ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
20 de juliol de 2006
20.05h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Fco. Javier García Belmonte, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Marco Antonio Gómez Escobar, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Eva María Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jorge Táboas Suárez, regidor
Alícia Puig Romagosa, secretària
José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental
Incidències
S’hi incorporen
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora (Punt 5)
Absents
Susana Calvo Casadesús, regidora (S’excusa per l’absència).

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2006
2. Correspondència
3. Prendre coneixement de l'aprovació per la Junta de Govern Local d'una declaració
relativa a la crisi de l'empresa Manaut
4. Ratificació de decrets de personació en recursos contenciosos administratius
interposats en relació a l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal
5. Resolució per mutu acord del contracte de gestió de serveis públics de recollida de
residus municipals i neteja viària, subscrit amb la Unió temporal d'empreses formada
per FCC Medio Ambiente SA i Rubatec Serveis Integrals de Manteiment SA(UTE
Mollet)
6. Adjudicació del contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus
municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès
7. Aprovació del resum numèric resultant de la revisió del Padró municipal d'habitants a
1 de gener 2006
8. Aprovació de la modificació 4/2006 de la Plantilla i de la relació de llocs de treball
del Personal de l'Ajuntament
9. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2006 del Pressupost de l'Ajuntament
10. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic pel
servei d'escoles bressol
11. Determinació de les festes locals per a 2007
12. Creació i aprovació dels estatuts del Consorci del Parc de l'espai natural de Gallecs
13. Oferiment de cessió de terreny per a la construcció d'una escola oficial d'idiomes
14. Oferiment de cessió de terreny per a la construcció d'un institut d'educació
secundària
15. Formació del Reglament de distincions i recompenses de Seguretat Ciudadana i
creació d'una comissió d'estudi
16. Aprovació d'una proposta d'acord d'homenatge a la pedagoga Marta Mata
17. Aprovació d'una declaració en favor del dret a l'autodeterminació
18. Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'ús dels símbols institucionals l'11 de
setembre
19. Mocions d'urgència
20. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2006
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2006.
2. Correspondència
S’informa de la interlocutòria núm. 314/05 de 29 de juny de 2006 del Jutjat Contenciós
Administratiu 6 de Barcelona, per la qual s’acorda declarar finalitzat el procediment del
recurs interposat per Aquaria Gestión Integral del Agua S.A.
El Ple se’n dóna per assabentat.

3. Prendre coneixement de l'aprovació per la Junta de Govern Local d'una
declaració relativa a la crisi de l'empresa Manaut
La Junta de Govern Local va aprovar en data 10 de juliol de 2006 una declaració en
relació a la crisi de l’empresa Manaut.
En el temps transcorregut i a partir de la presentació de l’expedient de regulació
d’ocupació pel grup propietari de l’empresa, la Generalitat de Catalunya està participant
activament en la recerca de solucions per mantenir la continuïtat de la producció i
l’estabilitat dels llocs de treball.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Prendre coneixement de l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2006
relatiu a la crisi de l’empresa Manaut que diu el següent:
“L’empresa Manaut, fabricant de calefacció i components per a l’automoció, ha
presentat a l’autoritat laboral un expedient de regulació d’ocupació que afecta
inicialment a la totalitat de la plantilla de l’empresa, i especialment al personal de la
secció de calefacció.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, tot i no ser l’Administració competent en aquesta
matèria, no pot mantenir-se al marge d’aquesta decisió.
D’una banda, perquè pot comportar la pèrdua del lloc de treball de les 119 persones que
formen part de la totalitat de la plantilla de l’empresa, i això afectarà la qualitat de vida
de les seves famílies i el manteniment de la cohesió social.
D’altra banda, perquè una part de la producció industrial del Baix Vallès ha estat
immersa els últims anys en processos de canvi per guanyar competitivitat, que han estat
acompanyats d’expedients de regulació d’ocupació que també han tingut com a
conseqüència la pèrdua de llocs de treball.
I, en darrera instància, perquè aquesta decisió és un indicador clar de la greu crisi que
afecta a una part del sector industrial català, els productes del qual perden competitivitat
davant els productes fabricats en altres països que tenen uns costos salarials de
producció més baixos a la vegada que uns processos de producció menys responsables
amb el medi ambient i amb els drets i garanties dels treballadors.
Conseqüentment, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha de manifestar clarament la seva
posició contrària al tancament de l’empresa Manaut, i ha de fer tot allò que estigui al
seu abast per evitar la pèrdua dels llocs de treball.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI

