ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
29 de maig de 2006
20.00h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Fco. Javier García Belmonte, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
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
Absents
Marco Antonio Gómez Escobar, regidor (S’excusa per l’absència).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Ratificació del Decret d'Alcaldia de personació en recurs contenciós administratiu
interposat per Unió de Pagesos
3. Ratificació del Decret d'Alcaldia de personació en recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor Joan Vallbona Camp
4. Aprovació inicial del Reglament del Servei Municipal Casal Obert Mollet
5. Creació de Consorci per a la gestió de la televisió digital local
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la elaboració dels reglaments de selecció,
promoció i provisió de llocs de treball i el Reglament de segona activitat

7. Adjudicació contracte de subministrament en forma d'arrendament financer de dos
béns immobles situats al carrer Jaume I, 32
8. Aprovació del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques pel
subministrament de la gespa artificial de dos camps de futbol
9. Mocions d'urgència
10. Precs i preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 2 de maig de 2006.
2. Ratificació del
Decret d'Alcaldia de personació en recurs contenciós
administratiu interposat per Unió de Pagesos
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1.274, de data 2 de maig de 2006, sobre personació en el
recurs contenciós administratiu núm. 37/2006, interposat per la Unió de Pagesos de
Catalunya contra l’anunci oficial d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de
l’aplicació agrícola de residus orgànics i altres fertilitzants nitrogenats a Mollet del Vallès;
tramesa de l’expedient administratiu; i, designació de lletrat per a la defensa i representació
de la corporació.
Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 1.274, de data 2 de maig de 2006, sobre personació
en el recurs contenciós administratiu núm. 37/2006, interposat per la Unió de Pagesos de
Catalunya contra l’anunci oficial d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de
l’aplicació agrícola de residus orgànics i altres fertilitzants nitrogenats a Mollet del Vallès;
tramesa de l’expedient administratiu; i, designació de lletrat per a la defensa i representació
de la corporació.
La Sra. Safont explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que el grup municipal de l’EpM va votar el seu dia a favor de la
normativa que limita abocar residus orgànics i altres fertilitzants nitrogenats a Mollet,
bàsicament a l’àmbit de Gallecs. Exposa que ells reconeixen el dret de la Unió de
Pagesos d’impugnar aquesta normativa, però veuen que és necessari el manteniment
d’aquesta ordenança i la seva correcta aplicació, per tant el seu vot serà a favor de la
ratificació del decret d’alcaldia.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

3. Ratificació del Decret d'Alcaldia de personació en recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor Joan Vallbona Camp
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1.275, de data 8 de maig de 2006, sobre personació en el
recurs contenciós administratiu núm. 29/2006, interposat pel senyor Joan Vallbona Camp
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona relatiu a l’aprovació
definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès; i, designació de
lletrat per a la defensa i representació de la corporació.
Atès l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 1.275, de data 8 de maig de 2006, sobre personació
en el recurs contenciós administratiu núm. 29/2006, interposat pel senyor Joan Vallbona
Camp contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona relatiu a
l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès; i,
designació de lletrat per a la defensa i representació de la corporació.
L’alcalde explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García explica que l’EpM va votar en el seu moment en contra de l’aprovació
del POUM actualment vigent, entre les qüestions que els hi va fer prendre aquesta
decisió va estar la concreció de diferents PAU (Polígons d’Actuació Urbanística), un
d’ells és el que avui sembla que s’ha impugnat a nivell d’un contenciós administratiu.
Repassant les opinions que varen realitzen aquells debats, volen recordar que no veuen
clar a qui afecta aquest PAU, ja que només aquest propietari sembla que vulgui
impugnar el POUM, i que l’actuació evités de forma molt acurada que afectés a
propietats de l’antiga alcaldessa de Mollet, Sra. Montserrat Tura. És per això que la
votació del seu grup serà l’abstenció.
-. El Sr. Garzón contesta que si es per coherència en votacions anteriors, vol recordar
que s’haurien d’haver abstingut en el punt anterior, perquè no van votar a favor de
l’ordenança sobre els purins. Vol comentar que hi ha 46 PAU en el Pla d’Ordenació
Urbanística de Mollet, que ell en tingui constància només s’ha presentat un recurs, li vol
dir que s’ha equivocat de PAU, ja que és el del costat, per tant no té res a veure ni amb
l’antiga alcaldessa, ni el Sr. Cot ni els altres veïns que hi ha per aquella zona.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que si és cert que van votar en contra d’aquesta normativa, en
aquests moments s’està a favor d’ella. Pel que fa referència al segon PAU reconeix que
sobre aquest i el del costat tenen els seus dubtes, en relació a ampliar i fer efectiu un
aprofitament d’altres propietats, i per part de l’equip de govern hi havia una actitud molt

fina de les zones que entren o no. Conclou que de la primera votació reafirma la posició
i de la segona manté l’argumentació.
-. El Sr. Garzón exposa que van ser tan fins amb el POUM que li demana per pura
curiositat, que miri les dues versions que van passar pel Ple amb més atenció i veurà que
la finura va ser extraordinària entre el carrer Palaudàries i Batlle Tura entre d’altres, i
veurà com de fins són organitzant PAU i li recomana que s’ho miri amb algun company
seu perquè té un coneixement molt detallat d’aquella zona. Explica que en aquest PAU
en concret inicialment era un amb dos propietaris, i un d’aquests propietaris va demanar
que aquest PAU fos dividit perquè estava d’acord amb el PAU, però en tot cas preferia
que hi haguessin dos enlloc d’un per raons que està segur que algun membre del seu
grup municipal serà capaç d’explicar-li amb absolut detall, perquè coneix la zona i les
persones afectades molt més profundament que ell mateix.
-. L’alcalde explica que es personen a un recurs en què no saben quines al·legacions es
faran, ho diu perquè en tinguin coneixement, perquè és legítim que l’Ajuntament es
personi en aquest mateix recurs perquè és en contra d’una resolució presa per aquest
plenari.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Bargalló, Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro,
Guillaumes, Monràs, Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 16
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cot, Esteve, García i López. Total: 4
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
4. Aprovació inicial del Reglament del Servei Municipal Casal Obert Mollet
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 30 de gener de 2006, va acordar formar el
Reglament del Servei Municipal Centre Obert Mollet.(Exp. Núm. SSSP 4/06)
Atès que la comissió d’estudi corresponent, en data 10 de maig de 2006, ha redactat el
text de l’avantprojecte de la norma que consta en l’expedient.
Atès l’informe del tècnic jurídic de l’Àrea de Serveis Personals, de 12 de maig de 2006.
Atesos els articles 63 i 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès l’article 50.2.d de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Aprovar inicialment el Reglament del Servei Municipal Casal Obert Mollet.
2. Sotmetre el reglament a informació pública durant el termini de trenta dies, per tal
que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir-lo per aprovat definitivament en el cas que no se’n formulin.
4. Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
s’hagi assolit l’aprovació definitiva.
La Sr. Guarro explica el contingut de la proposta.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5. Creació de Consorci per a la gestió de la televisió digital local
Atès que la Comissió de Govern de Política Institucional el 4 d'abril de 2006, segons la
publicació efectuada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de maig de
2006, ha atorgat als ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornés del
Vallès, La Llagosta, Montmeló, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Vallromanes,
la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de televisió digital local
corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb referència TL02B i
denominació "Granollers".
Atès que l'article 6 de la Resolució PRE/2804/2005, de 27 de setembre DE 2005,
estableix que els municipis que obtenen conjuntament la concessió d'un programa, han
de comunicar a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals, la
forma de gestió directa del programa assignat, així com la documentació acreditativa de
la constitució, si s'escau, de l'entitat gestora, en un termini no superior a quatre mesos, a
comptar des de la data de publicació de l'atorgament de les concessions al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en les converses mantingudes entre els ajuntaments adjudicataris de la
concessió, s'ha estimat adequat i convenient la constitució d'un ens independent per
gestionar la prestació del servei de televisió digital local, i que s'ha considerat que la
figura adequada és la d'un Consorci local.
Atès l'informe del cap de Departament de Serveis Jurídics Centrals, de 18 de maig de
2006.
Atesos els informes de la Secretaria i de la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 312 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la creació del "CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET" per gestionar
directament la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de
televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb
referència TL02B i denominació "Granollers".
2. Aprovar els Estatuts de l'esmentat Consorci que consten incorporats a l'expedient.
3. Sotmetre l'acord de creació i els estatuts a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.
4. Tenir l'acord de creació i els estatuts per definitivament aprovats si en el període
d'informació pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte, i en
aquest supòsit publicar l'anunci d'aprovació definitiva en els mateixos mitjans que
els de l'apartat 3, tot fent constar la referència del Butlletí Oficial de la Província en
el que s'hagi publicat el text complet dels estatuts.
La Sra. Pazos explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. Guillaumes vol subratllar la importància històrica del moment perquè s’està a
punt de passar de la televisió purament local a una comarcal o sots - comarcal, qüestió
que per una ciutat com Mollet és absolutament determinant. Explica que és un moment
de risc i d’oportunitat, de risc perquè es sap que una televisió local té una certa
parròquia garantida i que per tant és una aposta fins a cert punt segura, cosa que amb un
àmbit més gran costa més d’aconseguir; continua dient que també és un moment
d’oportunitat perquè la capitalitat, de què tant agrada parlar, s’haurà de demostrar amb
l’èxit de projectes com aquest, per tant un risc i una oportunitat. De tots, dels ciutadans,
de la sots - comarca i de les seves institucions dependrà que sigui un intent reeixit
-. La Sra. Calvo explica que entenen que quan es dóna un programa en un grup de
municipis s’hagi de decidir quin ha de ser la seva forma de gestió. Han llegit que es
poden adherir altres ajuntaments o entitats públiques o privades i és per això que volien
saber si hi ha alguna data límit per fer aquesta adhesió.
-. El Sr. Fenosa segueix una mica les paraules del Sr. Guillaumes quan diu que és un
moment molt important, absolutament determinant, que és un risc i a la vegada una
oportunitat i diu està en línies generals molt d’acord. En estudiar aquest informe troben
que està molt buit de contingut, saben que és l’estatut del consorci però els hi hagués
agradat tenir més informació per poder valorar una mica més a on estan i saber
exactament quina és la visió de futur que té aquest projecte; continua dient que els hi
hagués agradat veure l’acta de constitució del consorci i l’acta d’aprovació d’aquests

