moció sobre la creació d’una Comissió d’ Estudi per regular les antentes.
Atès que al terme municipal de la nostra ciutat hi ha instal·lades 8 antenes de telefonia
mòbil propietat de les companyies Retevisión, Airtel, Telefònica i Tradia.
Atès que a la nostra ciutat no existeix actualment una normativa municipal que reguli la
ubicació d’aquestes antenes dins el nostre terme municipal, i que per tant hi ha un buit
normatiu en aquest sentit.
Atès que la presència d’antenes de telefonia mòbil a prop de nuclis habitats genera
desconfiança i inquietud ciutadana per les possibles conseqüències que poden generar
en la salut de les persones.
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès aprova els següents:
ACORDS
1. Crear una Comissió d’Estudi que desenvolupi una normativa municipal reguladora
de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil a la nostra ciutat.
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El Sr. García diu que s’imposen unes formes que no són clarament democràtiques, i que
això és molt greu. Diu que s’està utilitzant un mecanisme d’urgència encara que no és el
que correspon perquè no hi ha la voluntat política per part de l’equip de govern, i en
concret per l’Alcaldia, i els temes que surten a debat a la Junta de Portaveus encara que
no tinguin la majoria, si es pensa que són temes interessants puguin debatre’s en el Ple.
Exposa que això no es fa, i que es busca una síntesis una mica fantasmagòrica, on es
posa l’èmfasi en el consens, però que el problema és el de la democràcia, el de la
llibertat d’expressió, i el fet és que als ciutadans els hi pugui arribar amb claredat les
posicions i els arguments de cadascú, i amb aquesta forma de treballar no es facilita.
Creu que intervencions que s’han fet per part d’algunes persones amb anterioritat no
s’han de dir, una persona pot tenir l’opinió que tingui però s’ha de ser respectuós, sinó
es fa respectuosament no s’ajudarà a una relació entre les persones que permeti
clarificar, el que s’ha de clarificar en cada moment. Reitera que hi ha hagut en concret
una intervenció que ha utilitzat un vocabulari ofensiu, diu que no és la forma i que
porten molts anys en la política i s’hauria d’haver après formes una mica més ambigües,
més de mà estesa, que ajuden realment a buscar un punt de clarificació d’avanç i de
progrés; lamenta aquest tipus d’actuació. Argumenta la urgència dient que és necessari
que l’Ajuntament obri un procés, amb un caràcter de participació, per arribar a elaborar
una normativa en referència al problema de la possible contaminació per part de les
antenes de telefonia mòbil. La contaminació electromagnètica és un tema que està
preocupant cada vegada més a una part significativa dels ciutadans, això pressiona a les
administracions perquè a partir de les seves competències, intervingui i vagi el més
lluny possible, en la defensa del dret a la salut de tots els ciutadans. Se sap que sobre
aquesta temàtica hi ha debats a nivell científic, sobre el grau de perillositat, i que no
s’està en aquests moments en una total certesa sobre el nivell de perjudici sobre la salut
que pot tenir aquest tipus de contaminació, però davant de l’incertesa sempre s’ha de
defensar el criteri de prevenció, i no quedar-se curt amb les tasques de prevenció. Molts
Ajuntaments de Catalunya com del conjunt d’Espanya atenen a que aquesta
problemàtica es va estenent i la percepció que té una part de la població és de
preocupació, han assumit les seves responsabilitats i s’han plantejat elaborar normatives
que resumeixin tots els elements per fer el màxim de política positiva a l’entorn del
perill que poden tenir per la salut de les persones la instal·lació d’aquest tipus d’antenes.
Diu que a Mollet hi ha diferents antenes i que per part de l’EpM s’ha demanat un parell
de vegades a l’equip de govern, per escrit, que se’ls fes arribar informació sobre les
antenes que hi ha a Mollet i la situació administrativa d’aquestes antenes, explica que
només han rebut un plànol de Mollet amb el dibuix d’on estan concentrades, però la part
de la situació administrativa i el nivell de conflictivitat no ha arribat encara. Exposa que
aquestes coses no són de rebut, perquè quan es demana una cosa, que a més a més és
una obligació per part de l’equip de govern de respondre, s’ha de respondre amb un
temps oportú, i amb una qualitat en la informació que respongui realment al prec que
s’ha fet. A Mollet hi ha persones que creuen que és necessari que s’estudiï amb més
profunditat aquest problema, si la política preventiva que es duu a terme és la més
adequada, i que fora necessari elaborar una normativa, una reglamentació municipal que
ajudi a tractar el tema de la millor manera possible. Explica que hi ha persones que han
tingut contacte amb l’Ajuntament i se’ls hi ha donat expectatives que això tiraria
endavant i després no ha estat així. Creu important que hi hagi un debat, i per tant que
es declari la moció d’urgència, i crear una comissió municipal oberta a l’aportació
d’aquelles persones que tenen interès i capacitat per ajudar, perquè l’Ajuntament de
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Mollet com d’altres Ajuntaments arreu de tota Catalunya i tota Espanya estigui al
capdavant, real no pas virtual, de la defensa de la salut de les persones, dels ciutadans de
Mollet entorn d’aquesta problemàtica.
S’obre el debat.
-. La Sra. Calvo diu que no consideren que sigui urgent però tot i així donen el vot
afirmatiu cap a la urgència perquè és un tema municipal i només pel fet de ser
municipal s’ha de parlar en el Ple i intentar solucionar el problema que hi ha.
-. El Sr. Guillaumes diu que el seu grup no votarà la urgència tot i que veu la
importància del tema, diu que en aquest moment això està regulat, no es pot dir que
s’està amb absència de normativa, està regulat al Pla General, i en les competències que
corresponent a l’Ajuntament. Diu que la moció en els termes que l’han presentat no es
pot votar, perquè demanen la creació d’una comissió d’estudi en base a regular una sèrie
de competències la majoria de les quals, no totes, no són de competència municipal. Diu
que si votessin a favor de la moció, s’aprovaria la creació d’una comissió nul·la de ple
dret perquè regularia coses que no li toquen regular. Exposa que el tema efectivament
és important, del seu vot no es vol que se’n dedueixi la innecessarietat d’una ordenança,
però tampoc la seva necessitat, és un tema que s’està mirant amb molt d’interès, però en
tot cas mai en els termes en que ells ho han plantejat; una comissió per estudiar temes
que no són competència municipal, diu que no és de rebut i que no és pot votar.
-. El Sr. Garzón diu al Sr. García que l’Ajuntament va entomar el tema de les telefonies
mòbils l’any 99, i que pel fet que no hi hagi una ordenança municipal no vol dir que no
estigui regulat. Concreta que les competències municipals, com deia el Sr. Guillaumes,
són molt escasses, perquè les competències són fonamentalment estatals, una mica
competències autonòmiques, i finalment les competències municipals que es limiten a
l’espai i a desenvolupar allò que el decret 148/2001 del 29 de maig de la Generalitat
permet als Ajuntaments concretament el que es contempla en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, que ja figura en el Pla General; i concretament també la llei 3/98
del 27 de febrer d’intervenció integral de l’administració ambiental que permet a
l’Ajuntament de Mollet fer una ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal amb activitats i instal·lacions. Les ordenances que existeixen
en altres municipis regulen exactament el que està inclòs en el Pla i en aquesta
ordenança que ha dit, perquè són les úniques competències que tenen els ajuntaments.
Vol recordar que durant l’any 2005 l’Ajuntament va fer arribar una sèrie de
documentació al Síndic d’aquest municipi explicant-li exactament la normativa, i
ubicació d’antenes mòbils i les comprovacions que s’havien fet per una empresa
homologada respecte les radiacions que produïen, i que aquestes estaven força per sota
del que estableix la llei. Explica que una altra qüestió es si la llei sembla bé o malament,
i que ells com Ajuntament no poden regular altres qüestions que són de competència
bàsicament estatal. Per tot això, diu que no és urgent votar avui en aquest Ple
afirmativament la proposta.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez, López, Rodríguez. Total: 8
- 27 -

Voten no: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
10.3. Moció sobre el tercer aniversari de la invasió de l'Iraq
El passat 20 de març es van complir tres anys de la invasió i ocupació de l’Iraq per part
dels exèrcits dels Estats Units i de la Gran Bretanya.