1. Expressar la preocupació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per l’expedient de
regulació d’ocupació sobre la totalitat de la plantilla presentat per l’empresa Manaut
que afecta inicialment a 119 persones amb la conseqüent pèrdua dels seus llocs de
treball.
2. Demanar a les parts implicades en el procés de negociació que esgotin totes les
possibilitats per arribar a un acord el més satisfactori possible per als interessos de
treballadors i treballadores i empresa.
3. Manifestar el suport i la solidaritat d’aquest Ajuntament vers els treballadors i
treballadores d’aquesta empresa i llurs famílies.
4. Donar trasllat d’aquesta declaració al comitè d’empresa, a la direcció de l’empresa i
al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
5. Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri.”
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu està d’acord amb el contingut de la proposta que ha adoptat la Junta
de Govern, però els hagués agradat que el Ple de l’Ajuntament no només s’assabentés
d’aquesta decisió sinó que s’hagués plantejat la ratificació, d’aquesta manera hagués
sortit que tots els regidors de l’Ajuntament estan preocupats i són totalment solidaris
amb els treballadors d’aquesta empresa. Explica que la crisi de Manaut és una més a la
comarca, recorda la situació de Domar que s’està agreujant i que segurament hi ha un
tema d’especulació de terrenys.
-. El Sr. Fenosa pensa que és molt trist que en els últims plens s’hagi de parlar de la crisi
d’alguna empresa, que directa o indirectament pugui influenciar a Mollet, i
lamentablement no és un tema que es pugui donar per acabat. Exposa que davant d’una
multinacional la tasca que ha de fer un Ajuntament és fer d’intermediari, corregir alguna
situació, i protegir els treballadors, però davant dels interessos de les grans empreses
realment l’Ajuntament té molt poca força. S’ha de treballar per aconseguir la millor
industrialització i els millors llocs de treball per Mollet i per tot el Vallès Oriental. El
grup Mixt dóna suport aquesta declaració però torna a reclamar projectes urgents perquè
els polígons industrials estiguin més poblats i que quan succeeixi alguna situació
semblant, hi hagi d’altres opcions de treball dins de la mateixa comarca.
-. El Sr. Táboas respon que s’ha posat en contacte amb el Comitè d’Empresa, com amb
la direcció de l’empresa per oferir els serveis d’Emfo per les fórmules de recol·locació,
que habitualment en aquests casos es pacten. Vol aclarir que encara que Domar o
Manaut no són empreses que estiguin en el terme municipal de Mollet, aquesta oferta de
serveis per part d’Emfo es manté igualment perquè moltes d’aquestes famílies són
ciutadans de Mollet. Explica que amb l’excusa de la pèrdua de competitivitat per efectes
de la globalització, és cert que a vegades al darrera hi ha interessos econòmics

especulatius i probablement en el tema de Domar sigui així, però no creu que sigui el
cas de Manaut la qual ha manifestat la voluntat de continuar l’activitat pel que fa al
sector de la automoció, sent el sector de la calefacció el que està afectat per la pèrdua de
competitivitat.
-. L’alcalde explica que la possibilitat d’intervenció des de l’Ajuntament és limitada,
primer perquè aquestes empreses no es troben dins del terme municipal de Mollet, però
si que li afecten de manera directa o indirecta, és per això que es posen a la disposició
de les empreses o dels propis comitès per tal que per mitjà d’Emfo es fan aquesta
recol·locació dels treballadors. Recorda que es va fer així amb els treballadors de
Samsung i es va aconseguir un nivell de recol·locació molt important. Li diu al Sr.
Fenosa que està clar que l’Ajuntament pot fer alguna cosa per millorar la
industrialització de Mollet, i per tant des de Promoció Industrial i des de l’àmbit
d’Urbanisme, el Pla General contempla la possibilitat de creixement del teixit industrial,
però en definitiva qui haurà de fer ús d’aquestes possibilitats és la iniciativa privada. Per
sort en el cas de Manaut ja s’ha arribat a un acord, i l’afectació ha estat mínima i té clar
que es el tema de Domar de ben segur que no hi haurà aquesta solució, a més a més
també té clar que la direcció de l’empresa ha plantejat un tema d’especulació
urbanística, fonamentalment perquè el preu de compra de l’empresa va ser ridícula.
Fora bo que aquests guanys poguessin repercutir en les indemnitzacions dels propis
treballadors.
El Ple se’n dóna per assabentat.
4. Ratificació de decrets de personació en recursos contenciosos administratius
interposats en relació a l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística
municipal
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1.949, de data 6 de juliol de 2006, sobre personació en el
recursos contenciosos administratius números 412/2006, interposat pel senyor Joaquim
Montasell Riera, i d’altres; 471/2006, interposat pel senyor Andreu Solà Rabasa, i d’altres;
421/2006, interposat pel senyor Joan Lluís Batllori Bassou, i d’altres; 443/2006, interposat
per la senyora Regina Mota Panes; i 444/2006, interposat pel senyor Josep Maria Sala
Comellas, i d’altres, contra la desestimació presumpta dels recursos d’alçada interposats
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de
2005, pel qual es dóna conformitat al Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Mollet del Vallès; i, designació de lletrat per a la defensa i representació de la
corporació.
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1.951, de data 7 de juliol de 2006, sobre personació en el
recursos contenciosos administratius números 406/2006, interposat pel senyor Gabriel
Estrella, i d’altres; 432/2006, interposat per la senyora Maria Teresa Marcé Puig; i
434/2006, interposat pel senyor Luciano Oliva Arnal, i d’altres, contra la desestimació
presumpta dels recursos d’alçada interposats contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de 2005, pel qual es dóna conformitat al Text
refós 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
1. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 1.949, de data 6 de juliol de 2006, sobre
personació en el recursos contenciosos administratius números 412/2006, interposat
pel senyor Joaquim Montasell Riera, i d’altres; 471/2006, interposat pel senyor Andreu
Solà Rabasa, i d’altres; 421/2006, interposat pel senyor Joan Lluís Batllori Bassou, i
d’altres; 443/2006, interposat per la senyora Regina Mota Panes; i 444/2006, interposat
pel senyor Josep Maria Sala Comellas, i d’altres, contra la desestimació presumpta dels
recursos d’alçada interposats contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de 18 de maig de 2005, pel qual es dóna conformitat al Text refós del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès; i, designació de lletrat per a la
defensa i representació de la corporació.
2. Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 1.951, de data 7 de juliol de 2006, sobre
personació en el recursos contenciosos administratius números 406/2006, interposat
pel senyor Gabriel Estrella, i d’altres; 432/2006, interposat per la senyora Maria
Teresa Marcé Puig; i 434/2006, interposat pel senyor Luciano Oliva Arnal, i
d’altres, contra la desestimació presumpta dels recursos d’alçada interposats contra
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de maig de
2005, pel qual es dóna conformitat al Text refós 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 exposa 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. Resolució per mutu acord del contracte de gestió de serveis públics de recollida
de residus municipals i neteja viària, subscrit amb la Unió temporal d'empreses
formada per FCC Medio Ambiente SA i Rubatec Serveis Integrals de
Manteniment SA (UTE Mollet)
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 19 de març de 1999, va acordar
adjudicar la concessió administrativa dels serveis públics de recollida de residus
municipals i neteja viària en el terme municipal de Mollet del Vallès a la Unió temporal
d’empreses formada per FCC Medio Ambiente SA i RUBATEC Serveis Integrals de
Manteniment, SA (UTE Mollet). La concessió es va formalitzar en contracte
administratiu en data 22 d’abril de 1999 i la durada de la concessió es va establir en nou
anys, a partir d’aquesta data.
El Cap de secció de serveis de qualitat ambiental ha informat en data 10 de febrer de
2006 sobre la necessitat de reestructuració i millora del servei, així com de la