estatuts, el que hi ha o el que ells han vist són els estatuts només. Explica que no
coneixen el projecte tècnic, potser no està massa ben definit però alguna cosa ha
d’haver-hi. Creu que a més a més falta consens, ja que aquests estatuts preveuen que el
Consorci estigui format inicialment pels alcaldes, però no veuen que hi hagi opinió de
cap altre partit polític que no sigui l’Alcaldia de tots aquests pobles i d’entitats que
puguin està interessades o molt interessades en un projecte com aquest. Exposa que
hauria d’haver-hi un estudi del cost que això significarà per uns i per altres. Per altra
banda, diu que a partir del moment de l’aprovació només es disposa de quatre mesos per
constituir aquest consorci, però potser en aquests quatre mesos o part d’aquest temps
molta d’aquesta informació que està demanant l’haguessin pogut tenir i no es tindria la
necessitat de tirar aquests estatuts endavant d’una manera urgent i ràpida.
-. El Sr. García manifesta que el seu grup l’EpM es congratula què existeixi un procés
de constitució de la nova televisió pública a nivell local i que s’hagi concretat amb
diferents pobles veïns, tenint Mollet un paper important dins de la seva comarca. A part
d’aquesta congratulació diu que es planteja aprovar uns estatuts que tenen moltes
ambigüitats i alguns aspectes amb els que estan en desacord. Per una part, ja es va
reconèixer a la comissió informativa corresponent, que no hi ha un estudi financer dels
costos d’aquest consorci; per un altre cantó no veu clara la pluralitat política d’aquest
consorci, tampoc el fet que hi hagi un control social sobre els continguts dels
programes, i per tant no es veu que això estigui garantit; sobre el tema de la contractació
es planteja que es definirà les normes de contractació de personal per posar en pràctica
aquesta emissió de televisió, però no es fa esment del control sindical, diu que aquest és
un tema que els hi ha preocupat molt, la forma concreta de contractar personal per
l’Administració i pels organismes autònoms de l’Administració, creu que s’ha d’acotar
el control sindical a fi de garantir el màxim de claredat en aquesta contractació; tampoc
queda clara la forma de gestió del consorci que pot ser pública o privada, ells opten per
la qüestió pública; es repeteix el fet del vot de qualitat del president, no veu perquè ha
de ser-hi. Per una banda, creu que ha de ser positiva la possibilitat de televisió local
pública, però creu que hi ha hagut molta pressa i no s’ha treballat a fons quant a
l’articulació de la proposta d’estatuts, per la qual cosa no els poden fer seus aquests
estatuts.
-. La Sra. Pazos respon a la Sra. Calvo que la Generalitat només contempla una sèrie de
municipis per aquest programa, que són els que abans ha citat que formaran part
d’aquest consorci i un altre municipi que és el de Santa Maria de Martorelles que també
estaria dins d’aquesta àrea de la demarcació 2, però que en aquest moment ha decidit
que no formarà part del Consorci, això no vol dir que en un futur en pugui formar part.
El Consorci estableix que no hi ha un límit de temps per entrar a formar part d’ell, així
doncs s’està obert a que aquest Ajuntament participi en aquest Consorci més endavant
igual que altres entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el mateix objectiu de
gestió i de prestació de servei que la televisió. Respon al Sr. Fenosa que efectivament no
hi ha una acta de constitució perquè primer s’han d’aprovar els seus estatuts per poder
fer-la, i que efectivament entre l’aprovació dels estatuts i l’acta de constitució hi ha un
marge de quatre mesos, per tant abans del dia 19 de setembre s’ha de fer l’acta de
constitució. Diu que aquest procés ha de venir recolzat per un projecte tècnic que en
aquests moments s’està redactant, que ens diu com han de ser les comunicacions, quins
elements han de tenir i com s’ha de gestionar el canal, durant aquests quatre mesos es

redactarà per part dels tècnics i és per aquesta raó no es té coneixement. Pel que fa el
color polític, els hi dirà el mateix que els hi va dir a la Comissió Informativa, és cert que
hi ha nou municipis, i en els governs d’aquests nou municipis hi ha representats tots els
colors polítics de l’espectre polític actual, i no hi ha una preponderància de cap color i
tots els partits en més o menys grau tenen alguna part de govern en els seus municipis.
Sobre l’estudi dels costos, dia a dia van canviant les dades i els costos del material, o de
les instal·lacions o del lloguer d’aquestes instal·lacions, i a dia d’avui respecte l’any
anterior aquests s’han abaratit en un 50%. Respon al Sr. García que pel que fa a la
contractació del personal com encara no està decidida la gestió pública, privada, si serà
directa o una externalització llavors no és pot dir quin tipus de contractació serà la del
personal, el que si que pot assegurar és que aquest control sindical existirà com a tots els
consorcis i empreses que depenen d’una Administració Pública.
-. L’alcalde diu que s’està passant per normativa legal d’una televisió local a una
televisió d’àmbit comarcal, i això està definit per llei, i això dóna resposta a una de les
preguntes formulades, de quins són els municipis que poden formar part, doncs aquells
que estan determinats per llei. En aquest cas l’únic que no forma part és l’Ajuntament
de Santa Maria de Martorelles que de moment ha decidit que no entra en aquest
Consorci. Explica que s’han fet diferents reunions entre els diferents alcaldes i
alcaldessa que formen part d’aquest senyal de televisió, d’aquest consorci de la digital
Mollet i aquest és el consens que han arribat entra tots els ajuntaments, presentar
aquests estatuts de creació de nou consorci. Exposa que s’ha de repassar els diferents
alcaldes i diferents formacions polítiques que formen part de tots aquells ajuntaments
que participen, cal mirar-s’ho, perquè d’aquesta manera un se’n donarà compte, com a
dit la regidora, que hi ha tot el ventall, amb l’excepció del Partit Popular, tot el ventall
de formacions polítiques, a més a més afegeix que aquesta setmana s’ha aprovat per
unanimitat a l’Ajuntament de Martorelles, senzillament a tall d’informació. Explica que
s’està presentant una proposta de constitució, després haurà d’haver tots els passos
administratius de l’acta, del projecte tècnic que s’haurà de presentar, i per tant el
consens o no consens s’establirà amb el conjunt d’ajuntaments amb l’aprovació dels
seus propis plenaris, vol recordar que aquest Ajuntament forma part d’altres consorcis,
el Consorci per a la Gestió de Residus, el Consorci per a la Normalització Lingüística,
el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, per tant es forma part d’altres
consorcis que s’han presentat també els propis estatuts per aquest plenari, s’ha plantejat
el debat per part de les diferents formacions polítiques, i després democràticament s’han
aprovat o no. En funció d’això es crearà una nova televisió, on en principi la apagada
analògica serà a finals del 2007 o principis del 2008. Això significa que a finals del
2007, principis del 2008, la televisió de Mollet tal i com es veu ara, es té entesa i
organitzada desapareixerà, perquè aquesta és una norma legal, hi ha de ser així, i no pot
ser d’una altra manera. En la línia que comentava el primer tinent alcalde abans, és una
oportunitat, però en aquestes oportunitats com aquest panorama és absolutament nou
per tothom, es plantegen moltes incerteses, per exemple no es sap quins seran els costos
que significarà el múltiplex, no es sap els costos tècnics, que suposarà això perquè
encara s’estan estudiant, i cada mes s’estan barrejant xifres absolutament molt diferents
unes de les altres. Per tant, creu que per ser el municipi més gran i tenir una televisió
local, creu que s’ha d’apostar decididament per el nou consorci teledigital Mollet, que el
conjunt d’ajuntaments, almenys els seus alcaldes i els seus governs, també consideren el
mateix que ell està explicant, que alguns d’ells ja ho han aprovat i que de ben segur el

conjunt d’ajuntaments que han de formar part d’aquesta nova televisió digital aprovaran
també aquests estatuts; per tant, demana en el mateix sentit que la majoria de
formacions polítiques que formen part d’aquests altres municipis, excepte el Partit
Popular, també tinguin a bé de poder-los aprovar.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa exposa que ells li donen la raó en el fet que és un gran projecte
absolutament indefinit, és a dir que falta madurar. Explica que no deixa de pensar que és
tan important el projecte que s’ha de mirar amb calma i tranquil·litat, i en aquests
moments no hi ha un projecte tècnic perquè s’està treballant amb ell, no hi ha uns
costos, no hi ha una acta de constitució perquè s’ha d’esperar, i no sap exactament el per
què ja que no s’ha acabat d’entendre. El fet que hi hagi un ajuntament o algun
ajuntament, diu tenir documentació sobre això, que ho hagi aprovat per unanimitat no li
diu res, perquè en principi és difícil que es pugui aprovar alguna cosa tan indefinida;
continua dient que el projecte és necessari, però en aquests moments està indefinit
totalment.
-. El Sr. García explica que es plantegen uns estatuts, que de fet són uns estatuts que ja
venen tancats, per tant ells només tenen la opció de dir que sí o no, o abstenció, però no
hi ha hagut la possibilitat de discussió, de poder incorporar qualsevol reflexió, com
sempre ja ve determinat, i el paper que queda és la comparseria. Diu que aquest és el
paper que moltes vegades se’ls hi planteja als grups de l’oposició. Quan parla de
pluralitat política fa referència al grup municipal de l’EpM, més enllà que hi hagi algun
alcalde que pugui tenir majoria o simpatitzar o haver alguna relació orgànica o no
orgànica, sinó que el fet del vot ponderat que es planteja a Mollet, en aquest cas el vot
de Mollet estarà totalment unificat en relació a l’alcalde o qui delegui, i no hi haurà cap
expressió de pluralitat per fer arribar comentaris, propostes suggeriments etc. Encara
que les sigles polítiques formalment poden ser-hi, si es mira a Mollet la representació no
queda garantida. Exposa que li agradaria que tingui una gestió pública, i que permetés
que més persones d’aquest Ajuntament i d’aquest Ple estiguessin allà presents, com una
forma per millorar l’aportació, i així entre tots la cosa vagi més bé del que va si només
és una part la que reflexiona, participa i decideix. Vol que totes aquelles incerteses que
s’han de desenvolupar es facin sempre en la via positiva i correcta, s’ha plantejat el
tema de la contractació a nivell sindical, però que sigui realment, un control real, tots
saben quina és la forma d’aplicar la normativa de l’administració pública de cara a la
contractació, amb totes les seves dificultats etc., reitera que li agradaria que això
estigués garantit absolutament, de cara a garantir que la gent que hi sigui, sigui la més
capaç, i que tothom tingui la oportunitat de presentar-se en condicions d’igualtat i que
no hi hagi cap malentès per part de la població sobre aquests nous organismes, que són
necessaris però que a vegades hi ha formes d’intervenció que no garanteixen que tinguin
tot el seu contingut.
-. La Sra. Pazos contesta al Sr. Fenosa que el calendari no l’estableixen ells sinó que ve
establert des de la Generalitat. La Generalitat va fer una aposta que era avançar dos anys
l’apagada analògica, si a la resta de l’Estat Espanyol està prevista al gener del 2010,
aquí a Catalunya la Generalitat va avançar-la dos anys, d’aquesta manera alhora que hi
hagués aquesta apagada estatal, doncs que la TDT estigués plenament integrada, i