L’ocupació està deixant un saldo desolador: més de 100.000 persones mortes, i 800.000
de ferides com a conseqüència directa dels atacs militars. La invasió i ocupació de l’Iraq
va ser, i continua essent a data d’avui, un acte d’agressió il·legal, perpetrat de forma
unilateral al marge dels organismes internacionals.
En aquests anys d’ocupació s’han documentat crims de guerra i contra la humanitat,
atacs deliberats i indiscriminats contra la població civil, i ús d’armament prohibit per
convenis internacionals, com ara armes revestides d’urani empobrit, bombes de
fragmentació, i fòsfor blanc.
Les tropes d’ocupació són responsables directes de detencions indiscriminades i de la
violació de convencions internacionals que regulen el tracte i els drets dels presoners.
Aquesta vulneració es va fer palesa molt especialment en el cas de les tortures i
humiliacions a, entre d’altres centre de detenció, la presó d’Abu Ghraib.
Els ocupants en tant que forces que han de garantir la seguretat de la població, són
també els últims responsables de la desaparició i assassinat de gairebé 300 professores i
professors i universitaris. Aquesta campanya d’assassinats suposa el genocidi
intel·lectual de tot un col·lectiu que podria jugar un paper destacat, i imprescindible, a
l’incert futur de l’Iraq.
D’altra banda, l’ocupació no ha fet més que empitjorar les ja precàries condicions de
vida d’iraquians i iraquianes:
- la taxa de mortalitat infantil és el doble que abans de la invasió. La mortalitat global
s’ha multiplicat per 2,5
- la malnutrició infantil també s’ha duplicat, arribant al 7%. 400.000 infant iraquians
pateixen desnutrició aguda.
- els serveis bàsics estan col·lapsats, destacant molt especialment l’ensenyament i la
sanitat que, tot i estar dotats d’uns excel·lents professionals, no poden donar assistència
adequada a la població atès el seu deteriorament
- la major part del territori iraquià pateix la manca d’aigua potable i de subministrament
elèctric, amb interrupcions que arriben a les setze hores diàries
- les dones iraquianes veuen esvair-se els drets assolits durant dècades.
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La inseguretat i la violència s’han consolidat en el dia dia de l’Iraq, mentre els sectors
més reaccionaris i integristes reclamen l’aplicació de la sharia, L’atac a les dones,
mitjançant detencions, abusos, tortures i violacions, sembla formar part d’una
“estratègia de guerra” que fan servir, d’igual forma, les tropes d’ocupació, i les forces
armades i la policia iraquiana
- l’economia iraquiana esta sent transformada en ultraliberal de forma accelerada a
través de la privatització dels recursos socials, així com també dels serveis bàsics,
inclòs el sistema sanitari. La taxa d’atur se situa entre el 60 i el 80% de la població en
edat laboral
Atesos els acords del Ple d’aquest Ajuntament en contra de la invasió de l’Iraq i, en
general en contra de la violència i de les guerres, i a favor de la pau, la llibertat i la
democràcia,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
ACORDI
1. Rebutjar la invasió i ocupació de l’Iraq, i sol·licitar la retirada a curt termini de totes
les tropes d’ocupació desplegades al país, així com d’aquelles empreses que, a
l’empara de la guerra, puguin realitzar operacions d’espoli o de caire especulatiu.
2. Expressar, de nou, la solidaritat d’aquesta institució amb el poble iraquià.
3. Instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya que denunciïn els crims de
guerra i contar la humanitat que s’hagin pogut cometre en aquesta guerra, i que
reclamin la intervenció de la comunitat internacional per a la resolució del conflicte,
sobre la base de la fi de l’ocupació i la devolució de la sobirania al poble iraquià.
4. Traslladar aquests acords a la Plataforma per l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq
–PASI, al ministeri espanyol d’Afers Exteriors i de Cooperació, a l’Agència
Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

El Sr. Fort argumenta la urgència de la moció dient que aquesta és una proposta
presentada per la Plataforma Aturem la Guerra i amb el suport d’EpM, en la Junta de
Portaveus es fa fer unes modificacions per tal que i pugui haver-hi consens. Explica que
la urgència del debat i aprovació si escau d’aquesta proposta rau en que és precisament
en aquests dies de març quan es produeix el tercer aniversari de la invasió de l’Iraq.
S’obre el debat.
-. El Sr. García vol recordar que aquesta proposta és fruit d’un escrit que va presentar la
Plataforma Aturem la Guerra a tots els grups municipals, i que creu que s’ha de
reconèixer el paper que ha tingut aquesta associació, com ha expressat abans el Sr. Fort
per tant es solidaritza amb el que ha dit.
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Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.

El Sr. Fort presenta el contingut de la moció dient que aquesta ha estat una proposta que
ha presentat la Plataforma Aturem la Guerra de Mollet i que ha tingut un suport inicial
de l’EpM que es va presentar a la Junta de Portaveus i en la Junta amb la voluntat
d’arribar a un consens i que el màxim de grups possibles poguessin votar a favor es van
fer algunes modificacions. Exposa que en la proposta que ha llegit la secretària falta una
frase que es va redactar amb el consens en la Junta de Portaveus, en relació en el primer
punt de la part dispositiva que diu: rebutjar la invasió i ocupació de l’Iraq, i sol·licitar la
retirada a curt termini de totes les tropes d’ocupació delegades al país, així com
d’aquelles empreses que en l’empara de la guerra puguin realitzar operacions d’espoli o
de caire especulatiu. Explica que la voluntat d’aquesta proposta, en motiu d’aquest
tercer aniversari, recordar que l’Ajuntament s’ha manifestat forces vegades, i que
associacions i entitats s’han manifestat en contra d’aquesta invasió de l’Iraq i totes les
conseqüències de la guerra, rebutjar de nou l’ocupació de l’Iraq, sol·licitar la retirada de
les tropes, sol·licitar la retirada d’aquelles empreses que puguin aprofitar-se de la
situació realitzant operacions d’espoli o de caire especulatiu, i expressar la solidaritat
amb el poble iraquià.
S’obre el debat.
-. El Sr. García reitera el que havia dit anteriorment en reconèixer el paper de la
Plataforma Aturem la Guerra en el fet que es faci aquest debat, reconèixer
fonamentalment el paper que ha tingut en la capacitat de mobilització de totes les
esperances que tenia molta gent d’aquesta població en intentar impedir la participació
de l’Estat Espanyol en aquesta guerra, i vinculat això al gran esforç d’altres
associacions semblants que en tota Espanya i de Catalunya van aconseguir una
mobilització sense precedents en contra d’una política de mentides, que es basava en el
trencament de la legalitat internacional que va ser defensada per l’anterior govern del
país. I el vot evidentment serà a favor.
-. El Sr. Guillaumes diu que està d’acord en que la invasió va ser produïda violant les
normes de dret internacional, per tant és una actuació sense cap mena de legalitat, també
és cert que hi hagut abusos per les forces ocupants, això és una qüestió que hi ha proves,
i se’n dedueix com a corol·lari dels dos anteriors una retirada quan més aviat possible.
Els seu grup ha demanat la supressió d’alguns punts que no trobaven convenients, per
una banda declarar com plenament nul i sense validesa el procés d’establiment
d’institucions democràtiques a l’Iraq, diu que això no ho diu ni la ONU, ja que la
Organització de les Nacions Unides ha convalidat el procés democràtic iraquià; en el
tema de la retirada es deia immediata, però creuen que si la retirada fos immediata i
sense condicions no s’afavoreix al poble iraquià, però si que creuen en canvi en que
una certa celeritat en la retirada ajudarà en l’establiment d’una pau duradora; i finalment
hi havia un paràgraf poc agraciat en la moció inicial que justificava plenament qualsevol
mena de resistència que es produís en el sí de la nació iraquiana contra l’invasor,
entenen que hi ha tipus de resistència com tallar caps de cooperants internacionals
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davant de la televisió que no tenen cap mena de convalidació, siguin quines siguin les
circumstàncies que s’estiguin passant. Explica que amb aquestes tres correccions que
entén que és un exercici de sentit comú, i per tant la il·legalitat de la invasió, condemnar
els abusos i demanar el retorn quan més aviat possible de les tropes tenen tot el seu
suport.