conveniència de declarar extingit el contracte actual, per tal de possibilitar la
remodelació dels serveis esmentats.
A l'expedient consta l'acta de compareixença de data 3 de març d'enguany, mitjançant la
qual Josep Monràs i Galindo, Alcalde-President de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i
Martín Juanola Carceles, en representació de UTE Mollet, manifesten la voluntat
d’extingir per mutu acord la concessió administrativa esmentada, a l'empara de l’article
111, c) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
En data 2 de març de 2006, la Cap d’oficina de Programació Econòmica informa en
relació amb els béns amortitzables objecte de reversió i la valoració que, en concepte
indemnització pels no amortitzats correspon a favor del contractista (382.668,90 euros);
i en data 3 de març d'enguany, el Cap de secció de qualitat ambiental informa sobre els
béns objecte de reversió que s'han adscriure a la nova contracta.
Atesos els informes emesos per la Secretaria en data 8 de març i per la Intervenció de
Fons en data 10 de març de 2006.
Atès l’escrit del departament de Governació de la Generalitat de Catalunya de data 18
d’abril de 2006, comunicant que s’ha lliurat a la Comissió Jurídica Assessora
l’expedient per a la resolució del contracte, a efectes de l’emissió del dictamen que
preveuen els articles 275.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’article 59.3 del Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, i l’article 8.3.e), de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Atès que transcorregut el termini de dos mesos establert en l’article 15 de la mateixa
Llei 5/2005, de 2 de maig, sense que l’òrgan esmentat hagi emès dictamen.
Atesos els articles 59, 111.c), 112.4 i 113, apartats 2 i 5, 169.1 del Text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny; 241.h) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/195, de 13 de juny; i 52.2.n), 114.3.g), 274, apartats 1.b) i 2, i
275 apartats 1.a) i 3.a) 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. Resoldre per mutu acord la concessió administrativa dels serveis públics de recollida
de residus municipals i neteja viària en el terme municipal de Mollet del Vallès,
atorgada a la Unió temporal d’empreses formada per FCC Medio Ambiente SA i
RUBATEC Serveis Integrals de Manteniment, SA (UTE Mollet), de conformitat
amb les condicions d'extinció pactades per ambdues parts i que figuren en l'acta de
data 2 de març de 2006.

2. Determinar que UTE Mollet seguirà prestant els serveis de recollida de residus
municipals i neteja viària de Mollet del Vallès fins que el nou contractista es faci
càrrec de la seva gestió, el dia 1 de setembre de 2006. Les condicions que regiran la
prestació seran les fixades en el contracte que s’extingeix.
3. Indemnitzar a UTE Mollet en la quantitat total de 382.668,90 euros (IVA exclòs),
que correspon a la valoració dels béns objecte de reversió no amortitzats. Aquesta
indemnització es farà efectiva en el moment de la finalització de la prestació dels
serveis.
4. Determinar que els béns adscrits a la concessió que seran objecte de reversió en el
moment que s'extingeix el contracte són els següents:
Vehicles:
Tipus
Camió recol·lector-compactador de 25 m3 de càrrega lateral
Camió recol·lector-compactador de 25 m3 de càrrega lateral
(reserva)
Camió recol·lector-compactador de 21,5 m3 de càrrega
posterior
Camió recol·lector-compactador de 18 m3 de càrrega posterior
Camió caixa oberta amb ploma
Camió cisterna de 8 m3
Escombradora d’aspiració de 4 m3 (Ravo 4000 ST)
Escombradora d’aspiració de 4 m3 (Ravo 4000 ST)
Escombradora articulada d’aspiració d’1,8 m3 (Bucher CityCat
2000)
Vehicle auxiliar amb caixa tancada
Vehicle pick-up
Vehicle pick-up
Vehicle pick-up
Vehicle motobomba per impulsar aigua a pressió
Vehicle auxiliar amb caixa tancada (reserva)