implamentada a Catalunya. El fet d’avançar dos anys implica que es sigui el conillet
d’indies, i moltes vegades pot semblar que les coses no estan gaire clares, però no és
culpa seva, sinó que és una decisió política que es va fer a nivell nacional. Li diu al Sr.
García que en la redacció d’aquests estatuts han participat, la Direcció General de
Mitjans de Audiovisuals de Catalunya, el Consell Comarcal i els Serveis Jurídics de
Mollet del Vallès i de Granollers, creu que aquests tres tenen prou capacitat per poder
redactar aquests estatuts amb una plena confiança, en conseqüència la participació
queda plenament garantida.
-. L’alcalde diu al Sr. García que està clar que ha de tenir totes les garanties com
qualsevol altre consorci, tots funcionen exactament de la mateixa manera. A tall
d’informació li diu al Sr. Fenosa que, com deia la regidora, tots aquests plaços, aquests
procediments, bona part s’han dirigit des del govern de la Generalitat de Catalunya, i no
vol recordar qui era el responsable fins al dia d’ahir d’aquest àmbit; i no és pot fer cap
acta de constitució fins a tenir aprovats els estatuts, un tema purament de procés
administratiu. Creu que tots han confirmat que s’està davant d’una oportunitat, que
també hi ha certes incerteses, que hi ha un calendari que ve marcat, que no l’han marcat
ells, que va marcat per la Generalitat de Catalunya, amb el ben entès que a finals del
2007 es tingui una nova televisió, i creu que aquesta oportunitat la ciutat de Mollet, com
la resta de municipis que aposten per aquesta nova televisió digital, té la voluntat de que
es pugui crear no solament el consorci sinó que es pugui emetre amb aquesta nova
televisió, que esperen i desitgen que continuï oferint serveis d’informació pròxima, que
necessita la ciutadania de tot l’entorn immediat, però que ja no serà única i
exclusivament de la ciutat de Mollet.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 14
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García i López. Total: 6
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la elaboració dels reglaments de selecció,
promoció i provisió de llocs de treball i el Reglament de segona activitat
La Regidoria d’ Organització i Recursos Humans, planteja la necessitat d’elaborar el
Reglament de promoció interna, mobilitat i provisió de llocs de treball i el Reglament de
segona activitat, d’acord amb allò que està establert en l’acord/conveni de condicions
del personal al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallés.
Atès allò que disposen els article 21.1 i 25.3 de l’Acord/Conveni de condicions del
personal al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallés,

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Crear una comissió d’estudi, per a redactar el text de l’avantprojecte de Reglament de
promoció interna, mobilitat i provisió de llocs de treball i de Reglament de segona
activitat, formada pels membres següents:
Membres de la Corporació

Tècnics Municipals

Jorge Táboas Suárez, que presideix
Josep Garzón Llavita (PSC)
Feliu Guillaumes Ràfols (CiU)
Xavier Garcia Belmonte (Entesa)
Eva Rodríguez Pérez (PP)
Xavier Fenosa Vilarroya (G.Mixt)

Rosa Perez Vallverdú
José Manuel Fernández Villaverde
Oriol Valls Rovira
Alícia Puig Romagosa

El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat:
-. El Sr. García explica que l’EpM creu que és necessària i urgent aquesta regulació que
planteja l’actual conveni acord de condicions de treball. Exposa que hi ha dos
reglaments que es plantegen desenvolupar, el primer de selecció, promoció i provisió de
llocs de treball, en aquest reglament i el seu contingut és essencial que es respectin,
realment, els principis constitucionals, de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. La
contractació de personal és realitzada en moltes ocasions sense respectar aquests
principis, la forma de contractació d’urgència i posteriors concurs oposició, s’utilitzen
de forma regular per una contractació opaca i potser discriminatòria; continua dient que
aquest és un dels aspectes que crea més crítica i més desconfiança entre la població en
relació de la gestió dels ajuntaments, un sentit patrimonialista del que és el treball públic
i una ignorància real, no potser en la forma, sinó en el contingut concret de la igualtat
d’oportunitats per part de tota la ciutadania, que sigui en igualtat de condicions per
poder accedir a la funció pública, aquests principis s’han de respectar en el fons i en la
forma, i s’han d’articular dins d’aquest reglament, hi ha d’haver la voluntat política
concreta perquè això sigui realitzat permanentment. Afegeix que s’ha de prioritzar per
tant als funcionaris l’oposició, davant del concurs oposició i el control sindical total i
absolut en la contractació. Quant el segon Reglament de la segona activitat celebra que
es plantegi elaborar i creu que és molt positiu que sigui per tot el personal de
l’Ajuntament, i no només a la Policia Municipal que és el que es dóna més habitualment
a les corporacions locals, per tal creu que és una bona alternativa i que cal
desenvolupar-la amb força. Manifesta que respecte a l’elaboració dels reglaments saben
que s’està negociant amb els sindicats, creu que s’ha d’arribar a una posició
consensuada amb ells, però la Comissió que es crea en aquest Ple després de la votació,
diu que seria bo que tingués un paper important i no només de ratificar tot allò que s’ha
negociat en una taula de negociacions, que d’altra banda és necessària, però que no pot
substituir la capacitat d’aportació. Continua dient que anar a una comissió per complir
el tràmit legal de que s’ha constituït, i ratificar i no poder incorporar cap element de

valoració de crítica i d’aportació és una falta d’utilització de tots els recursos que es
tenen, i també és un menyspreu a la capacitat d’aportació d’altre gent que està a
l’Ajuntament, i que legalment s’ha de respectar i reconèixer aquesta possibilitat.
Considera que es positiva la creació de la comissió, ja que els principis constitucionals
s’han de respectar i s’ha de tenir la voluntat política de fer-ho en totes les contractacions
i per un altre banda s’hauria de veure que aquesta comissió no només rebi un text tancat,
sinó que pugui discutir una mica més la metodologia, el contingut etc., i per tant votaran
que sí aquesta comissió.
-. El Sr. Táboas li diu al Sr. García que està segur que quan ha parlat dels principis de
publicitat, objectivitat, mèrit etc. es refereix en general a tots els ajuntaments, perquè
per descomptat en aquest Ajuntament sempre es compleix la llei pel que fa a la selecció
de personal, una altra cosa es que la llei té diferents instruments, i diferents mitjans de
selecció, en funció dels tipus de personal, si els llocs de treball són fixes, temporals, de
caràcter permanent, de caràcter no habitual etc., per tant vol entendre que ell a parlat en
general, i la seva insistència en el compliment dels principis constitucionals no es
referia expressament que en aquest Ajuntament no es compleixin, perquè, per altra
banda, no és aquesta la raó per fer aquests reglaments. Recorda que tots el processos de
selecció, promoció, provisió estan perfectament regulats, una altra cosa es que hi hagi
una sèrie de detalls com pot ser la composició del tribunal, el contingut dels temaris, la
metodologia de la burocràcia, que sigui convenient reglamentar-ho. Li diu que ell està
avançant quin ha de ser el paper d’aquesta comissió d’estudi, fins i tot el seu propi paper
en aquesta comissió, perquè la comissió té el paper que li atorgarà la norma, i per tant
no només validarà, efectivament els treballs previs que s’hauran consensuat amb els
sindicats, sinó tindrà el paper que els propis membres de la comissió li vulguin donar, i
ell com a membre de la comissió podrà exercir el seu rol de membre de ple dret.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que queda clar que quan ha plantejat el tema dels principis que s’han
de respectar que s’està referint a nivell general de les administracions públiques i
especialment de les administracions locals que són les més properes dels ciutadà i on la
gent té més elements d’informació, i que creen aquest sentiment d’allunyament, perquè
s’interpreten malament diferents formes d’aplicar la normativa. Si que es cert, que un
abús en la contractació per raons d’urgència crea la possibilitat d’una mala forma de
portar aquesta política, i també és cert que una forma concreta de plantejar el concurs
oposició, tots saben el que és el problema dels mèrits, qui té els mèrits i qui no els té,
això també pot crear i crea a nivell general problemes d’utilització no positiva de la llei,
i per tant s’ha de veure en concret tot això a nivell de reglament i voluntat política.
Explica que diu voluntat política en el sentit que es poden escriure coses però després
s’ha d’interpretar en funció de la democràcia i del bé general, creu que aquest element
està molt assumit en quant a voluntat. Explica que és cert que formarà part d’aquesta
comissió si es vota afirmativament i recull el que ha dit el Sr. Táboas i espera tenir
l’oportunitat de fer un paper que s’escolti, i que sigui raonable els punts que plantegin
per part del grup municipal i sigui possible incorporar alguns d’aquests elements a
aquesta normativa.

-. El Sr. Táboas agraeix que tingui la voluntat de tenir un paper actiu en aquesta
comissió, en tot cas més actiu del que en d’altres comissions altres membres del seu
grup han tingut. Per acabar, vol dir que efectivament el Sr. García ha tocat un tema que
és important reglamentar que és el fet de com es ponderen els mèrits, en els processos
de selecció, quins documents es poden presentar, com s’han de justificar, com s’han de
puntuar etc., que són detalls interessants que poden moltes vegades condicionar un
procés de selecció.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7. Adjudicació contracte de subministrament en forma d'arrendament financer de
dos béns immobles situats al carrer Jaume I, 32
L’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA ha proposat a l’ajuntament la
possibilitat de subscriure un contracte d’arrendament financer sobre béns immobles per
tal que l’ens local pugui accedir a la titularitat completa de l’immoble ubicat al carrer
Jaume I, 32 de la ciutat, que alberga diferents serveis municipals i on la referida entitat
financera és propietària de dues finques registrals.
L’article 171 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
considera contracte de subministrament aquell que tingui per objecte l’arrendament
financer. Així mateix, l’article 182.c) de la mateixa norma permet utilitzar el
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació dels contractes en els supòsits
que només pugui encomanar-se el subministrament a un únic proveïdor, situació que es
produeix en aquest cas atès que l’interès públic que motiva el contracte es refereix a la
possibilitat que l’ajuntament accedeixi a la titularitat del total de les finques registrals
que integren l’immoble de referència.
El règim jurídic dels contractes d’arrendament financer ve determinat per la disposició
addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les
entitats de crèdit i per l’article 115 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’impost de societats.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de la Corporació
d’acord amb l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, atès que la durada del contracte supera els quatre anys.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar la forma del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte
només pot encomanar-se a un únic proveïdor, per l’arrendament financer de les
finques registrals de la planta primera, portes primera i quarta de l’immoble ubicat al
carrer de Jaume I, número 32 de Mollet del Vallès.