Sotmesa a votació la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García, Garzón,
Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas. Total: 18
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 de membres de la Corporació.
10.4. Moció per la promoció de la música catalana
La cultura catalana té una llarga tradició amb textos escrits de manera ininterrompuda
des del segle XI i amb una elevada producció literària i musical de qualitat.
Malgrat que té un mercat potencial de deu milions de persones, no compta amb el
reconeixement que es mereix qualsevol cultura en el territori que li és propi. A aquesta
situació s’hi afegeix la tendència actual de la societat occidental de comercialitzar la
cultura que imposa cànons uniformes globals basats en criteris de mercat en lloc de
culturals.
Davant aquesta minorització de la cultura catalana, ens cal un compromís global de
país, per mitjà de les administracions públiques, els programadors privats, els mitjans de
comunicació i la societat civil, que doni suport la música en català, i la nostra cultura en
general.
La llei de política lingüística del Parlament de Catalunya de presència de la música en
català en les emissions radiofòniques s’incompleix constantment. Al País Valencià, a les
Illes i a la Catalunya Nord, les administracions públiques no donen prou suport a la
producció cultural catalana, fet que ha generat crítiques i mobilitzacions d’artistes en
aquests territoris.
Qualsevol país cal que vetlli per donar suport i canals de difusió a la cultura que el
representa. Així, les administracions de les nacions sense estat han de donar suport,
sense complexes, a la producció cultural pròpia del país.
Cal considerar el conjunt dels Països Catalans com a país d’acollida, també de
manifestacions culturals i musicals diverses que fan evolucionar la identitat. Qualsevol
manifestació cultural ha de rebre suport, sense que això pugui representar la substitució
i minorització de la cultura pròpia.
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Amb l’objectiu de promoure la cultura catalana, en especial la música, neix el CAS
(Catalunya Acció Sonora). És tracta d’un esdeveniment de gran format que es celebrarà
el 22 d’abril al Palau Sant Jordi de Barcelona amb l’objectiu de dinamitzar i
promocionar la producció musical catalana. EL CAS celebrarà anualment en el marc de
la diada cultural per excel·lència., Sant Jordi.
Atès que aquest Ajuntament s’ha manifestat molt freqüentment a favor de la llengua i
de la cultura catalanes,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el ple suport a la cultura catalana, entesa com una cultura de qualitat que
cal defensar en una situació de minorització.
2. Manifestar la necessitat de més facilitats perquè els programadors i els músics en
català tinguin espais i sales on poder presentar les seves creacions, més suport per a
l’edició discogràfica i per a la distribució de la música catalana.
3. Donar suport al CAS, organitzat per la Fundació Cultura i convocat per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), Òmnium Cultural, la
Plataforma per la Llengua, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i
la Federació d’Entitats de la Catalunya Nord com a projecte que defensa i promou la
cultura catalana.
4. Traslladar aquests acords a la Fundació Cultural, al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat Valenciana, al
Departament de cultura del Govern de les Illes Balears, al prefecte del Departament
dels Pirineus Orientals, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

El Sr. Novo argumenta la urgència de la moció dient que el grup Mixt va presentar
aquesta proposta, que es va modificar per tenir el màxim de consens possible i perquè a
més a més el proper 22 d’abril es celebra el CAS que és el Catalunya Acció Sonora, i
els hi ha demanat l’adhesió i que es donin suport aquesta activitat.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que se’ls acaba de dir que és urgent perquè hi ha consens, continua
dient que no entén que té a veure una cosa amb l’altra.
-. El Sr. alcalde demana al Sr. García que escolti el que s’ha dit, s’ha dit que el dia 22
d’abril hi ha un acte.
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-. El Sr. García explica que queda clar que les normes que es tenen per regular el debat
de les mocions no serveixen, s’han de parlar, s’han de reflexionar sobre la base de
llibertat d’expressió i respecte a tots els grups municipals; posa com exemple sobre una
proposta minoritària que va haver en referència a la llengua castellana, va passar al Ple
directament i es va debatre en el Ple, i es pregunta perquè es dóna aquesta situació, si és
per arbitrarietat. Per això diu que han d’haver regles clares democràtiques, i que
fomentin la democràcia, i protesta i reitera la seva protesta sobre com es porta aquest
tema.
-. El Sr. Fenosa diu sobre la urgència que hi ha una data sobre aquest esdeveniment que
és el 22 d’abril, i considera que l’Ajuntament s’ha d’adherir al acte i el que significa,
diu que es bastant important ja que només cal recordar que en els últims plens cada cop
s’ha de lluitar més per intentar defensar tot allò que és català, la música, la llengua, etc.,
diu que aquesta minorització continua del que és català s’ha d’aconseguir aturar
mitjançant accions com aquestes.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
El Sr. Novo presenta el contingut de la moció dient que el que demana és adherir-se a la
defensa i la promoció de la música catalana, perquè la cultura catalana té una elevada
producció musical de qualitat amb infinitat de grups, autors i cantautors, i no compta
amb el reconeixement que es mereix qualsevol cultura en el territori que li és propi. Diu
que davant d’aquesta minorització, com deia el regidor del grup Mixt, de la cultura
catalana ens cal un compromís global del país pel mitjà de les administracions
públiques, els programadors privats, els mitjans de comunicació i la societat civil que
doni suport a la música en català i a la nostra cultura en general. Explica que amb
l’objectiu de promoure la música catalana neix el Catalunya Acció Sonora, que tindrà
lloc el Palau Sant Jordi el dia 22 d’abril amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la
producció musical catalana. Exposa que l’Ajuntament ja s’ha manifestat molt
freqüentment a favor de la llengua i de la cultura catalanes i promou i col·labora amb
activitats que la fomenten, inclosa la música, tant a nivell local com fora d’aquí.
S’obre el debat.
-. El Sr. Guillaumes explica que el seu grup es trobava còmode tant en la proposta
realitzada pel grup Mixt com tal com ha quedat ara després de les petites modificacions
que hi ha hagut. Vol recordar que per desgràcia la música catalana ha tingut el que en
castellà diuen “un efecto guadiana”, és a dir, que va tenir força al final de la
clandestinitat a través de la nova cançó, amb l’entrada de la democràcia va tenir una
forta davallada, després va venir el fenomen del rock català que li va donar vida però es
va anar esmorteint fins que ara s’està parlant d’un tercer renaixement. Entenen que
quan es parla de música catalana, s’hauria de parlar de música d’un país normal i que
per tant hauria de deixar de tenir aquestes pujades i baixades i estabilitzar-se, i formar
part del patrimoni col·lectiu cultural d’un país; sense muntanyes russes que és el que es
mereixen tots els catalans i les catalanes.
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Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
10.5. Moció a favor de la unitat de la llengua catalana
Atès que segons Reial Decret 3118/1976 i Resolució de la Generalitat de Catalunya
297/2001 de 17 de maig, l’àmbit d’actuació de l’Institut d’Estudis Catalans s’estén a les
terres de llengua i cultures catalanes.
Atès que la Llei 8/1991, de 3 de maig del Parlament de Catalunya, sobre l’autoritat
lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans reconeix que l’IEC és la institució
encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català, sens perjudici de
les altres funcions que li atorguen els seus estatuts.
Atès que l’IEC estableix que “Llengua catalana i català és el nom amb què es coneix
l’idioma que parlen a la Catalunya del Nord, a l’Estat d’Andorra, al Principat de
Catalunya, a la Franja de Ponent, al País Valencià, a la comarca del Carxe, a les Illes
Balears i a l’Alguer.”
Atès que l’IEC estableix que al País Valencià, per raons historicolingüístiques, la
llengua catalana es denomina valencià, no essent, emperò, aquest terme en cap cas
excloent del nom genèric llengua catalana o català, nom amb què és coneguda per la
romanística internacional i que, així mateix, es recull en els estatuts de les universitats
d’Alacant, de València i Jaume I de Castelló de la Plana, i en d’altres institucions
valencianes en referir-se a la llengua pròpia.