Matrícula
BI8389CP
BI7956CN
B1658WB
B8214MT
B8298WD
B8212MT
B66131VE
B66132VE
B66133VE
B9409VT
B2734VM
B2735VM
1200BVF
B5435VH
B9410VT

Maquinària i eines:
12 Carretons manuals portabosses, d’escombrada
3 Màquines bufadores
2 Màquines esbrossadores
Pales, escombres, cabassos, senyals i altre material fungible per neteja
Contenidors de rebuig:
349 Contenidors de rebuig de càrrega lateral de 3200 l

15

Contenidors de rebuig de càrrega posterior de 1100 l

Contenidors per a recollida selectiva:
460
65
30

Bujols de 240 o 360 litres de capacitat per a la recollida de la FORM
Bujols de 240 litres de capacitat per la recollida de la FORM del
mercat
Bujols de 240 l de capacitat per la recollida selectiva en actes festius

5. Delegar en la regidora Ester Safont i Artal les facultats necessàries per tal de
procedir a la signatura de les actes corresponents a la finalització del contracte de
referència i a l'inici de la nova contractació administrativa.
6. L’Ajuntament, previs els tràmits reglamentaris, autoritzarà la devolució de les
garanties constituïdes per UTE Mollet per respondre del compliment de les
obligacions derivades del contracte.
La Sra. Safont exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García explica que molts dels arguments que exposarà es van donar en el Ple
extraordinari de març per tractar-se del mateix tema. Recorda que la concessió per fer la
tasca de recollida de residus i neteja viària anava del 1999 al 2008, el preu de l’inici va
ser de 1.350.000 euros, l’any 2001 va pujar i l’any 2006 es va fixar en 1.801.000. Tot i
que en aquest punt es plantegi una resolució per mutu acord, hauria de ser una resolució
d’incompliment per part de la part contractada. Continua dient que aquest incompliment
ha estat facilitat per la mala gestió de l’equip de govern, que ha tancat els ulls als carrers
de Mollet, a les queixes repetides, a les associacions veïnals i a l’oposició municipal de
l’EpM. Creu que va haver una reacció tardana a finals del 2005 amb uns expedients
sancionadors. Explica que en els informes tècnics diuen que el servei de neteja viària i
la recollida bàsica de residus, s’ha vingut realitzant en els terminis màxims previstos en
el plec, de manera que no s’han comès faltes molt greus; creu que per l’acumulació i
reiteració de faltes lleus es podria dir que s’han comès faltes molt greus. Les
deficiències en el servei han estat manifestes tant per la insuficiència de recursos
destinats a la concessió com per la poca dedicació de l’empresa a gestionar els existents
i a resoldre els problemes diaris del servei. Destaca que els vehicles adscrits a la
concessió pateixen múltiples avaries, que el manteniment no és l’adequat que no s’han
efectuat els treballs de manteniment dels contenidors, com s’especifica en el plec i com
s’ha requerit diferents vegades. Reitera que la falta de capacitat de l’equip de govern de
tallar des de bon inici aquest incompliment ha ajudat la degradació del servei. D’aquesta
manera s’ha arribat a la contractació d’un nou servei molt més potent però molt més car,
l’anualitat serà el doble del previst l’any 2006, 3.624.000 euros, l’EpM segueix pensant
que aquesta partida no és assumible per a la població. Explica que si es posen molts
diners això pot funcionar sol, però el punt important és l’eficiència, amb recursos
escassos treure el màxim de rendiment, i tenen dubtes que això es pugui fer en la nova
etapa.