2. Adjudicar el contracte a Banco Bilbao Vizcaya Argetaria, SA, subjecte a les
condicions següents:
-

3.

Import total del contracte: 733.033,80 EUR, IVA inclòs
Termini de l’arrendament financer: 25 anys
Període de pagament de les quotes: trimestral
Tipus d’interès: 4,96 % nominal anual, capitalitzable per mesos
Valor residual a efectes d’exercici de l’opció de compra a la finalització del
termini de l’arrendament: 35.000,00 EUR
Sense comissions d’obertura, d’estudi, de cancel·lació avançada o de
modificació del contracte
Aprovar el model de contracte que figura a l’expedient.

El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat:
-. El Sr. García explica que aquesta forma d’accedir al domini de determinada propietat
ve condicionada per la Llei d’estabilitat pressupostària que va deixar l’anterior govern
del PP, que obliga a que en comptes d’anar a comprar un bé immoble, s’hagi de buscar
altres formes per a que estigui legalment justificada, per això s’ha d’utilitzar aquesta
forma de contractació que a primera vista no és la més clara, encara que sigui totalment
legal i efectiva. Diu que s’utilitza aquesta forma d’aconseguir el domini de dos
immobles del edifici Jaume I, 32 perquè l’equip de govern vol disposar de la propietat
de tot l’edifici, per rehabilitar-ho, i aquesta rehabilitació serà prèvia a la destinació de
diferents serveis municipals. Vol aprofitar aquest Ple per fer una sol·licitud formal de la
demanda d’accés del seu grup a tots aquells documents que obrin a mans de
l’Ajuntament, a data d’avui, sobre tot tipus de propostes o possibilitats d’ús d’aquest
edifici. Perquè exposa que ells estan treballant en una línia, i potser n’hi ha dues més,
s’ha plantejat el tema de la Policia Municipal i han fet consultes amb tècnics i experts
que tenen els seus dubtes sobre la ubicació. Vol aprofitar per demanar una altra vegada,
ja que el Sr. alcalde en el Ple va dir que sí, que es convoqui la Comissió de Seguretat de
l’Ajuntament aquella amb la participació dels grups municipals, explica que fa un o dos
plens ho va demanar es va dir que sí, però no s’ha convocat encara; continua dient que
és lamentable que el tema de la Seguretat Ciutadana que és tan important no tingui
aquesta resposta per part de l’equip de govern, de convocar de forma discreta i
tranquil·la als regidors de l’Ajuntament que vulguin i poden participar de cara a fer un
tractament global d’aquesta problemàtica. Manifesta que la problemàtica de la Seguretat
Ciutadana és important que es tracti des de la prevenció, la col·laboració ciutadana, els
serveis socials, evidentment en tot això ha d’haver el tema de la participació dels
diferents grups municipals, i fins ara no hi ha hagut una resposta concreta però sí verbal,
però no pràctica aquesta convocatòria. Torna a demanar aquesta convocatòria i poder
participar. En relació a la qüestió econòmica el tema que es planteja, es va dir a la
comissió informativa, que aquest tipus de contracte significava que aquesta amortització
seria un 15% aproximadament més cara del que actualment s’està pagant pel lloguer
dels mateixos immobles, creu que no hi ha una gran diferència econòmica, però té el

dubte que quan es va fer el tema de la permuta de locals d’aquest edifici no hagués estat
el moment d’intentar lligar-ho tot amb aquesta entitat, i això hagués significat un cert
estalvi amb aquesta operació de tipus econòmic. Per tant, ells s’abstindran en aquesta
votació, fonamentalment perquè no tenen massa clar perquè s’ha d’utilitzar aquesta
nova propietat, reitera que això és el que formalment volen que se’ls hi faci arribar, la
possibilitat de conèixer els documents concrets que tingui l’Ajuntament a hores d’ara
respecte aquest tema.
-. El Sr. Táboas li diu que li donarà resposta als temes estrictament de contingut del
punt, segurament no hi haurà cap inconvenient en què tinguin accés a tots els estudis del
que seran els usos d’aquest edifici, afegeix que s’està en fase d’estudi. Recorda que en
aquest punt es tracta que l’Ajuntament ha de disposar de la titularitat d’aquests pisos per
començar a fer reformes estructurals, i que aquesta opció d’arrendament financer té
avantatges i inconvenients com totes les opcions, però en aquests moments era idònia
per aplicar-la en aquest cas precisament perquè no gravava en excés en relació al
pressupost vigent el fet d’aconseguir la titularitat d’aquest bé, però ningú diu que l’any
vinent o el següent es pugui fer opció de compra i comprar-ho definitivament; però que
això no ho impedeix la Llei d’estabilitat pressupostaria, perquè el que diu la Llei poca
cosa té a veure directament, ja que diu que no et pots endeutar més d’allò que
amortitzes. En relació a la permuta diu que no es va poder fer en aquell moment perquè
s’estava parlant de propietaris diferents, una cosa és la permuta d’un local municipal per
la permuta d’un local de correus, i aquí s’està parlant que el propietari és un altre, que és
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en resum que no era possible una permuta a tres
bandes.
-. L’alcalde diu que en tot cas la Junta de Seguretat, com la Junta de Portaveus s’ha de
convocar cada vegada que hi hagi temes d’interès, la darrera es va convocar el 19
d’abril, per parlar de tots els temes dels indicadors de seguretat de l’any 2005, que es
van elaborar per la Junta de Seguretat constituïda obligatòria i formalment, i per tant
cada vegada que hi hagi temes d’interès per parlar sobre Seguretat, ja que el tema de
Seguretat sempre és important i no cal desmereixer-ho, hi haurà la convocatòria
necessària. Diu que no és el punt que toca en aquests moments. El que es planteja es que
hi ha dos béns immobles que no són propietat de l’Ajuntament i per tal de poder exercir
els serveis que siguin necessaris en aquest espai de la ciutat, es necessari fer aquest
contracte, s’ha arribat aquest acord amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, i
aquesta és la proposta que plantegen.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que aquest element perifèric del tema de seguretat ciutadana no es
pot deixar tal i com ha quedat ara. Pensa que seria una postura irresponsable per part de
l’equip de govern i del regidor corresponent plantejar-se els temes de seguretat
ciutadana només quan hi hagi un tema molt important. Diu que hi ha temes que són
importants però que hi ha una posició molt responsable per part dels grups municipals i
en concret del seu, de intentar no tocar unes problemàtiques que existeixen perquè això
desestabilitza a l’Ajuntament i pot crear alarma social, i no volen fer així les coses, però
saben que hi ha problemes i els hi agradaria discutir no només aquests problemes
concrets sinó també temes més de models de gestió. Explica que creu que aquestes

reunions no poden ser com les que va fer el Sr. Fort l’última vegada, que els va
convocar el mateix dia que feia una declaració pública als mitjans de comunicació local
sobre com havia anat tota l’estadística, de faltes, delictes i tot de l’any anterior, i com
un detall perquè no s’assabentés la premsa o per la radio Mollet, un estona abans se’ns
va donar un quadre, diu que això no és de rebut; diu que això és millor que formes
anteriors que encara eren pitjors, vol cridar a la responsabilitat, el tema de la seguretat
ciutadana és un tema important, és el tema que preocupa més a la població, creu que hi
ha problemes i que cal que aquests problemes siguin coneguts, assumits, reflexionats i
intentar plantejar solucions a mig i a llarg termini. Torna a demanar formalment que es
convoqui aquesta comissió, hi ha un document que des de fa un any i mig que encara no
s’ha discutit, quan es parla d’aquest es diu que és per culpa de l’EpM, però el cert es
que porta varis plens municipals reclamant això, que es vol discutir el document i si hi
ha un altre document doncs un altre. Manifesta que es vol comprometre políticament,
amb la gestió de cara a intentar que els problemes de la seguretat ciutadana s’abordin
amb el màxim d’eficàcia, i crida a la responsabilitat de l’Ajuntament i en concret del Sr.
alcalde.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que li alegra sentir aquest discurs de la responsabilitat, li
alegra enormement perquè no és el discurs que ells han utilitzat des de inici de
legislatura, però que s’alegra que torni la responsabilitat no d’un element perifèric,
segurament ha estat un error lingüístic, sinó un element fonamental que és la seguretat
ciutadana, central que de ben segur preocupa al conjunt de ciutadans i ciutadanes.
Afegeix que li consta plenament que amb independència d’aquell document que se’ls hi
va entregar i que no ha donat lloc a cap comentari, com ell mateix ho ha esmentat, el
regidor de Seguretat Ciutadana sempre ha estat a disposició no solament del seu grup
sinó qualsevol altre regidor per comentar qualsevol element que puguin significar temes
de seguretat ciutadana com així seguirà sent. Per tant, si és de consideració el regidor
pren nota perfectament d’aquesta petició i quan sigui necessari i possible es convocarà
la comissió. Però demana retornar al punt que els tocava.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 14
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García i López. Total: 6
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
8. Aprovació del Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques pel
subministrament de la gespa artificial de dos camps de futbol
Atès l’expedient obert per la contractació del subministrament, en forma d’arrendament
amb opció de compra, de la gespa artificial de dos camps de futbol. Exp.30/06)