Atès que l’IEC “declara, consegüentment, que les solucions que adesiara apareixen en
mitjans de comunicació en l’ús de persones i grups, català/valencià, valencià/català, i
altres similars, no solament no s’adeqüen a allò que l’IEC ha establert, sinó que,
endemés, tampoc s’ajusten a la manera com habitualment es denominen les llengües,
amb un sol terme genèric, fins i tot en el cas d’aquelles que tenen més d’una apel·lació
per a llur denominació: neerlandès o flamenc, castellà o espanyol, èuscar o basc, entre
d’altes.”
Atès que aquest Ajuntament s’ha declarat en d’altres ocasions, especialment amb motiu
del Correllengua, a favor de la unitat de la llengua catalana,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar-se a favor de la unitat de la llengua catalana, i en contra de tot intent de
divisió, tot respectant l’existència dels dos grans blocs dialectals existents dintre de
la mateixa: l’oriental i l’occidental, així com les variants dialectals que conformen
cadascun d’aquests blocs: el rossellonès o septentrional, el central, el baleàric i
l’alguerès en el cas del primer bloc, i el nord-occidental i valencià en cas del segon.
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2. Traslladar aquest acord als Parlaments de Catalunya, del País Valencià, de les Illes
Balears, d’Aragó, de la Comunitat de Múrcia, d’Andorra, al Consell del
Departament dels Pirineus Orientals, l’Ajuntament de l’Alguer, al Congres dels
Diputats al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Institut d’Estudis Catalans.

El Sr. Novo argumenta la urgència degut ha que aquesta proposta neix com advertiment
el fet que el nou Estatut del País Valencià té el perill de representar una consolidació de
la divisió de la llengua, just ara s’ha aprovat aquest Estatut i per això la urgència.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
El Sr. Novo presenta el contingut de la moció dient, en primer lloc, que aquesta també
va ser una proposta presentada pel grup Mixt a la Junta de Portaveus, i el que ve a dir és
que les llengües són expressió d’una identitat col·lectiva i totes formen part del
patrimoni de la humanitat, representen el vehicle de comunicació dels membres de
cultures i grups lingüístics diferents. Catalunya al llarg de la seva història ha mantingut
el català com a llengua viva, i com un element essencial de la seva identitat, i explica
que com diu la Llei de política lingüística de 1998 és un instrument bàsic de
comunicació, d’integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes amb
independència del seu origen geogràfic. Exposa que actualment la llengua catalana no
ha assolit la plena normalització, hi ha hagut un augment en el coneixement de la
llengua, però un estancament en el seu ús social, els poders públics i les institucions de
Catalunya hem de protegir-la usar-la sense exclusions, prestigiar-la i promoure l’ús
públic a tots els nivells, a nivell local cal que esdevingui un instrument de participació, i
d’identificació dels ciutadans i ciutadanes de Mollet. Explica que l’Ajuntament de
Mollet ja s’ha caracteritzat des de la recuperació democràtica per una constant tasca
vers la plena normalització de la llengua catalana, com ho demostren el reglament d’ús
del català, el llibre d’estil, la pertinença al consorci per la normalització lingüística, així
com a la seva col·laboració amb entitats de cultura catalana, de la Catalunya Nord i del
País Valencià, com expressió del seu suport a la unitat lingüística del català, des del
2001 l’Ajuntament s’ha adherit al Correllengua com un instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua catalana arreu dels
territoris de parla catalana, així com el respecte a la seva unitat filològica i pel
reconeixement de la plena oficialitat del català en les institucions europees .
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa diu que caldrà veure que és el que passa en un futur, i arribar a saber si
arribar a pactes en mocions com aquestes és bo o no ho és. ERC va pensar que arribar
en un pacte en aquesta moció ja era prou, sobretot perquè no tothom ho té tan clar, però
pensa que la moció és curta. Es mostra d’acord amb la moció que s’aprovarà ara però es
vol deixar clar que els hi faltava alguna frase, que no hi és, com declarar-se en contra de
tot intent de cessació de la llengua catalana, que diu que és el que està passant, i
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declarar-se contrari a tota proposta, en qualsevol nou estatut d’autonomia o llei, que
utilitzi per exemple l’expressió idioma valencià.
-. El Sr. Guillaumes explica que es sentien còmodes en la proposta inicial del grup Mixt,
però també es senten còmodes en la moció presentada, diu que aquest respon a
l’enèsim intent de trencar la unitat de la llengua catalana, aquesta vegada perpetrat a
través del projecte d’estatut del País Valencià. Exposa que a vegades cansa haver-te de
definir una vegada i un altre sobre un tema tan obvi, i tan reconegut des d’un punt de
vista científic, però diu que no ens poden cansar perquè sinó no ens se’n sortiren.
Explica que juntament amb totes les coses que ha dit el Sr. Novo, aquest és un
Ajuntament que quan ha d’enviar una carta a una institució del País Valencià l’envia
sempre en català normatiu i no pas amb una altra llengua, diu que són en coses com
aquesta, en la demostració diària d’un comportament que demostri la unitat de la
llengua tan a nivell individual, com a nivell institucional farà que algun dia se’n sortin.
La moció té tot el seu suport i creu que és absolutament adient en el moment que els ha
tocat viure.
Sotmesa a votació la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García, Garzón,
Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas. Total: 18
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 de membres de la Corporació.
10.6. Moció per a la commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la
Segona República Espanyola
Moció del grup municipal Mixt.
El 14 d’abril de 1931, i a resultes de les eleccions municipals que van donar com a
resultat una victòria aclaparadora de les forces populars i republicanes amb la caiguda
consegüent de la mornarquia borbònica, Francesc Macià va proclamar la República
Catalana. Després d’una negociació amb les noves autoritats republicanes espanyoles, la
República Catalana va donar lloc a la recuperació de la Generalitat com a instrument de
l’autogovern de Catalunya.
Es va obrir, d’aquesta manera, un període de llibertat democràtica, conquestes
ciutadanes en clau progressista i modernitzadora i avenços en el grau de sobirania
política del poble català, sense precedents fins aleshores. No és cap casualitat que els
anys de la Generalitat republicana hagin restat en la memòria col.lectiva com una etapa
decisiva en la història de Catalunya.
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L’aixecament militar de juliol de 1936 contra la República i el sagnant conflicte que va
venir a continuació van posar fi a un projecte polític que hauria pogut donar, tant a
Catalunya com a l’Estat espanyol, fruits importants en els anys a venir. La derrota de
1939, produïda en bona part gràcies a l’ajut de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista a
l’exèrcit de Franco, va constituir una catàstrofe col.lectiva per a tota la ciutadania que
havia viscut amb esperança el 14 d’abril de 1931.
La repressió, l’exili i les dures condicions materials de la postguerra no van aturar,
malgrat tot, la resistència del poble de Catalunya i la seva lluita per la recuperació dels
drets democràtics i nacionals. És gràcies als esforços de les generacions que van haver
de patir aquelles circumstàncies tan dramàtiques que avui, en el 75è aniversari de la
proclamació de la República Catalana i de l’inici de l’obra de govern de la Generalitat
republicana, Catalunya ha recuperat les seves institucions d’autogovern i continua
maldat democràticament per assolir el grau de sobirania política que li correspon.
És per tot això que el grup municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament d’adopció
dels acords següents:
1. Saludar i recordar la proclamació de la República Catalana, el 14 d’abril de 1931,
com a fita històrica en el recobrament de les llibertats nacionals i democràtiques del
poble de Catalunya.
2. Retre homenatge a tos els ciutadans i ciutadanes que van caure en defensa de la
República o van patir exili o repressió per aquesta causa.
3. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van participar en la resistència
democràtica i nacional a la dictadura franquista – des del camp polític, sindical,
cultural, etc.- i que van fer possible la recuperació de les institucions d’autogovern
de Catalunya.
4. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
Moció del grup municipal de l’Entesa per Mollet
Atès que la II República va ser un règim polític instituït democràticament per la
voluntat de les classes populars i treballadores.