-. La Sra. Rodríguez exposa que amb aquest punt existeix un abans i un després, un
abans desastrós, i un després que espera que no sigui així. Fa una petita ressenya dient
que el contracte que es va fer amb UTE va començar l’any 1999, amb un pressupost
inicial de 358.411 euros, amb una plantilla de 32 persones, dues treballaven diumenges i
festius. En aquell mateix any hi havia una població de 45.000 habitants
aproximadament, i en aquell moment hi havia informes que reconeixien que els recursos
eren molt ajustats. El 2001 es fa una modificació que consisteix en la incorporació d’un
treballador més amb contracte laboral. Al setembre del 2004 es reconeix que hi ha unes
deficiències aproximadament d’uns 11 treballadors a més a més de les maquinàries
necessàries, però això queda només a l’expedient. Al 2005 hi ha 4 expedients
sancionadors, 3 faltes lleus, 1 falta greu, respecte el manteniment de contenidors. Al
2006 hi ha un augment de la partida pressupostària, 1.801.706 euros. Dit això, conclou
que el servei ha estat deficient des de l’inici, que les queixes que s’han realitzat han
estat justificades perquè així ho avalen els diferents informes tècnics. Que els problemes
en aquest servei no eren deguts a l'incivisme de la ciutadania, encara que aquest fet
agreuja la situació. Per totes aquestes raons dedueix que l’equip de govern ha trigat 7
anys a respondre a una demanda urgent de la ciutadania. El seu grup donarà suport a
aquesta proposta i farà un seguiment estricte del servei futur.
-. La Sra. Safont li diu al Sr. García que és cert que es va parlar d’aquest tema el 8 de
març, quan s’aprovava el plec de condicions, recorda que els informes que apareixen en
l’expedient són informes que es van elaborar en aquell mateix moment. Creu que no és
moment de repetir arguments, si tot hagués estat bé no s’estaria parlant d’una rescissió, i
en aquell mateix Ple va dir que la situació en la que estaven no satisfeia absolutament a
ningú, i a ells tampoc, i es podia fer dues coses repetir una i altra vegada les coses que
estaven malament i una altra enfocar el tema amb una visió de futur que permetés
definitivament un canvi en la imatge de la neteja de la ciutat. Explica que el que tots
busquen, govern i oposició és el benestar de la ciutadania i que hi hagi definitivament a
Mollet una imatge més satisfactòria per a tothom. Diu que no hi ha hagut incompliment,
perquè en els mateixos informes que ell anomena, diuen que malgrat que aquest servei
no ha estat realitzat de forma satisfactòria, no s’ha produït un incompliment de les
prestacions essencials de la concessió. Discrepa que la eficiència de la gestió depengui
exclusivament de l’aportació econòmica, creu que és molt important una de les coses
que recollia el Plec, que és l’organització dels serveis i els recursos, i molt important
també la gestió que faci l’empresa actual. Li diu a la Sra. Rodríguez que ha fet un bon
resum de la situació, i es remet a les paraules que ha dit anteriorment i estan tots
interessats en aquest després i d’esforços no escatimaran.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. García planteja que hi ha la responsabilitat política, la tasca del polític és donar
unes prestacions i funcionament adequats de la regidoria i de l’Ajuntament; i el fet
d’arribar a la rescissió no és un fet habitual, sinó que és perquè hi ha hagut una falta de
responsabilitat en els moments inicials en què començava a funcionar malament el
servei. La nova empresa, que ha fet una oferta en funció del plec de condicions molt ben
elaborat per l’equip tècnic de l’Ajuntament, ha de significar una millora del servei, però
aquesta millora es pagarà amb recursos públics; considera que s’ha de tenir sempre la

capacitat i la voluntat de ser eficients, i aquest últim fet ha estat el que ha qüestionat a la
seva intervenció anterior.
-. La Sra. Safont diu que la responsabilitat política en el seu cas passa per entomar la
situació i per resoldre-la, i és en aquest cas la determinació i la resolució del conflicte el
que dóna argument, a aquesta responsabilitat política que demana. Recorda que en el
Ple de març va argumentar que el Plec en sí mateix era un exercici d’autocrítica, en el
sentit que tot allò que no havia funcionat de l’actual contracte havia de servir per
enfocar el nou en les directrius correctes per no tornar a incórrer en allò en què s’hagués
fallat.
-. L’alcalde recorda que és una resolució per mutu acord que es va produir el 3 de març
entre l’empresa UTE i l’Ajuntament, i que els serveis que es prestaven eren insuficients
i així ha estat reconegut per tothom. Per tant, es va passar d’un contracte que hi havia
l’any 1999 amb uns serveis determinats, a unes noves necessitats que planteja la ciutat
del 2006, d’una població de 42.000 habitants a una de 52.000 habitants. En tot cas, va
haver la possibilitat de manera acordada i consensuada amb l’empresa per fer la
rescissió del contracte, que és un tema que sempre es demana. Comparteix amb el Sr.
García que per part de l’empresa, no tant dels treballadors, els serveis no s’havien
prestat de manera eficient i eficaç. Afegeix que molts cops qui acaba patint la pressió
moltes vegades són els mateixos treballadors perquè els ciutadans demanaven més del
que podien fer.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 13
Voten no: Cot, Esteve, García, Garzón i López. Total: 5
S’abstenen: Bargalló, Fenosa. Total: 2
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
6. Adjudicació del contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus
municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès
Atès l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i forma de
concurs, del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus municipals i de
neteja viària de Mollet del Vallès (Exp. COGS/06012).
Ateses les proposicions presentades per Sufi, SA, Cespa, Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares, SA, Urbaser, SA i Fomento de Construcciones y
Contratas, SA.
Atesos els actes de la Mesa de contractació de data 23-5-2006, d’obertura dels sobres 1,
documentació administrativa, i 2, proposició econòmica i referències tècniques.

Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals de data 13-7-2006, de valoració de
les proposicions presentades.
Atesa la sol·licitud de vista de l’expedient i suspensió de la tramitació del procediment,
presentada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA de data 13-7-2006.
Atès l’acte de la Mesa de contractació de data 14-7-2006, de valoració de proposicions i
proposta d’adjudicació.
Atès l’escrit d’aclariments presentat per Urbaser, SA de data 17-7-2006 sobre la no
duplicitat del cost de vestuari de la seva Oferta Base.
Ateses les observacions a l’acte de la Mesa de contractació presentades per Fomento de
Construcciones y Contratas, SA de data 17-7-2006.
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals de dates 17-7-2006 i 18-72006.
Atès l’acte de la Mesa de contractació de data 18-7-2006, de donar-se per assabentada
dels aclariments presentats per Urbaser, SA i estimar la no duplicitat del cost de vestuari
de la seva Oferta Base, de proposar la desestimació en la seva totalitat de les
observacions formulades per Fomento de Construcciones y Contratas, SA i de ratificar
la proposta d’adjudicació a Urbaser, SA.
Atès que en data 18-7-2006, un cop transcorregut el termini per observacions atorgat
per la Mesa de Contractacions, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA
ha presentat un nou escrit d’al·legacions.
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 41, 53, 54, 88, 89 i disposició addicional setena del Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, i 87 del seu Reglament General.
Atesos els articles 52.2.n), 259 i 274.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar la inadmissibilitat de l’escrit lliurat per l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas del dia 18-07-06 perquè ha estat presentat fora del
termini establert a l’art. 87.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

2. Desestimar en la seva totalitat les observacions presentades per Fomento de
Construcciones y Contratas, SA, a data 17-07-06 pels motius que s’expressen en els
antecedents d’aquest acord.
3. Declarar la validesa de l’acte licitatori dut a terme i adjudicar el contracte de gestió
del servei públic de recollida de residus municipals i de neteja viària de Mollet del
Vallès a Urbaser, SA, per la quantitat de 3.624.001,19 euros (IVA inclòs) per a la
primera anualitat, d’acord amb el pla econòmic financer proposat en l’Oferta Base.
4. Establir que l’inici del contracte serà el dia 1 de setembre de 2006.
5. Aplicar la despesa amb càrrec a les partides E1-227.00-4421 i E1-227.09-4420 del
pressupost municipal de 2006.
6. Requerir l’adjudicatària perquè:
a) en el termini dels quinze dies següents a la data de la notificació d’aquest acord,
acrediti que ha constituït en dues parts diferenciades la garantia definitiva xifrada
en 212.957,13 euros, per a cada un dels sumands següents: 144.960,05 euros,
corresponent al 4% del preu d’adjudicació i 67.997,08 euros, corresponent al 4%
del pressupost de les obres recollit en l’annex 1 del Plec de clàusules d’explotació i
administratives particulars i tècniques que regeix aquest contracte.
b) en el mateix termini assenyalat en el punt anterior faci efectiu el pagament de
2.690,34 euros, corresponents als anuncis de licitació publicats en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 106 de data 4-5-2006, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 4627 de data 5-5-2006 i el diari “El País” de data 5-5-2006.
c) abans de la formalització del contracte, acrediti la subscripció d’una pòlissa amb
entitat asseguradora, que mantindrà vigent i actualitzada durant tota la durada de la
concessió, amb una cobertura mínima de 3.000.000 euros per sinistre.
d) en el moment de la formalització del contracte, faci efectiva la quantitat de
382.668,90 euros, més l’IVA que correspongui, en concepte de pagament del
material provinent de l’anterior concessió pendent d’amortitzar, d’acord amb la
clàusula 34.y) del Plec de clàusules d’explotació i administratives particulars i
tècniques que regeix aquest contracte.
7. Citar l’adjudicatària perquè en el termini dels 30 dies següents a la data de la
notificació d’aquest acord concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
8. Facultar l’Alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per
fer efectius els acords precedents.
9. Retornar les garanties provisionals constituïdes pels concursants, llevat la
corresponent a l’empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el
contracte.