Atès el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
del contracte de subministrament de la gespa de dos camps de futbol.
Vist l’article 171 de l’annex del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
(TRLCAP) i els articles 14.4, 78 i 178 del TRLCAP.
Atès l’informe de la cap de secció d’Esports de data 25 de maig de 2006, en el qual
s’exposa la conveniència de licitar aquesta contractació.
Atès l’informe de la Secretària de la corporació i de la Intervenció municipal.
Atès l’article 174.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès l’article 52.2.o i 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars del contracte de
subministrament, en forma d’arrendament amb opció de compra, de la gespa
artificial de dos camps de futbol i el seu Plec de prescripcions tècniques.
2. Convocar la licitació de la contractació pel procediment obert, mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial
de la Unió Europea.
3. Delegar en l’Alcaldia les facultats de l’òrgan de contractació en relació amb
l’adjudicació, formalització i l’execució d’aquest contracte.
4. Ampliar fins a deu el nombre d’anualitats a què poden aplicar-se les despeses
relatives a aquesta contractació.
5. Autoritzar la despesa amb caràcter plurianual que es farà efectiva durant 120
mensualitats amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal.
El Sr. alcalde explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat:
-. El Sr. Fenosa explica que en el punt anterior no ha intervingut en el debat perquè
d’alguna manera el tema de Jaume I, com el de la gespa, són situacions amb objectius
diferents però amb plantejaments molt similars. La necessitat de endeutament de
l’Ajuntament, en aquest cas per dues inversions clares està tan col·lapsat que s’ha d’anar
a mides com leasing, arrendament o el renting, totes aquestes inversions que van sortint

que quan no les podem entrar per un percentatge s’entren per un altre i quan no es fan
servir jugades, evidentment legals, com són aquestes. Però en realitat el final el que es
fa és ampliar la despesa, el deute de l’Ajuntament. No vol entrar a validar si els dos
pisos de Jaume I són necessaris o no, els companys ja ho han dit, diu que val la pena
saber aquests dos pisos i tot l’edifici en general per què pot servir, per haver d’anar a
parar a inversions d’aquest tipus. Exposa que la segona proposta és increïble, el Sr.
alcalde ha buscat la fibra sensible dient que els nens podran gaudir de camps amb gespa,
i els que practiquin esport podran gaudir d’aquestes instal·lacions i és evident; des
d’aquest punt de vista ell tampoc tindria que dir res, de fet estaria content que hi hagi
gespa en aquests camps encara que sigui artificial i que tothom que pugui practicar
esports ho pugui fer millor que quan hi ha terra; però haver de llogar gespa, i haver-se
de gastar 1.000.000 d’euros creu que és greu, a més a més pensa que operacions
d’aquest tipus es vindran a sobre, perquè la realitat es que la capacitat d’endeutament de
l’Ajuntament en aquests moments és crítica; la part dolenta de les operacions d’aquest
tipus es que tapen l’efecte d’un deute, però en segon lloc carreguen a més a més any a
any totes les despeses fixes, fins que es compri definitivament el bé o es passi 10 anys
amb la gespa, es llenci o posi una de nova. Això no és res més que un pas endavant en
una situació dia a dia és més crítica.
-. El Sr. García diu que durant molt de temps l’EpM ha defensat el fet que no hi hagués
discriminació entre diferents equips de futbol de la població, perquè alguna gent es
sentia una mica infravalorada degut a que només l’entitat de Mollet, actualment Mollet
Unió Esportiva té recursos i una projecció, i es volia que per part de l’Ajuntament hi
hagués una intervenció al màxim de solidaria i igualitària amb d’altres clubs. Aquest
tema fins ara no ha estat gaire assumit, però en el mes de maig de 2006 ja comença a
assumir-se, que cal que altres equips de futbol disposin d’unes instal·lacions, d’una
gespa que permeti jugar millor l’esport del futbol. Diu que fer aquestes millores abans
no era possible, sempre hi ha hagut problemes, en concret en el Camp Municipal de
Futbol Zona Sud que si era o no era de propietat, que el fet d’invertir allà hi havia
problemes de tipus legal, sempre hi ha hagut un tipus d’argumentació que evidentment
és superable, perquè ara es supera i no pas abans. Explica que la incorporació de tots els
equips de futbol al Projecte Unitari, el Projecte Unitari de Unió de Futbol a Mollet que
era un projecte interessant, i algú es va quedar al marge i potser era el moment que
tingués també unes aportacions més significatives, i no només concentrades totalment a
l’entitat nova Mollet Unió Esportiva, però que al mes de maig de 2006 sí que es pot,
quan comenci la nova temporada tots tindran un camp de futbol més maco, tant el que
ha pujat de categoria, com el que no ha pujat, i diu que espera que l’any que ve ho pugui
fer. Llavors es tindrà una nova temporada esportiva pre-electoral, en el que es tindrà un
camp maco. Exposa que hi ha un altre element, que és que aquest camp de futbol està
afectat perquè hi ha un projecte que és el Pla Parcial del Calderí, i els agradaria que
se’ls digui quan es preveu que es farà el nou camp de futbol, i la rendibilitat econòmica
d’aquesta inversió; diu que saben, per una banda perquè ho han consultat i per altra
perquè ho han confirmat a la Comissió Informativa, que una part important d’aquesta
inversió és reversible que es pot aprofitar, part de la gespa es pot enrotllar recollir i
tornar-la aplicar a un altre lloc, una altra part no, perquè és la infrastructura en la qual es
sustenta. Però que una part important potser el 75 % de la inversió de la gespa es pot
aprofitar en un altre lloc, vol preguntar quan de temps es preveu, per part de
l’Ajuntament, que es mantindrà la gespa al camp del Calderí. El grup de l’EpM votarà a

favor d’aquesta proposta perquè creu que és important que es tingui les condicions, per
poder fer la seva feina, que sigui més o menys equiparades a d’altres clubs de la
localitat que han tingut el recolzament municipal, però pensa que tot i que la gespa és
important no és el tema més important de l’activitat esportiva, perquè es pot tenir gespa
i no tenir un nivell de preparació per part dels monitors, entrenadors que faci que els
nens que recullen aquests clubs, fan una tasca important, que tingui un coneixement de
la forma d’utilització del seu cos negativa, que tingui uns criteris de pràctica al futbol
que sigui amb valors de ciutadania, de sentir-se grup i de forma positiva; continua dient
que uns diners utilitzats en preparadors dóna un rendiment molt important. Diu que en
aquests moments segurament a les entitats, perquè hi ha la febre del verd, de camps de
gespa per tot arreu, potser valoren més un element que l’altre, però demana que hi hagi
una reflexió del tipus d’esport que s’està utilitzant aquí a Mollet, com es consolida i
com els problemes de formació física i també educativa dels nens/es que recullen
aquests clubs es poden garantir amb el màxim de profit. Reitera que ells votaran a favor
i lamenta que aquesta proposta no hagi vingut abans, això dóna aquesta petita sospita
d’oportunitat de moment, de calendari, però igualment ells votaran favorablement.
-. El Sr. Guillaumes explica que és una operació cara, que no és un simple assentament
d’un camp de futbol, que se li canvia la naturalesa, i el converteix en una cosa
d’utilització a un altre nivell; una operació d’aquest tipus que a la vegada està acotada
en el temps perquè la gespa és artificial i tenen una vida útil calculada en 10 anys, per
lògica, i no és cap artifici estrany com a insinuat el Sr. Fenosa és fer-ho per leasing o
per renting, ells els cotxes de la Policia Local, la vida útil està calculada en 4 o 5 anys
màxim, efectivament s’adquireixen per renting a 4 o 5 anys, perquè és la manera lògica
de fer les coses si saps que d’aquí a quatre anys necessites un altre cotxe; per tant si una
gespa artificial en necessitaràs un altre, allò lògic és adquirir-la per leasing als mateixos
que els hi has anat pagant te’n posin un altre, diu que això no és cap artifici ni cap cosa
estranya, és un exercici dels mecanismes econòmics que estan a l’abast ja no de les
administracions sinó de qualsevol organització, empresa, administració o entitat i fer-ne
una utilització, segons la seva opinió de lògica i de sentit comú; continua dient que seria
absolutament absurd fer-ho amb un altre tipus d’instal·lació i que té tota la raó fer-ho
amb un tipus d’element que té una vida determinada, i això és el que s’està fent en
aquest punt. Manifesta que s’han de felicitar, ja que ja tenien els Germans Gonzalvo en
aquestes condicions, i que en aquests moments els altres dos estadis d’ús habitual de la
ciutat disposaran de gespa artificial quan la categoria dels clubs que utilitzen
normalment dista molt de fer-ho obligatori, i diu que d’això s’han de felicitar d’anar un
pas més endavant de les necessitats estrictament obligatòries donar unes prestacions
més bones, i que aquest és el fons de la qüestió i que haurien d’estar tots contents.
-. El Sr. alcalde diu al Sr. Fenosa que el Sr. Guillaumes li ha respost amb exactitud el
procés i tot plegat, vol afegir que és un procés seguit per la Generalitat de Catalunya i
per diferents departaments en aquesta nova etapa, perquè a vegades les lleis i
reglamentacions d’endeutament van condicionades a molts àmbits, però també li diu
que hi ha els informes per part d’Intervenció conforme es pot fer aquesta operació, per
tant hi ha totes les garanties per poder-la fer. D’altra banda, ja li ha aclarit el Sr.
Guillaumes que la vida útil de la gespa és de 10 anys aproximadament, que va en funció
de l’ús que se’n fa i el manteniment que té i després s’ha de tornar a reposar, i això era
una cosa que ja es sabia quan es va posar la gespa de Germans Gonzalvo. Demana al Sr.