Atès que la II República es fonamentava en un programa social i en una profunda
reforma agrària, en un reconeixement del paper del moviment obrer, en la separació
Estat i Església, en el control democràtic dels cossos armats, en una reforma educativa i
cultural i donava una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat reconeixent els
Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. La República també va obrir la
porta a la participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el
matrimoni civil i el dret al divorci.
ACORDS
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1. La nostra condemna a l’aixecament militar del 18 de juliol del 1936 que trencava un
règim democràtic i que va provocar una guerra civil i una brutal repressió del mes
de 40 anys.
2. El reconeixement de les persones que van caure i van lluitar en la defensa de l’Estat
Republicà legitimat per la voluntat popular i revisar el judicis als condemnats del
Franquisme per restaurar la seva honorabilitat.
3. El compromís en la recuperació de la memòria històrica com a compromís en el
coneixement dels fets i els valors de la II República i el total assoliment dels valors
democràtics entre tots els ciutadans i ciutadanes.
4. Fer un homenatge als Molletans que van lluitar en defensa de la República, incloent
la possible dedicació d’espais públics i/o institucionals de la nostra ciutat a la
memòria dels represaliats pel franquisme.
5. Que la Bandera republicana onegi tot el més d’abril en els mastins de l’Ajuntament
com símbol dels valors republicans i dels que van caure en la seva defensa.
6. Fer públic aquest manifest als mitjans de comunicació de la nostra ciutat, tant
públics com privats.
7. Traslladar aquests acords a les entitats de Mollet, al Parlament de Catalunya, al
Congrés dels diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
Esmena a la totalitat presentada per l’Equip de Govern
El dia 21 de març de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès acordava el
següent punt:
“El dia 24 d’abril de 2001, el ple de la Corporació Municipal de Mollet del Vallès,
aprovava una declaració institucional amb motiu de la commemoració del 70è
aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola.
En aquesta declaració s’esmentaven els fets històrics que a Mollet, a Catalunya i a
Espanya esdevingueren a partir del 14 d’abril de 1931. Les transformacions culturals,
socials, econòmiques, laborals, polítiques, en l’educació i en la sanitat i, també, de
manera especial, en relació al paper de Catalunya dins la República Espanyola, amb
l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia.
Indestriable de la República —perquè en fou el seu final cruent— la declaració feia
esment al tràgic final d’aquella forma democràtica d’Estat amb el Cop d’Estat militar
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encapçalat pel General Franco. Cop d’Estat que fou el principi de 40 anys de
dictadura, sortosament superada per l’actual democràcia nascuda l’any 1978.
Amb motiu de la commemoració esmentada, l’Ajuntament a través del Centre d’Estudis
Molletans va publicar tres llibres vinculats a la Segona República “La República i la
Guerra Civil a Mollet del Vallès”, “Josep Fortuny i Torrens, Una Biografia política” i
“Joan Ambrós i Lloreda. Escrits i poemes d’un regidor republicà”. Jornades d’estudis i
accions poètico-teatrals van complementar les activitats relacionades amb la
commemoració.
Igualment, i fruit d’aquest esdeveniment, la ciutat va posar per nom a una plaça i a un
casal jove “La República”, i la commemoració anual del 15 d’octubre, data de
l’assassinat del president Companys, fou especialment sentida i participada.
Aquest Ajuntament, en el decurs dels darrers anys, ha reiterat el seu rebuig a la
Dictadura franquista, ha demanat l’anul·lació dels efectes del judicis sumaríssims
contra els republicans represalitats, ha treballat pel seu homenatge i dignificació,
especialment en la persona del nostre alcalde assassinat, Josep Fortuny i de l’alcalde
republicà Feliu Tura que com tants republicans hagué d’exiliar-se, i ha fet tot el que ha
estat en les seves mans per esborrar, en la mesura del possible, els terribles i dolorosos
senyals de la Guerra Civil i de la Dictadura, sense oblidar el passat per no tornar-lo a
repetir.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat que es mereix, el 75è
aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, amb la finalitat de
conèixer i donar a conèixer els valors socials, polítics i culturals d’aquell període
històric d’Espanya i, sabent-los, extreure’n els coneixements necessaris per a
enfortir els valors individuals i públics de la democràcia, de la llibertat, de la
justícia i de la solidaritat, especialment en l’àmbit de la nostra ciutat.
2. Promoure, des de l’Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de confegir un programa
d’activitats que permeti un millor coneixement de l’esmentada Segona República,
dels seus treballs i fruits, dels seus homes i de les seves dones.
3. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Pro Immolats per a la Llibertat a Catalunya“.
Atès que el proper 14 d’abril es commemorarà el 75è aniversari de la proclamació de la
Segona República Espanyola, i de la República Catalana per part del president de la
Generalitat Francesc Macià,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Reiterar la voluntat de commemorar el 75è aniversari de la proclamació de la
Segona República Espanyola, i de la República Catalana, tal com s’expressà en
l’acord del ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el dia 21 de març de 2005, que
figura en la part expositiva.
2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Pro Immolats per a la Llibertat a Catalunya.

L’alcalde explica que com hi ha hagut vàries mocions es produirà el debat de totes les
mocions, per tal de que tots els grups es puguin posicionar. Recorda que hi ha una
esmena a la totalitat i que si l’esmena quedés aprovada és el punt que quedaria aprovat.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que va una mica perdut en la casuística d’urgències, no urgències,
etc.
-. El Sr. alcalde li diu que si vol li torna a explicar.
-. El Sr. García li contesta que en 5 minuts no acabaria perquè per molta inventiva que
tingui seria incapaç de raonar el que no és raonable. Explica que a la Junta de Portaveus
es va debatre el tema de si era procedent que hi hagués o no una declaració per part de
l’Ajuntament en relació al 75è aniversari de la República, per part de l’equip de govern
es va argumentar que no calia, que això ja s’havia fet, que això l’any 2005 el Ple de
l’Ajuntament havia tingut la previsió de fer una declaració sobre aquest tema, i que ja
substituïa qualsevol possibilitat de tornar-ho a definir, i que si algun grup creia que era
important, es podia fer en el torn de precs; es van debatre diferents possibilitats i el grup
de l’EpM va dir que creia que el tema havia de sortir en el Ple amb tota la serietat i en
tot el rigor per la importància que té aquest tema. Els ciutadans de Mollet es
preguntarien si no es fes aquest debat, que diu l’Ajuntament de Mollet, com viu
l’Ajuntament de Mollet aquesta problemàtica, i no entendria que quedés una mica
amagat, tapat d’una forma burocràtica. EpM ha mantingut la posició que hi hagi una
moció i una declaració per part de l’Ajuntament, creu que l’Ajuntament com a institució
democràtica ha de reconèixer la importància que va tenir aquest règim democràtic
instaurat l’any 1931 a nivell de tota Espanya, que va ser combatut per un moviment
feixista amb la benedicció de l’església catòlica, i que va significar la mort de centenars,
de milers i potser de milions de persones amb una cruel guerra civil, després el
franquisme, la negació de les llibertats, la persecució de tots els drets de les persones, la
infelicitat, la tortura, l’exili, etc. Manifesta que és molt important que Mollet recordi
aquest règim democràtic, que reconeixia la pluralitat nacional de l’Estat Espanyol, i per
tant, reconeixia els estatuts d’Autonomia de Catalunya, d’Euskadi, de Galícia, es
parlava del d’Andalusia, i va ser un element essencial en el canvi a nivell no només
d’Espanya sinó de símbol, de canvi de democràcia avançada, i definició d’una
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República com República dels treballadors. Diu que s’ha d’honorar aquesta República,
que se l’ha de reconèixer, i també valorar i reconèixer el paper d’aquelles persones que
van combatre al servei de la República, enfrontant-se al terror, a la por i al crim.
L’Ajuntament té encara pendent, i no queda molt temps per complir amb aquesta
obligació, de retre homenatge a les persones, als ciutadans de Mollet que van patir
aquesta guerra civil, que van lluitar defensant la República, i els que van ser assassinats.