La Sra. Safont explica el contingut de la proposat.
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa diu que tothom ha estat d’acord en que el servei ha anat de més a
menys, i que no s’ha sabut posar fre a aquesta degradació durant aquests anys. Explica
que la rescissió d’aquest contracte, encara que hagi estat de mutu acord, té un cost de
382.000 euros, així doncs es paga per un servei que no ha estat ben realitzat, diu que
aquest fet és incongruent. El nou contracte tal i com es va llegir té uns serveis
espectaculars, però també ho és el seu cost, posa en dubte el futur d’aquest servei.
Explica que l’empresa privada es mou per beneficis, en el moment en que els marges de
beneficis baixin per qualsevol motiu, passen dues coses, o bé es perd qualitat en el
servei o s’acaba rescindint el contracte. Exposa que costarà molt, quan en uns mesos
s’aprovi el pressupost, explicar als ciutadans que la neteja de la ciutat, ja considerada
cara, l’hauran de pagar el doble. Troba a faltar altres opcions, sempre s’opta per buscar
empreses externes al propi Ajuntament, posa en dubte que amb aquest pressupost i
indemnització marcats no es tingui possibilitats de buscar altres solucions, que donin el
mateix servei i que siguin menys greus per tots els ciutadans.
-. El Sr. García creu que, amb tota la informació rebuda per part dels tècnics, és una
decisió fonamentada i confia que els serveis tècnics han escollit la millor opció. Encara
que reitera que el cost no és assumible. Pregunta en quina mida es pot implantar el
sistema de soterrament dels contenidors, degut al fet que hi ha altres poblacions
semblants a la de Mollet que ho estan fent. Respecte qüestions econòmiques els
preocupa la seva repercussió en el pressupost, i també si l’increment del cost d’aquest
servei tindrà una repercussió directa en el rebut que paguen els ciutadans, i, en el cas
afirmatiu, quina serà. Torna a proposar que es creï una comissió de participació amb el
moviment veïnal i d’altres persones on vagin sortint els temes sobre el funcionament del
servei. Sobre els treballadors explica que no hi ha hagut una informació suficient, i que
això ve recolzat per la gran quantitat de treballadors presents aquí, sobre en quina mida
aquest canvi en la titularitat del servei pot significar d’una o altre forma un
empitjorament de les condicions de treball. Demana que l’Ajuntament suggereixi a
l’empresa que la contractació sigui amb el màxim d’estabilitat, que es vagi a la borsa de
treball, que les condicions de contractació siguin el màxim d’objectives i favorables de
cara a tothom. Desitja sort a la regidora sobre el control polític del servei, però
manifesta el seu escepticisme.
-. La Sra. Rodríguez exposa que no es planteja si aquesta empresa és la més correcta o
no, però en referència a la primera al·legació que va fer Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. diu que l’empresa Urbaser incompleix les condicions econòmiques
pactades per el personal adscrit al servei, en concret parla que hi ha un acord signat el
16 de desembre del 2005 entre Ajuntament i el Comitè d’Empresa en representació dels
treballadors adscrit al servei, en el que entre d’altres qüestions es pacta un increment de
massa salarial de 80.000 euros pel 2006, de 100.000 euros pel 2007, de 120.000 euros
pel 2008; la desestimació d’aquesta al·legació és deguda a que l’empresa Urbaser ja té
en compte la massa salarial. L’increment de massa salarial estava calculat sobre una
plantilla de 32 treballadors, si la plantilla és de 53,46 vol dir que la massa salarial que

obtindran els treballadors amb el nou contracte serà inferior amb la que hagin pactat
amb el conveni anterior del 2005.
-. L’alcalde vol aclarir que només és possible repercutir en el rebut que paga la
ciutadania el tema de la recollida de residus, no pas la neteja viària. Respecte els
treballadors del servei de neteja assegura que se’ls ha mantingut informats durant tot el
procés, així com el Comitè d’Empresa, afegeix que el nou contracte planteja increments
de plantilla, i maquinària per poder donar resposta a una ciutat que ha canviat. Part de
l’increment que planteja aquesta plica, forma part d’un acord del govern amb els
treballadors. Es van comprometre amb el Comitè d’Empresa que havia d’haver una
regularització dels salaris i de les condicions laborals i van fer una valoració de manera
acordada i l’han incorporada a la nova plica. Diu que està d’acord en què ningú posa en
dubte la professionalitat dels treballadors i que ningú els ha qüestionat, i explica que
molts d’aquests treballadors han tingut una certa pressió per part dels ciutadans perquè
no arribaven a tot arreu. Li diu al Sr. Fenosa que són curosos amb els diners públics, i
que aquest increment està en relació amb el fet que es doblen serveis, persones, i
maquinària. Sobre el tema de l’empresa privada li respon que aquest ha estat un procés
transparent, amb unes pautes que han estat marcades des del principi, incorporant
aquells acords que el govern de la ciutat havia pres amb el Comitè d’Empresa i que ha
estat publicat, i les empreses, que legítimament han de tenir beneficis, han tingut ocasió
de presentar les seves propostes. Recull les paraules del Sr. García quan diu que han
estat molt informats pels serveis tècnics de l’Ajuntament, degut a que han fet una tasca
meticulosa, argumentada i es per això que li agradaria esvair qualsevol dubte de tot el
procés. Explica que s’està davant d’un nou escenari on ells faran un seguiment
exhaustiu i per poder-ho fer una persona funcionaria farà el seguiment al carrer
d’aquesta nova plica. Agraeix algunes de les paraules del Sr. García i li demana que no
sigui escèptic amb la capacitat que té el govern i especialment la regidora responsable
perquè està més que preparada, i no només quedarà en paraules sinó que a final d’any es
podrà valorar el que ell ha dit. Creu que tothom d’aquest Ple està d’acord amb una frase
que ha dit el Sr. García que aquest servei es presti amb dignitat perquè els ciutadans ho
necessiten.
-. La Sra. Safont li diu al Sr. Fenosa que el terme d’indemnització que apareix a
l’expedient és només un genèric per determinar el pendent d’amortitzar dels béns que
reverteixen a la nova concessió, però també es va explicar que a la clàusula 34 del plec
de clàusules administratiu es fa referència a les obligacions del contractista, i en el seu
apartat “y”, determina que és el nou adjudicatari el que haurà de fer-se càrrec del
pagament del material que prové de l’anterior concessió pendent d’amortitzar en el
moment de la signatura del contracte. Continua dient que ella vol creure en la millora i
que en això enfocarà la gestió futura, la qualitat tècnica que s’ha reconegut que té aquest
plec és la que ha de garantir que realment els serveis que s’oferiran a la ciutat a partir
d’ara seran mereixedors d’aquesta bona nota; sobre la gestió directa o no explica que
senzillament tenen posicions diferents i ja han donat les seves opinions en d’altres
ocasions. Li diu al Sr. García que com ell ha fet esment aquesta decisió d’adjudicació a
l’empresa Urbaser ha estat fonamentada en un informe tècnic i lloava la tasca tècnica, li
agradaria dir que els primers en valorar aquesta feina, tant en el procés d’elaboració del
plec com en la tasca de valoració, són ells; sobre els sistemes de recollida li diu que el
seu plec determinava un sistema de recollida però es va fer una priorització per la