García i al Sr. Fenosa que hagués passat si ells haguessin plantejat, i ho diu obertament,
col·locar gespa artificial solament, exclusivament al Camp Municipal de Futbol Zona
Sud i llavors s’hagués dit perquè no Can Vila també, doncs es fan tots dos i no cal
barallar-se. Manifesta que amb independència de com es desenvolupi el Pla Parcial del
Calderí, quan es tinguin tots els informes que estan esperant per part dels diferents
departaments i diferents institucions, hauran passat 4 o 5 anys i en el mateix plec de
condicions ja està previst el trasllat d’aquesta gespa, el lloc ja es decidirà, no cal decidirho ara perquè encara queda molt temps. Li diu al Sr. García que entén que el que voldria
es que el govern de la Ciutat es dediqués a no governar més, i per tant que no
continuessin posant sobre la taula projectes importants per la ciutat, però això no
passarà, es seguirà posant sobre aquesta taula i on faci falta, projectes importants per la
ciutat, perquè ells tenen un compromís amb la ciutadania des del primer dia que es va
constituir l’Ajuntament fins el 27 de maig, i fins a les hores es seguiran presentant tants
projectes com considerin oportuns per el benefici del conjunt de ciutadans i ciutadanes i
aquest és un més. Si ell creu que és un procés electoral li diu que s’abstingui, que voti
en contra, el convida a votar en contra, ara això és un projecte que fa mesos que estaven
treballant que han vist que hi havia l’oportunitat i ara l’està plantejant en aquest plenari.
Li diu al Sr. García que està plenament d’acord amb ell que no només la gespa fa que hi
hagi una qualitat esportiva d’ensenyament, absolutament d’acord, i està tan d’acord que
estan desenvolupant un curs de monitors de futbol amb la Federació Catalana i que ells
subvencionen bona part d’aquest curs per tots els monitors dels clubs de futbol de
Mollet que el vulguin fer, per tant no és només una proposta sinó una realitat. Perquè no
solament cal dotar d’instal·lacions esportives de qualitat a la ciutat, i això és una aposta
molt important, sinó donar contingut a tots aquells formadors que tenen les entitats
esportives, amb la voluntat que tinguin les pròpies entitats esportives, de que aquests
mateixos monitors puguin aprendre majors coneixements i els puguin aplicar al conjunt
de nois i noies que puguin fer aquesta pràctica en aquests equipaments municipals. Creu
que és una bona oportunitat, esperen arribar a temps, encara que hi haurà probablement
un petit retard, però a l’inici de la temporada puguin tenir aquesta gespa, i que no
solament els clubs, sinó el conjunt de l’entorn de 500 nens/es de la ciutat que se’n
gaudiran creu que haurien d’estar tots satisfets.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa vol aclarir que en cap moment ha dit que els pisos de Jaume I, com la
gespa no siguin necessaris, tampoc ha dit que la forma de fer-ho no sigui legal, al
contrari, creu recordar que ha felicitat a qui manega aquestes operacions perquè sempre
troba la manera; continua dient que el que critica es que degut a la seva situació
financera en general és lloga pisos i es lloga gespa, això no vol dir que no sigui
necessària.
-. El Sr. García li diu a l’alcalde que ha fet una intervenció dolenta quan ha fet un judici
d’intencions, diu que això no és una forma correcta. Exposa que ell vol que
l’Ajuntament continuï treballant, però quan es fa de pressa i corrents i de forma
improvisada, que el que priva més no és un problema social, sinó el rendiment
electoral, i és una cosa que queda clara; continua dient que no es tenia constància que en
el pressupost d’aquest any vingués, que en el PAM estigués clarament definit tot això.
Explica que el que es fa és prendre una decisió i després es busquen argumentacions

per justificar la decisió. És cert que és positiu però havia d’haver estat abans. Diu que és
evident que no sols la gespa és la que crea la capacitat d’una activitat esportiva i
formativa clara i coherent, no sap el que gasta l’Ajuntament en el curset de monitors en
relació a la Federació Catalana de Futbol, sobre el tema que aquests monitors aprenguin
una mica per poder traspassar aquests coneixements, potser hi ha gent que té una certa
capacitat i que si aquesta gent estigués vinculada en els clubs, dirigint una activitat,
sèria i sistemàtica es podria donar un resultat molt més gran, com per exemple totes
aquelles persones que duen la part esportiva dins de les escoles, posa com exemple
concret el de la Damm, que és una escola de formació molt important. Exposa que són
166 milions de pessetes, són molts diners, s’hauria d’haver plantejat abans, votaran a
favor perquè creuen que es pot reciclar una part important i que hi ha una sensació que
la gent es sent discriminada, i que això és negatiu de cara a la organització del
moviment esportiu de Mollet, espera que aquestes ajudes que s’han dit que s’optarà es
faci amb força diligència i tingui molt èxit de cara a que altres administracions
col·laborin a assumir una part important d’aquesta important factura, que ells es
corresponsabilitzen de que s’aprovi.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que ell no s’atreveix a dir-li si fa o no males
intervencions, i tampoc s’atreveix a dir-li si la intervenció és correcte o no és correcte,
que ell faci la seva, i que li deixi fer la seva intervenció. Exposa que amb respecte i amb
democràcia qualsevol intervenció probablement és vàlida si s’utilitzen els arguments
correctes. Manifesta que els cursos que facin els nois i noies tindran una titulació
homologada, i per tant té un cert contingut educatiu i pedagògic, explica que no és el
primer curs que es fa, diu entendre que no sàpiga tot el que passa però, l’informa que
cursos d’aquests en tenen molts, cada any en fan; continua dient que és un compromís
que varen adquirir amb el conjunt d’entitats esportives de la ciutat, però han de ser
també les entitats que es corresponsabilitzin també d’aquesta formació, no només
l’Ajuntament. Manifesta que aquest ha estat el treball que ha dut el govern de la ciutat
des de fa molts anys, treballant conjuntament amb les entitats de la ciutat, veure quines
necessitats de formació, fonamentalment, tenien i posar-les en el seu abast, i recolzantles econòmicament, i es seguirà treballant en aquesta línia. Tots els clubs o entitats,
sigui quin sigui el seu esport, tenen molt clar la part de formació, i la part de formació
els hi permet crear a jugadors pel futur de la pròpia entitat, i pel futur d’altres entitats
del país de Catalunya, creu que es el missatge que s’ha de transmetre també a les seves
entitats, moltes entitats ja ho estan fent, és cert que no totes, perquè algunes d’elles es
mouen pel resultat més immediat. Diu que coneix una mica el món de l’esport, i li pot
dir que qualsevol entitat que aposta fermament per tot el tema de formació de tots els
seus monitors i els seus dirigents, perquè tenen molt aprendre, trobarà el recolzament
d’aquest govern, perquè això serà en benefici d’una cosa més important que no són els
resultats esportius, que és la formació i l’educació de tots els nens i nenes que tenen
aquestes entitats.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fort, Fortuny, García, Garzón, Guarro,
Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont, Táboas i Rodríguez. Total: 18
Voten no: Ningú.

S’abstenen: Bargalló i Fenosa. Total: 2
En conseqüència, és aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
9. Mocions d'urgència
9.1. Moció sobre l’elaboració d’un Pla Integral Municipal de Neteja del mobiliari
urbà i de les façanes deslluïdes per pintades presentada pel grup Popular.
Considerant que Mollet del Vallès, té una població aproximada de més de 52.000
habitants i alhora és en molts casos, una ciutat que presta molts serveis i recull moltes
visites d’altres municipis veïns.
Considerant la constant proliferació de pintades no autoritzades de diferents tipus en
diferents indrets de Mollet.
Considerant que aquestes pintades afecten tan al mobiliari urbà com a les façanes
d’edificis públics i privats.
Considerant que aquestes fets deterioren de manera directa l’entorn urbà més immediat,
deslluint el mobiliari urbà i façanes i generant una evident sensació de brutícia.
Considerant que aquest tipus de pintades poden constituir en el seu cas una infracció de
caire administratiu per l’incompliment del que disposen les ordenances municipals i que
és competència de l’Ajuntament : vetllar pel correcte compliment i aplicació de les
seves ordenances.
Considerant, doncs, que les actuacions que es porten a terme per part de l’Ajuntament
per solventar la problemàtica no es poden qualificar de satisfactòries, reconeixent, però,
que la solució del problema no és fàcil.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Elaborar un Pla Integral Municipal de Neteja del mobiliari urbà i de les façanes
deslluïdes per pintades que hi ha a Mollet, aquest pla ha de contemplar actuacions
que garanteixin la neteja d’aquest mobiliari dels edificis públics, a més d’actuacions
que – de conformitat amb la normativa vigent i complint els requisits legals que
corresponguin – caldria dur a terme per possibilitar també la neteja d’ofici pels
serveis municipals dels grafits de les façanes d’edificis particulars, amb els
materials acordats en el Conveni Marc.
2. Elaborar un Conveni Marc dintre del Pla Integral Municipal de Neteja entre
l’Ajuntament i comunitats de propietaris o propietàries o be propietaris individuals,

en el qual es reflecteixi les condicions i obligacions a les quals, les dues parts
queden sotmeses i requisits necessaris per sol·licitar i dur a terme el servei.
3. Crear una Comissió d’Estudi per l’elaboració i seguiment del Conveni Marc.
4. Preveure en el pressupost de 2007 els recursos econòmics i tècnics necessaris per a
iniciar aquest servei ciutadà, que contribuirà a assolir una ciutat neta i agradable.
La Sra. Calvo argumenta la urgència dient que és una qüestió municipal i per tant tot el
que passi dintre del municipi consideren que és d’urgència. El motiu per presentar
aquesta moció és que a la Junta de Portaveus van presentar una moció molt semblant i
se’ls hi va explicar que no podia ser un servei que donés l’Ajuntament perquè només
podia mirar pels edificis públics i no privats, llavors la va retirar, perquè potser aquests
fets que no eren de la competència de l’Ajuntament, després de mirar-la l’ha tornat a
presentar rectificant i incloent el que s’ha considerat oportú. Exposa que el que es vol és
una neteja total de les pintades i grafitis que hi ha a totes les parets de tots els edificis
públics o mobiliari urbà, i una ajuda o una manera de intentar que es faci la neteja
d’aquells edificis particulars, és conscient que l’Ajuntament no pot pintar la façana dels
edificis de propietat privada, però no és el primer municipi que ho fa, es pot veure
municipis més grans que Mollet que ho duen a terme, per exemple l’Hospitalet. En el
cas de l’Hospitalet el que es fa és, evidentment en els edificis públics es fa la neteja
corresponent, i de cara als domicilis particulars marca un conveni amb les propietats
conforma l’Ajuntament es fa responsable de netejar o pintar la zona del grafiti que
embruta la imatge de la ciutat. Tot i això el material utilitzat per netejar façanes
públiques o privades no és el mateix, punt en que les dues parts es mostren a favor, per
qüestions econòmiques, però és el que més s’adapta. Se li va dir a la Junta de Portaveus
que l’Ajuntament ho estava fent, i no ho dubta, però hi ha moltes pintades que porten
molt temps, i per tant no podia retirar aquesta moció, s’ha adaptat i intentat millorar
perquè es tingui el consens de tothom, però pel que es veu les qüestions municipals no
importen gaire.
S’obre el debat.
-. El Sr. García explica que al principi ha pensat que era la mateixa que havia presentat a
la Junta de Portaveus, es diu que s’ha modificat en part, no acaba de reconèixer la
modificació més enllà de les paraules que ha dit la Sra. Calvo. Es mostra a favor que es
pugui discutir, es pugui votar, perquè el seu grup sempre ha estat perjudicat per aquesta
forma de funcionar, en quant a les mocions, ja que no es té la voluntat que es pugui
debatre amb més amplitud els temes que preocupen a qualsevol grup municipal, reitera
que és per això que estan d’acord en que es voti la urgència, o el mètode que permeti la
discussió i posició de tots els grups municipals sobre aquest tema.
-. El Sr. Fenosa exposa que està totalment d’acord amb el que ha dit el seu company de
l’Entesa, es bo donar-li una mica la volta el tema de les mocions, i potser avui és un
moment important o interessant en aquesta direcció. Diu que ells tenen molt clar el que
votaran quan es parli d’aquesta moció, però és un tema municipal i segurament no es
coincidirà amb la visió d’aquest tema en concret, però si es coincideix que amb la
necessitat, que amb urgència o no, es pugui discutir i se’n pugui parlar.