Diu que es té en concret un cas que s’ha de debatre, entre totes les forces polítiques de
l’Ajuntament, per donar una solució institucional positiva que perduri i que honori a
persones concretes que van jugar aquest paper. Defensa la moció que han presentat,
creu que l’Ajuntament sense declarar-se republicà pot recolzar i ha de recolzar aquesta
moció, i creu que si aquesta votació fos a favor d’aquesta moció significaria una
esperança a molta gent que creu que les coses canvien i han de canviar, i la via d’una
reforma en profunditat de les formes de govern són necessàries i vàlides per fomentar la
llibertat i la felicitat de les persones.
-. El Sr. Fenosa diu que tota la documentació que té sobre les commemoracions que
s’han fet per part de l’Ajuntament sobre la República en general ens dóna ha entendre
que no és pas un tema que estigui obviat. La documentació que té comença l’any 1999
amb declaracions sobre els assassinats d’en Josep Fortuny i Torrents, les del 2001 en
relació al 70è aniversari i un seguit més. En presentar aquesta moció és va sentir
tranquil en el sentit de que aquest Ajuntament s’ha preocupat, no valorarà fins a on,
però si que s’ha preocupat per parlar d’un tema que és història, pura i dura història, i
que li fa mal a quasi tothom i que quan ha calgut s’ha parlat en aquesta taula. El grup
Mixt va acordar inicialment retirar aquesta moció, perquè era cert que estava molt ben
recolzada amb d’altres mocions i d’altres declaracions d’anys anteriors, després
d’aquest acord que no sap ben bé com ha anat funcionant durant la resta de dies, al final
s’ha arribat amb el que avui es té a sobre de la taula que li sembla raonable, però no li
sembla suficient. Explica que és un tema que surt a la Junta de Portaveus, i que surt
contínuament, i que ells volen reivindicar i és que el 70è aniversari i el 75è i tots els que
calguin perquè tots als republicans aquell dia els fa mal, i l’any vinent tornaran a sortir
documents, i el 80è evidentment molts més. Manifesta que és molt necessari que aquells
grups que són hereus d’aquesta I República i aquesta II República estiguin en
condicions de recordar, de tirar endavant, de rendir homenatge, i fer tot allò que sigui
suficient per les víctimes, pels que recorden a les víctimes i pels que cada dia recorden
que això era una República i la van matar.
-. El Sr. Fort explica que ells presentaran una moció alternativa a les que han presentat
l’EpM i el grup Mixt per diferents raons. Ells van argumentar a la Junta de Portaveus
que no creien necessari aprovar ara en aquest Ple una declaració específica a favor de la
commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la República, tenint en compte
que aquest Ple expressament ja ho va fer fa un any, per tal de poder iniciar els actes
commemoratius des de principis d’any. És a dir, ells han començat els actes
commemoratius del 75è aniversari de la República fa mesos, es va inaugurar una
exposició a la Marineta en relació al President Lluís Companys, i va presidir la
inauguració d’aquesta exposició la bandera republicana; l’Escola d’Adults ha fet un
cicle de conferències sobre la República. Exposa que en previsió de que els actes
commemoratius del 75è aniversari de la commemoració de la II República Espanyola
no serien a partir del 14 d’abril sinó a partir de l’any en que es commemora, es va
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proposar l’aprovació d’aquesta commemoració ja fa un any, en funció d’això van
considerar que ara no calia fer aquesta aprovació, sinó que el que calia era treballar, fer
la continuació d’aquests actes que ja havien acordat l’any passat. Tot i això, a la Junta
de Portaveus amb la voluntat de consens en un tema tan important com aquest, perquè
diu que ells estimen la República i volen que sigui commemorada, es van anar a buscar
solucions, però no d’aquesta manera com ridiculitzada que ha fet el Sr. García, confirma
que van utilitzar la paraula prec, però van matisar-ho, van dir que s’havia de buscar la
solució millor per tal que el tema de la República pugui ser parlat per tots els grups,
podria ser en el punt de precs, que algú s’aixequi i digui que es vol fer un prec conforme
es commemori la proclamació de la II República i els altres grups puguin intervenir;
continua explicant que com això no acabava d’agradar si més no a la gent que estava a
la Junta de Portaveus, es va proposar que l’alcalde en el començament del Ple fes una
declaració institucional en relació a l’adhesió de l’Ajuntament i de la ciutat a la
commemoració del 75è aniversari de la República, diu que semblava que era una bona
proposta perquè no calia aprovar res, perquè l’adhesió estava feta l’any passat, els actes
es començaven a fer, i n’estan de programats d’altres, però valia la pena en aquest
moment fer una declaració institucional, era una proposta que buscava el consens;
exposa que això no ha estat possible, però que ells van buscant el punt de trobada i que
altres no ho fan, han fet una moció alternativa per intentar trobar aquest punt de trobada,
i per tant s’ha passat de no voler-ho fer, per considerar que ja estava aprovat, a fer-ho,
però fer-ho reiterant la seva voluntat de celebrar i de commemorar el 75è aniversari de
la República recordant allò que es va aprovar fa un any, diu que és una bona opció de
punt de trobada, de consens, de diàleg, ni uns ni altres, es reitera l’aprovació d’allò
aprovat amb anterioritat. Manifesta que tampoc aquesta última proposta, aquest
recorregut que han fet ells per aproximar-se el que volien altres grups ha servit de res,
diu que com no ha servit de res el mantindran perquè creuen que és un punt de trobada
encertat. Explica que la seva proposta és commemorar, amb la dignitat i la profunditat
que es mereix, el 75è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola,
amb la finalitat de conèixer i donar a conèixer els valors socials, polítics i culturals
d’aquell període històric d’Espanya i, sabent-los, extreure’n els coneixements necessaris
per a enfortir els valors individuals i públics de la democràcia, de la llibertat, de la
justícia i de la solidaritat, especialment en la nostra ciutat; que es el que es va aprovar fa
un any. Demana que es retirin les altres propostes perquè ells han fet un esforç
d’aproximació a una proposta, demana també que no es faci votar uns temes que ja
s’havien votat al Ple. Com deia el Sr. Fenosa aquest Ajuntament no és la primera
vegada que s’adhereix a la República, que lluita contra els desastres de la guerra, que fa
un homenatge a les persones represaliades, mortes, exiliades, no és la primera vegada,
hi ha tot un historial que caldria que repassessin de defensa de tots aquells valors, de
defensa de totes aquelles persones, d’homenatge a totes aquestes persones. Exposa que
l’Ajuntament en tot aquests anys ha reiterat el seu rebuig a la Dictadura Franquista, a
demanat l’anul·lació dels efectes dels judicis sumaríssims contra els republicans
represaliats, ha treballat pel seu homenatge i dignificació, especialment a la persona de
l’alcalde assassinat Josep Fortuny i l’alcalde republicà Feliu Tura que es va haver
d’exiliar, i ha fet tot allò que ha estat a les seves mans per esborrar en la mesura del
possible els terribles i dolorosos senyals de la Guerra Civil i de la Dictadura, sense
oblidar el passat per no tornar-ho a repetir. Demana que es reiteri allò que es va acordar
fa un any.
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-. La Sra. Calvo explica que es un punt en que el PP sempre s’ha abstingut, mai ha votat
en contra, per respecte. Diu que algunes forces polítiques d’aquest Consistori han volgut
aprofitar que es compleixen els 75è aniversari de la instal·lació d’un règim Republicà
per donar una lliçó de memòria històrica, i per recordar que el PP no és un partit de
tradició democràtica, només per ser contrari aquest tipus de commemoracions, però
s’obliden de les postures poc democràtiques de les seves formacions en aquella època
en que el Partit Popular no existia. Cal reconèixer que l’arribada de la República va
crear moltes expectatives i va il·lusionar les masses del país, esperançades en que el nou
règim portés a terme les reformes necessàries per fer d’Espanya un país més pròsper,
just i modern, esperances que van quedar diluïdes en un marc de revoltes, assassinats,
persecucions polítiques i religioses, inestabilitat polítiques, radicalismes d’esquerres i de
dretes, insurreccions armades etc., que desembocarien en una crua Guerra Civil que
després portaria quaranta anys de Dictadura. El PP per tot això no creu que s’hagi de
commemorar institucionalment, en comptes d’això diu que seria molt més constructiu, i
s’ajustaria més al desig de la ciutadania de viure en pau i concòrdia sota un règim de
democràcia i llibertat; i commemorar altres fets històrics com la Constitució de 1978 o
la recuperació dels Ajuntaments democràtics després del franquisme. Reitera que mai
votaren en contra per respecte, però sempre s’abstindran.
-. El Sr. Guillaumes diu que aquesta moció estrictament no feia falta, es va aprovar una
l’any passat, i es va fer llavors per poder fer una sèrie d’activitats des de l’inici d’any.
Diu que aquesta no és una afirmació gratuïta, ja que aquestes activitats han estat fetes
com per exemple l’exposició del Lluís Companys, s’està duent la gestió d’un monument
commemoratiu, exposa que aprovar la gestió en el seu moment va tenir el seu valor. En
trobar-se en aquesta tessitura, es podria molt mal interpretar dir que no, i per tant com
entenen que qualsevol demòcrata ha de tenir el respecte que correspon a l’últim període
democràtic i d’autonomia que va tenir el país abans de la dictadura, qualsevol persona
ben nascuda creu que té l’obligació d’honorar a la gent i els seus descendents que van
patir molt, la repressió perversa per defensar la democràcia. Explica que no és pas una
qüestió llunyana, ja que precisament un familiar molt directe de la regidora del seu grup
va ser un dels casos que s’estava parlant. Reitera que de persones demòcrates i ben
nascudes és celebrar el període democràtic que van tenir abans que aquest, i
d’autonomia, i honorar els màrtirs, vius o morts però que van patir per la democràcia,
ho tornaran aprovar; tenint en compte que és una cosa que en els seu moment van fer.
Manifesta que com a criteri general aprovar un tema quatre vegades seguides no els fa
més forts, ni més republicans, diu que els fa més reiteratius.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes,
Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas. Total: 13
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Calvo, Cot, Esteve, García, Gómez, López i Rodríguez. Total:7
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
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11. Precs i Preguntes
PRECS
Prec del Sr. Cot:
1.- Demana al Sr. alcalde que en aquesta corporació que presideix s’acabi d’una vegada
per totes la confusió, l’intentar fer l’equívoc entre una moció urgent i una moció que no
té majoria. Explica que els grups municipals que s’han presentat a les eleccions creuen
que s’ha d’arribar, en aquest Ple, a poder expressar la posició política de cadascú d’ells,
tingui o no tingui majoria en a la Junta de Portaveus, reitera que l’alcalde no ha de
confondre la urgència amb la majoria. Diu que allò que l’alcalde intentava explicar al
Sr. García li sembla que ni en 5 minuts ni en 2 anys els hi arribaria aclarir.
2.-Explica que a la web municipal ha aparegut una secció que es diu L’opinió de
l’Alcalde, i on es fa crítica d’altres institucions o d’altres partits sense possibilitat de
rèplica. Demana al Sr. alcalde que no instrumentalitzi la web municipal perquè creuen
que ha de ser una font d’informació dels serveis que ofereix l’Ajuntament i que en tot
cas hauria de servir per contestar l’opinió o els precs que li facin els ciutadans, però mai
per atacar altres partits o grups municipals d’aquesta corporació que no podran
defensar-se, ni altres institucions que no podran defensar-se i que no formen part
d’aquesta corporació.
Precs del Sr. López:
1.- Demana la documentació sobre les subvencions urbanístiques per la implantació
d’energia solar.
2.- Demana al Sr. Fort que retiri l’insult que ha fet a totes les institucions que han
aprovat el mateix document sobre la laïcitat, com CCOO, UGT, FAPAC, PSC de
Premia de Mar, i entre elles el grup municipal de l’EpM, per dir que tenen molt poca
vergonya per presentar una moció sobre la laïcitat, que va ser aprovada i és igual a la
que ells han presentat adaptant-la a Mollet.
Precs del Sr. Fenosa:
1.- Demana que no es limiti a una declaració com s’ha fet de l’alto al foc, sinó a
demanar la valentia davant d’un moment històric, la valentia que es necessita davant la
possible finalització d’un conflicte que es comença a reconèixer com a conflicte polític.
Diu que el prec demana que es recordi a les víctimes del terrorisme, però també els
presos polítics, les detencions, les tortures que hi ha hagut en el País Basc; demana que
es pensi en les conseqüències del terrorisme, però que també es pensi en les
conseqüències de tancament de diaris, en les conseqüències de il·legalització de partits
polítics. Que també es tingui en compte a totes aquelles persones que volen protegir,
amb tot el seu dret la Constitució Espanyola, però també aquelles que volen que sigui
reconegut el seu dret a l’autodeterminació, tant en el País Basc com a Catalunya.
Exposa que es bo, que és un primer pas, però és absolutament necessari que tots se
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sentin en valentia perquè només és un primer pas, i si no s’és molt obert en aquest tema,
no serà més que un nou pas que no arribarà enlloc.
Precs de la Sra. Calvo:
1.- Demana que es faciliti una relació dels habitatges que existeixen en els diferents
equipaments de la ciutat, la petició ve motivada pel punt que s’ha parlat abans en relació
a l’habitatge de Can Gomà.
2.- Demana que pels propers sopars de la dona, es vigili quin és el manifest que es
llegirà, perquè el sopar havia de ser en un acte de germanor i es va convertir en un atac
al PP per part d’un sector, encara que no va ser tot el conjunt d’associacions perquè els
ho van fer saber.
3.- Demana que no s’instrumentalitzi la web municipal per atacar al PP, en primer lloc
perquè s’ha fet amb la figura institucional d’alcalde, s’hagués preferit que fos com a
representant del PSC, i després perquè és un mitjà on el seu grup no es pot defensar. Per
tant, demana que la pròxima vegada es faci en un mitjà de comunicació on el PP es
pugui defensar.
PREGUNTES
Preguntes del Sr. López:
1.- Pregunta si té pensat l’equip de govern treure la secció de la pàgina web L’opinió de
l’Alcalde. Demana que es retiri perquè diu que va molt més enllà del partidisme, que no
es pot permetre utilitzar diners públics i la institució per atacar altres partits, siguin
quins siguin aquests partits.
2.- Pregunta si el fet d’alterar les normes de contractació a EMFO ha estat condicionat
per afavorir la contractació d’un germà d’un regidor del Consistori. I que en cap cas
qüestiona que pugui treballar allà perquè tothom té dret a l’accés a un lloc de treball.
3.- Pregunta si l’any passat va haver-hi indemnitzacions a treballadors acomiadats a
EMFO, sap que es va arribar a una acord per part de la Gerència i vol saber a quants
treballadors i quina indemnització van tenir per arribar aquest acord d’acomiadament.
4.- Pregunta per què la petició de l’Associació de Veïns de l’Estació de França sobre el
condicionament del camp de futbol que utilitza un grup de 40 o 50 esportistes i una
pista de petanca per la gent gran és negada. Volen saber el per què d’aquesta negació a
dos col·lectius molt importants de joves i gent gran.
5.- Pregunta si l’equip de govern coneix la situació que diu l’Associació de Veïns de
l’Estació de França sobre l’estat de deixadesa dels carrers, on per exemple falta pintar
els passos de vianants, brutícia, etc.
6.- Pregunta si es té pensat fer algun tipus d’actuació per impedir que els cotxes vagin
molt ràpid pel carrer Àngel Guimerà.
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Preguntes del Sr. García:
1.- Pregunta si les antenes que estan ubicades a l’antic edifici de telefònica han tingut
algun conflicte, a nivell jurídic, legal, algun tipus de recurs, en quina situació s’està i
quina valoració fa l’Ajuntament.
2.- Pregunta si està totalment tancat el procés d’expropiació de totes les parcel·les de la
zona de la Vinyota, si hi ha procediments judicials en marxa, i en el cas que hi hagués
procediments judicials oberts donen expectatives que s’hagi de buscar algun tipus de
forma d’acord que pugui encarir la valoració que es va fer del preu d’expropiació.
3.- Pregunta quina és la situació actual del Pla del Calderí i en quina situació es troben
les al·legacions, quines al·legacions han tingut pes suficient per paralitzar la tramitació
d’aquest pla, si hi ha una recerca d’una solució concreta per evitar alguna d’aquestes
al·legacions, quina és la posició de l’Ajuntament en relació a aquest tema.