-. El Sr. Guillaumes diu que intentarà centrar-se amb el tema de la urgència, perquè la
portaveu del Grup Municipal Popular ha fet pràcticament la moció, indubtablement tots
els temes municipals són urgència, i reconeix que el tema de les pintades a Mollet és
preocupant, i des d’aquest punt de vista seria urgent sinó s’estès fent res, però ha de
titllar la proposta de moció d’urgència de molt oportunista i vol llegir una nota de
premsa feta des de l’equip de govern datada a 28 de febrer: “l’Ajuntament intensifica la
neteja de façanes, la campanya té per objectiu conservar en bon estat les façanes i lluitar
contra les pintades, fruit d’actituds incíviques, que embruten i malmeten la imatge de la
ciutat, la Policia Municipal completarà la campanya de neteja augmenten la vigilància
davant d’aquestes actituds incíviques…”, s’està presentant una moció d’urgència d’un
tema que l’Ajuntament s’està ocupant, i d’aquesta nota de premsa s’han fet ressò tots els
mitjans de comunicació. Demana disculpes per l’expressió però això és un element
d’oportunisme polític, no només hi ha una campanya de neteja de façanes, sinó que aquí
en aquest mateix Ple, l’alcalde va dir que en temes d’aquest tipus es proposaria que les
sancions fossin màximes, també en un altre moment quan es va parlar dels agents
cívics, es va dir que serien 6 persones més que una de les seves feines fonamentals seria
impedir aquest tipus de comportament, tot això al marge de la campanya que li ha llegit
que l’Ajuntament està fent. Li diu a la Sra. Calvo que seria un tema urgent i li votarien
la urgència si no s’hagués fet res, però resulta que li ha enumerat sense haver-s’ho de
pensar gaire i llegint els propis escrits i citant coses que s’han dit en aquest Ple, moltes
coses que s’estan fent en aquest tema i no pas petites, s’està parlant de la modificació
d’una ordenança, de sis persones noves a l’Ajuntament, i de tota una campanya de
neteja. Reitera que ara dir el que s’ha de fer quan s’està fent políticament entenen que
no toca.
-. El Sr. Garzón diu que per part del grup Socialista no entenen la urgència, i per no
repetir el que ha dit el Sr. Guillaumes amb el que coincideix, vol recordar a la Sra.
Calvo que certament amb un nom menys pompós que el de Conveni Marc dintre del Pla
Integral Municipal de Neteja, fa uns quinze anys aproximadament que l’Ajuntament
estableix convenis amb comunitats de propietaris per tal de millora les façanes,
certament no deu ser molt urgent aquest conveni marc, quan amb un altre nom diferent
s’està fent el mateix si no recorda malament des de fa més de quinze anys a la ciutat de
Mollet.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, López i Rodríguez. Total: 8.
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.

9.2. Moció sobre l’accessibilitat de persones amb disminucions visuals a la pàgina
web de l’Ajuntament presentada pel grup Popular.
Tenint en compte la gran quantitat de persones al nostre municipi amb deficiències
visuals.
Tenint en compte la insuficient d’adequació de l’actual web municipal de Mollet del
Vallès per persones amb visió reduïda, donat que es presenta en tres tamany de font
amb escassa diferenciació entre elles, que suposa encara un veritable problema per
aquestes persones sense que a dia d’avui s’hagi millorat l’accessibilitat.
Considerant que és molt important que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, mantingui el
seu compromís de vetllar per les persones amb problemes d’accessibilitat, més encara
quan s’ofereix la possibilitat de portar a terme tràmits legals a través d’Internet i s’ha de
vetllar perquè tothom hi pugui tenir les mateixes possibilitats d’accés.
Considerant , que en aquest sentit, la Disposició Addicional Cinquena de la Llei
34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic sobre
l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació
proporcionada per mitjans electrònics, que diu que “les Administracions públiques
adoptaran les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves
respectives pàgines d’Internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d’edat
avançada d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut generalment reconeguts
abans del 31 de desembre de 2005.”
Considerant, que tal i com diu la disposició, totes les Administracions públiques han de
tenir aquest servei, assenyalant també, que “les administracions podran exigir que les
pàgines d’Internet el disseny de les quals o manteniment financin, apliquin els criteris
d’accessibilitat abans esmentats”.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Porta a terme les millores necessàries per garantir l’accessibilitat de persones amb
disminucions visuals a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i als
serveis que s’ofereixen.
2. Procedir de forma urgent a solucionar aquest problema d’accessibilitat
3. Preveure en el pressupost del 2007, els recursos econòmics i tècnics necessaris per a
mantenir aquest servei ciutadà.
La Sra. Calvo argumenta la urgència dient que com és una cosa que afecta a Mollet, i
per tant entén que per aquest fet ja és urgent. Explica que va presentar a la Junta de
Portaveus una moció que demanava que es solucionessin els problemes que havia
d’accessibilitat, per tota aquella gent que tenia problemes de visió, personalment va
parlar amb el regidor corresponent i se li va dir que a la pàgina web ja constava a dalt

d’uns dibuixos que amplien la pantalla, és cert, per tant en un principi van pensar en
retirar-la. Diu que es va sorprendre quan personalment ho va provar i la diferència que
hi ha entre clicar el botó del dibuix per ampliar la pantalla amb l’original canvia
mínimament. Per tant, els problemes d’accessibilitat són els mateixos i per tant el que
demanava en aquesta moció, es que es mirés d’incrementar la mida de la lletra perquè
segueix sense ser visible per tothom.
S’obre el debat.
-. La Sra. Pazos des del grup municipal socialista no veu la urgència d’aquesta proposta
d’acord, ja que l’accessibilitat per part de les persones amb deficiències visuals a la
informació a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet està plenament garantida, prova
d’això es que a la pàgina principal a la part inferior es pot trobar un logo que
concretament és W3C, que pertany a un grup de treball, concretament al grup de treball
que rep el nom de Web Accessibility Iniciative del consorci World Wide Web, amb tot
això queda garantida que aquesta accessibilitat existeix i que les persones amb
dificultats visuals no tenen perquè tenir problemes a l’hora d’accedir aquesta
informació.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, López i Rodríguez. Total: 8.
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. Precs i preguntes
PRECS
Prec del Sr. Cot:
1.- Demana si es poden suplir les deficiències en l’Oficina d’Atenció Ciutadana sobretot
en aquests períodes de preinscripció i matriculació als Centres Educatius i en què es
necessita de molta informació. Aquest prec ve motivat perquè han rebut la queixa de
diferents ciutadans sobre la manca de personal de l’OAC, s’ha informat i saben que hi
ha dues persones que normalment atenen les consultes que estan destinades a fer els
tràmits de la declaració de la renta, saben que també hi ha dues persones de baixa o que
han estat de baixa i això limita les persones que atenen en un 50%.
PREGUNTES
Pregunta del Sr. Cot:

1.- Pregunta on es pensa construir els nínxols ja que a la Junta de Govern Local es va
aprovar l’ampliació del Cementiri Municipal.
Preguntes del Sr. López:
1.- Pregunta si l’equip de govern té pensat fer alguna cosa per evitar el tancament de les
taquilles de l’estació de Mollet – Sant Fost.
2.- Pregunta com s’està desenvolupant el tema de l’Agenda 21 i el Pla d’Acció
Mediambiental i quan es pensa reunir el Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat.
3.- Pregunta si és cert i si s’està fent alguna cosa perquè els residus de les cases de
Gallecs deixin d’anar a pous cecs i rieres.
4.- Pregunta on s’instal·larà l’Escola Oficial d’Idiomes, ells volen que sigui en un edifici
propi i que no sigui integrat en un altre.
5.- Pregunta si hi ha la intenció de tornar a negociar amb la Generalitat el mapa escolar
per tal d’ampliar places en les Escoles Bressol, que hi hagi una quarta Escola Bressol.
6.- Pregunta sobre la sisena hora de les escoles públiques, per què no s’ha arribat a un
acord en el Consell Municipal d’Educació entre pares i professorat, per què l’equip de
govern es posiciona amb el professorat, en comptes de buscar el consens, vol que
s’expliquin els motius de per què no s’ha arribat el consens.
Preguntes del Sr. García:
1.- Pregunta si l’EMFO té competència per fer processos selectius per accedir a llocs de
treball de l’Ajuntament.
2.- Pregunta quin accés selectiu se’ls hi ha fet als treballadors i treballadores contractats
per accedir a l’Ajuntament.
3.- Pregunta de quin departament, servei o unitat municipal depenen els agents cívics.
4.- Pregunta quines són les funcions, la autoritat i capacitat dels agents cívics.
Preguntes del Sr. Fenosa:
1.- Pregunta que si l’obertura de set expedients sancionadors a diferents policies
municipals es motiu suficient com per convocar a la Comissió de Seguretat.
2.- Pregunta per què s’han hagut de fer aquests expedients sancionadors a set policies,
quins són els motius.
Preguntes de la Sra. Rodríguez:

1.- Pregunta quines actuacions es tenen previstes en un futur immediat en quins llocs i
quines són les actuacions concretes que s’han fet en els darrers anys en relació a la
neteja de façanes.
2.- Pregunta si es pot saber quantes places anuals hi haurà en el Centre Obert Mollet
que s’ha votat per unanimitat en aquest Ple.
L’alcalde diu que donaran resposta aquelles coses que volen que se’ls hi responguin.
La Sr. Domínguez contesta que l’Escola Oficial d’Idiomes té prevista una ubicació
provisional, li recorda que li va dir que no es podia dir perquè encara no està tancat el
conveni, però no tenen cap interès en amagar que els espais que se li han ofert al
Departament d’Educació de manera provisional són els espais del GIRO, però no està
tancat encara, han de fer un conveni de cessió d’espais, i han de venir a veure si s’han
de fer alguna modificació dels espais per tal d’adequar-los a les seves necessitats.
Respecte la construcció d’un nou edifici ja li va dir que és una opinió del Departament
que la consellera Cid va fer pública la creació de noves escoles d’idiomes, per
l’experiència que tenen d’altres anys perquè anteriorment les escoles estaven en els IES,
havien valorat que era millor que estiguin en edificis propis, com passa a Barcelona.
Exposa que és cert que hi ha hagut més demanda que oferta a les escoles bressol, per
tant no s’ha pogut satisfer tota la demanda que hi ha hagut, però creu que és important
recordar que des de l’any 2001 l’Ajuntament ha fet un esforç important en aquest tema,
al setembre s’inaugurarà la tercera escola bressol, s’han creat en aquests anys 271 places
públiques d’escola bressol; continua dient que amb aquestes places s’aconsegueix
arribar al 75% o 80% de compliment del mapa escolar que deia el Departament; explica
que de moment es volen centrar en la creació de la tercera, ja que estan en ple procés, i
que en un futur ja es pensarà o no si es necessari modificar aquest mapa o donar
compliment al 100% o quines accions de futur es plantegen. Vol deixar clar que en el
Consell Municipal d’Educació que l’Ajuntament, en aquest cas el representant de
l’Ajuntament és ella i la Sra. Duño, i que en tot cas la Sra. Fortuny va en representació
del grup municipal de CiU, els dos membres de l’Ajuntament amb dret a vot es van
abstenir i així està reflectit en acta, diu que lamenta que no hagi hagut consens, i que
aquestes han estat les declaracions en tots els mitjans de comunicació; continua dient
que el fet d’incrementar una sisena hora en el currículum de primària és una ordre que
marca el Departament d’Educació a les escoles públiques i els hi dóna la llibertat, dins
d’un ventall d’hores, d’escollir i votar en cada Consell Escolar un horari, evidentment
recomana que hi hagi consens, i que els representants de l’Ajuntament van fer l’esforç
perquè així sigues. Durant tres reunions hi ha hagut aquest tema en l’ordre del dia, cada
escola havia de negociar i consultar a la seva comunitat educativa, no totes ho van fer;
els claustres van proposar un horari, i alguns pares i mares representades al Consell
Escolar estaven disconformes amb aquests horaris, en veure la discrepància i que no hi
havia hagut consens entre escoles i comunitats de pares, l’Ajuntament es va abstenir, i
van recomanar que hi hagués consens; l’Ajuntament va proposar una reunió al dia
següent un altre cop perquè les escoles i els claustres es repensessin l’horari, es va
arribar a un acord a una reunió de directors, posterior al Consell Escolar Municipal i es
va acordar que es proposaria als Consells Escolars l’horari de 9-13h i de 15-17h, que
seria un horari majoritàriament votat favorablement pel sector dels pares, afegeix que

quatre escoles van aprovar l’horari, cinc escoles van votar un horari diferent, i dues
escoles no van aprovar cap horari perquè no va haver-hi consens, diu que aquesta és la
situació i que li toca al Departament d’Educació determinar que ha de fer perquè és
responsabilitat seva regular-ho.
La Sra. Safont li diu al Sr. López que es va comprometre a convocar el Consell
Municipal de Medi Ambient, com també es farà amb la resta de Consells Municipals
amb el tema de pressupostos participatius, a partir d’aquest mes de juny, i que ja hi ha
data per al mes de juny on es tractarà com a punt d’ordre del dia Agenda 21, i el Pla
d’Acció Ambiental.
El Sr. Táboas respon que els agents cívics són llocs de treball de personal laboral no
permanent, de caràcter no habitual, el Reglament de Personal del Servei de les Entitats
Locals, preveu que en els processos de selecció no segueixen els mateixos procediments
que en el cas de llocs de treball de caràcter permanent i fix per funcionaris, i que el
propi Reglament ja preveu que el procés de selecció sigui substituït per un procés de
selecció amb col·laboració amb l’OTG i això és el que s’ha fet, diu que personalment va
parlar amb la direcció de l’oficina per trobar una selecció de candidats i EMFO és una
entitat cooperadora del Servei d’Ocupació de Catalunya, des del seu punt de vista el
procés de selecció dels agents cívics s’ha fet correctament, aquestes persones depenen
orgànicament del Departament de Recursos Humans, tot i que al tractar-se de persones
que formen part de la campanya de civisme hi ha diferents dependències funcionals,
perquè és una campanya transversal, i la seva funció és estrictament informar sobre les
ordenances de civisme i convivència de la nostra ciutat. Exposa que l’existència
d’expedients sancionadors no és motiu suficient per convocar un Consell de Seguretat o
una Junta de Seguretat Local, atès que es tracta d’expedients que en aquests moments
estan oberts no creu que sigui convenient parlar de quins són els motius, precisament
perquè els motius és l’objecte de l’expedient sancionador, quan acabi aquests
expedients no té cap inconvenient de explicar-li quina ha estat la falta i la seva sanció.
La Sra. Guarro respon que el Centre Obert Mollet en principi està preparat per donar
servei entre 30 i 35 nens i nenes, exposa que lamenta que aquests temes que són de
molta importància per moltes famílies i nens no generi cap polèmica i altres temes
menys transcendents generin molta polèmica.
El Sr. Guillaumes contesta que la previsió de neteja de pintades és al Parc de Can Mulà
i la Masia de Can Lladó. Sobre les actuacions fetes els anys passats, diu que aquesta
expressió és potser una mica extensiva, li diu que les últimes actuacions fetes són la
neteja del Parc dels Colors, a Can Mulà però a l’interior, i després s’han netejat algunes
fins i tot en façanes particulars perquè afectaven l’honorabilitat d’una persona
determinada, i en aquests casos s’actua de manera fulminant; continua dient que
aquestes han estat les tres últimes actuacions i que si li interessa li buscarà actuacions
fetes amb anterioritat, que també n’hi ha, i reitera quines seran les actuacions futures.
El Sr. Garzón respon sobre les taquilles de RENFE que, efectivament, és política de
l’empresa reduir horaris i utilitzar cada vegada més les màquines expenedores de bitllets
i aleshores els horaris són reduïts, no passa només a l’estació de Mollet – Sant Fost, sinó
també a la de Mollet – Santa Rosa i pel que ells saben difícilment podran utilitzar una

política d’empresa al municipi de Mollet. En relació al clavegueram de Gallecs diu que
totes les cases existents, no només les del nostre terme municipal sinó en el conjunt de
Gallecs, no estan connectades a cap xarxa de clavegueram, com ells saben
perfectament, i que com ells saben perfectament això és responsabilitat de l’Agència
Catalana de l’Aigua i aquesta té previst inversions en el seu programa de sanejament
d’aigües residuals urbanes en els propers anys, i sembla ser que en l’any 2009 segons
informen des de l’ACA, invertir per tal de connectar totes les cases existents a Gallecs a
un sistema de recollida d’aigües residuals. Respecte la pregunta del Sr. Cot diu que l’ha
deixat fortament impressionat, i que cada nit del dilluns l’impressiona cada vegada més,
i l’impressiona no només el contingut de la pregunta sinó la seva escassa memòria,
perquè diu que quatre anys són quatre dies per no recordar un tema que va ser tan
polèmic en el seu moment, però encara li sorprèn més la seva incapacitat per caminar
500 metros, perquè diu que només caminant 500 metres s’hagués estalviat de fer la
pregunta que ha fet, perquè no té cap sentit; explica que les certificacions d’obra que
aprova la Junta de Govern, són les certificacions d’obra feta, és a dir, que quan es
certifica un obra vol dir que l’obra està feta i l’Ajuntament la pagarà; llavors si la Junta
de Govern ha aprovat certificacions d’obra al cementiri, vol dir que els nínxols estan
fets, diu que era una cosa molt senzilla comprovar que els nínxols estaven fets dintre del
recinte del cementiri, concretament hi ha fets 380 nínxols, fets fins al punt que molt
probablement el mes que ve començaran a ser utilitzats. Reitera que els nínxols estan
fets, li diu el tema de la poca memòria perquè fa quatre anys l’Ajuntament va presentar
quina seria l’expansió del cementiri dins de l’actual recinte, i es va publicar a la premsa
local que el pati que hi havia seria la ubicació dels nínxols nous aquest any, diu que li
sorprèn que amb l’interès que tenia fa uns anys en aquest tema, a hores d’ara ho hagi
oblidat amb tanta rapidesa el Pla per completar el recinte del Cementiri Municipal dins
dels murs existents, i que si ell hagués volgut i tingués realment interès en aquest tema
només havia de travessar un carrer i comprovar que els nínxols estan fets. Exposa que ja
sap que ells tenen la tendència a dir que algú els ha informat d’alguna cosa, però que hi
ha coses que són tan obvies que qualsevol persona passant per l’avinguda Rivoli, el
carrer Granollers i donant un volta pel Parc es veuen. Li sorprèn aquest tipus de
preguntes i a més a més diu si van acompanyades d’afirmacions tan falses com que fa
quatre anys s’havia dit que no era possible construir cap nínxol dins del cementiri, això
que senzillament és mentida, perquè es va publicar i van haver fotografies, i que cal
reconèixer que en aquest tema li apassionava tant com a ell.
L’alcalde deixa un temps prudencial al Sr. Cot per al·lusions directes.
-. El Sr. Cot li demana al Sr. Garzón que retiri el tema de les falsedats, perquè li sembla
que no és això el que li correspon a un regidor de la seva talla, i que si els hi pregunta és
perquè des del carrer no acostuma a mirar si fan nínxols o no. Senzillament els hi ha
preguntat a quin lloc els havien fet, si els havien fet dins del recinte i contestant-ho
d’una manera més elegant hagués quedat millor.
-. El Sr. Garzón li respon dient que amb tota cordialitat quan es fan afirmacions que no
coincideixen amb la realitat, té una definició, i lamenta haver-ho de dir perquè hagués
preferit no fer-ho.

-. L’alcalde li diu al Sr. Cot que potser ell com a regidor no té l’obligació d’anar a veure
res que li diuen els seus ciutadans però que ells sempre ho fan.
L'alcalde aixeca la sessió a les 22:15h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