Preguntes del Sr. Fenosa:
1.- Pregunta si són coneixedors de la denúncia i una moció que s’ha realitzat a
l’Ajuntament de Vic, per part de l’equip de govern de CiU, en relació dels atacs que
pateixen els trens Barcelona – Vic quan passen per Mollet. Explica que sap que no és
una responsabilitat directe de l’Ajuntament del que passi a dins del tren perquè és de
RENFE, però saber si es té possibilitats d’intentar fer alguna cosa.
2.- Pregunta, en relació a un Decret amb data 22 de febrer, per què s’adjudica un
contracte de préstec per valor de 2 milions d’euros i es fa mitjançant un Decret i no pel
Ple, creu que encara que les lleis ho permetin és interessant que qualsevol ciutadà i els
membres de l’Ajuntament ho sàpiguen.
3.- Pregunta, en relació a la secció de la pàgina web L’opinió de l’Alcalde, si hi haurà
l’opció de defensar-se de les crítiques de l’alcalde o qualsevol altre regidor en a la
pàgina web. Diu que com a mínim que passi com a d’altres mitjans a on en alguns es
poden expressar com Quatre Cantons amb certa tranquil·litat i uns altres l’utilitzen com
poden com és el cas de la ràdio i la televisió, uns l’usen i d’altres n’abusen.
El Sr. Táboas respon que a EMFO quan s’ha de contractar a qualsevol persona es fa un
procés de selecció que reuneix els requisits de publicitat, objectivitat, mèrit i capacitat;
s’aproven unes bases de selecció i aquestes bases de selecció no són generals, no són
estàndards s’adapten a cada lloc de treball, explica que també passa a l’Ajuntament no
totes les bases són exactament iguals; diu que no són estàndards perquè no ho han de ser
ja que és una empresa municipal i no pas un ajuntament, el procés de selecció s’adapta
al lloc i el perfil buscat per la persona, també en el cas del català, no s’exigeix el mateix
nivell de català si contractes a un comandament o un recepcionista, cas que també
succeeix a l’Ajuntament. Exposa que en cap cas s’ha afavorit a ningú a l’hora de fer
processos de selecció. Sobre el tema de les indemnitzacions d’EMFO respon que li
donarà aquesta informació més detalladament pel fet de no saber-la de memòria però si
que se'n recorda que una persona que estava d’excedència voluntària per tres anys va
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demanar reincorporar-se i la legislació laboral marca que o bé la incorpores o
l’indemnitzes en el cas que en aquells moments no es pot reincorporar a la plaça vacant
que té dret preferent a reincorporar-se. Contesta al Sr. Fenosa que el contracte de préstec
ja li va explicar a la comissió informativa que la llei d’hisendes locals fixa que l’alcalde
és competent per signar contractes de préstecs en casos que el seu import no superi el
10% dels recursos ordinaris liquidats de l’exercici anterior, i aquest és el cas d’aquest
contracte de préstec per tant no és un tema que hagi de passar per Ple.
El Sr. Guillaumes respon que és cert que es va començar a fer el repintat del pas de
vianants a la zona de Can Borrell i Santa Rosa, en aquestes zones ja està acabat, la idea
era fer-ho en espiral i acabar al centre, però en un determinat moment es va acabar el
contracte que hi havia i s’ha de fer una concessió nova, i això ha provocat un retard
d’aprop de 2 mesos, però diu que efectivament és ara quan toca, és ara quan està
malament i s’ha d’acabar fent, quan hi ha una urgència molt, molt gran ho fa el pintor
de la brigada, però ha d’estar veritablement despintat perquè surt a un preu prohibitiu,
explica que és un tipus de servei que s’ha de contractar a fora perquè amb un treballador
municipal surt molt més car.
La Sra. Díaz respon al Sr. López que creu que el paper que té ell sobre de reclamacions
de les Associacions el té ella, perquè ha fet en l’últim mes més de 12 reunions amb les
diferents entitats de veïns de la ciutat, i com ha dit el Sr. Guillaumes es continuarà
repintant els passos, s’està contemplant fer les modificacions en el carrer Àngel
Guimerà, i intentar en general donar sortida a les peticions de les associacions de veïns.
En el tema de la petanca, l’Associació de l’Estació de França sap perfectament que
s’està treballant amb el tema, que sí, que no hi ha cap problema per condicionar aquest
espai de la petanca, i el tema de la pista esportiva ja se sap que és una pista de bàsquet,
que no es compleixen les mides per poder fer una pista de futbol, a més a més es va
quedar amb aquesta associació que se li donava l’espai a part del Longarón, que ja
l’utilitzen, l’espai de la part de darrera de Riera Seca, perquè puguin entrenar aquests
equips de futbol i ells van estar totalment d’acord.
El Sr. Fort contesta que amb molta sorpresa es van assabentar que hi havia la proposta
de presentar aquesta moció avui mateix en el ple de Vic. Es va investigar tota aquesta
situació i es va constatar que no hi havia cap denúncia a la Policia Municipal sobre
possibles agressions a trens a l’Estació del Nord, cap denúncia als Mossos d’Esquadra i
no només que no hi havia cap denúncia a la comissaria de Mollet sinó que qualsevol
denúncia que hi pogués haver en relació a Mollet encara que no es fes a Mollet, hauria
arribat a la comissaria de Mollet i no en van trobar cap. Per això mateix es va estar
investigant per camins que ara mateix no explicarà i en tot cas la conclusió final
d’aquesta tasca és que la moció ve motivada per la denúncia d’un regidor de Vic que el
tren va ser apedregat per alguna persona en el terme municipal de Santa Perpetua, el
regidor va citar Mollet pel fet de ser la primera estació que va trobar immediatament
després de l’agressió, en funció d’això l’Ajuntament de Vic va preparar una moció
probablement imprudent. Continua dient que aprofitant la ocasió i parlant
d’imprudències vol dir que és possible que ell no hagi estat encertat i per tant imprudent
en el to d’alguna de les seves paraules en relació a la proposta de moció de laïcitat, però
més enllà del to que pot retirar per imprudent, pensa que és una proposta molt allunyada
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de la realitat dels municipis catalans del segle XXI i que el tema mereix més dedicació i
més profunditat en el seu tractament.
La Sra. Pazos contesta que fa aproximadament un any es va presentar la nova versió de
la web corporativa i ja en el moment de la presentació es va dir que la web és una cosa
viva, que ha d’incorporar nous espais, i que incorporaria nous apartats i que en
desapareixerien d’altres. S’ha incorporat aquest nou espai, s’ha inclòs aquest apartat
d’articles d’opinió, però no han fet res més que seguir amb alguns exemples que es
troben en d’altres administracions on alguns càrrecs fan servir la web per fer arribar als
ciutadans els articles d’opinió, que en alguns casos fins i tot han aparegut en d’altres
mitjans de comunicació com pot ser la premsa escrita.
El Sr. Garzón respon que el Pla del Calderí està pendent d’informes d’algunes
conselleries i per això no avança. Respecte Telefònica efectivament entenia que no
havia de complir l’Ordenança Reguladora d’Intervenció Integral de l’Administració
Municipal en les Activitats i Instal·lacions, fins que una sentència d’un tribunal li va
explicar que no, que havia de complir tal i com li deia l’Ajuntament de Mollet i així ho
han fet. Sobre l’expropiació de la Vinyota s’estan signant les actes d’expropiació i
pagant les indemnitzacions previstes al Projecte; els propietaris que no hi estan d’acord
estant presentant recursos i si els guanyen llavors Promosol haurà d’assumir
probablement un cost superior del que ha pagat a dia d’avui, ja que no podria ser d’una
altra manera.
L'alcalde explica que s’ha canviat la data del proper Ple ordinari pels torns de vacances
del funcionaris no seria possible preparar els expedients necessaris, per tant el proper
Ple ordinari serà el dia 2 de maig a les 8 del vespre mantenint les comissions
informatives tal i com tocaven.

L'alcalde aixeca la sessió a les 23:00h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

- 48 -