neteja, però res és excloent i tots els contractes es poden modificar i per tant es seguirà
buscant quina és la millor opció per la ciutat de Mollet; explica que en el Consell
Municipal de Medi Ambient es va anunciar un consell en el que es debatria aquest tema
de la neteja i es valoraria tot aquest procés, i així en pot donar constància el Sr. López.
Exposa que al Sr. Garzón i a ella els ofèn que es digui que no s’ha informat als
treballadors perquè s’ha rebut moltes vegades el Comitè d’Empresa i han estat
absolutament informats de tot el procés des del seu inici, no només això sinó que es van
recollir en el plec algunes de les seves reivindicacions. En referència a la contractació i
fer ús de les borses locals explica que aquesta precisament era una de les millores que
l’empresa adjudicatària oferia per tant entén que ha de servir per tenir un procés de
contractació nítid i que afavoreixi aquells sectors d’inserció laboral difícils. Li diu a la
Sra. Rodríguez que aquestes condicions es reflecteixen en el propi plec, i que és un
compromís pres amb els treballadors i que és d’obligat compliment, una altra cosa es
que en el termini més breu possible el nou adjudicatari haurà de formalitzar un conveni
col·lectiu amb els treballadors que digui de quina manera es concreta aquestes millores
socials i aquesta reducció horària.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa li diu al Sr. Monràs que en cap moment ha volgut posar en dubte la
transparència del concurs. Explica que per experiència pròpia ha constatat que
l’empresa privada només es mou per beneficis. L’escepticisme ve motivat per la qualitat
d’aquest Ajuntament per ser capaços de controlar el que s’ha estipulat, explica que es
pot donar la situació que després de 6 o 7 anys s’hagi de rescindir un contracte perquè la
qualitat marcada no es pugui complir.
-. El Sr. García valora positivament que la intervenció del alcalde hagi estat en un
moment en què els diferents grups municipals tinguin la possibilitat d’intervenir, i no
pas al final del punt on aquesta possibilitat no hi és, considera que la seva opinió és
qualificada i és important i positiu que la manifesti. Reitera la pregunta feta en la seva
intervenció anterior respecte la repercussió en el rebut del ciutadà, l’alcalde ha explicat
que només es pot repercutir la part de recollida de deixalles, però vol saber si es pensa
repercutir tota o bé parcialment.
-. La Sra. Rodríguez diu que potser ha fet la pregunta malament, la intervenció ha estat
exquisida però diu que no l’han respost. Reitera la pregunta dient que si hi ha un
conveni amb l’empresa UTE, amb 32 treballadors, i que en aquest acord es diu que hi
haurà un increment de massa salarial en el 2006 de 80.000 euros, i aquest fet es manté
amb l’empresa Urbaser on hi ha 53,46 treballadors, llavors l’increment de la massa
salarial és menor, i per tant el treballador cobra menys.
-. L’alcalde agraeix les paraules del Sr. García dient que l’opinió de l’alcalde és
qualificada. Li diu al Sr. Fenosa que no arribarà a rescindir el contracte dins de 7 o 8
anys perquè al cap de 6 s’haurà de renovar i és el final del contracte.
-. La Sra. Safont li diu al Sr. Fenosa que hi haurà una plaça tècnica que ha de fer un
seguiment exhaustiu del contracte a peu de carrer, diu que això més la voluntat política
explícita més la responsabilitats de tots els treballadors han de fer que la qualitat

d’aquest servei sigui la que es mereix. Li diu a la Sra. Rodríguez que potser s’ha fet
suposicions, i que els convenis no són la seva especialitat com tampoc són la d’ella,
explica que ells compleixen la seva paraula i compromisos, però si ells han adquirit el
compromís amb els 32 treballadors aquest es farà efectiu.
-. L’alcalde dóna resposta al Sr. García dient que el cost que es pot repercutir en el rebut
del ciutadà és el cost de la recollida de deixalles, i aquest cost no és lineal i influeixen
d’altres factors com el dels abocadors, però no pas el de neteja viària que forma part del
pressupost de l’Ajuntament.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bargalló, Cot, Fenosa, Esteve, García, Gómez , López i Rodríguez. Total: 8
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
7. Aprovació del resum numèric resultant de la revisió del Padró municipal
d'habitants a 1 de gener 2006
Vist l'article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de gener de cada
any.
Vistos els resums numèrics a 1 de gener de 2006, obtinguts per sistema informàtic, que
ofereixen una població de 51.275 habitants.
Vist l’informe de la cap d’oficina d’Informació i Atenció Ciutadana amb el vist i plau
de la cap del Departament d’Organització i Recursos Humans.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d’habitants a 1 de gener de 2006 amb un total 51.275 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística per al seu coneixement.
La Sra. Pazos exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.

-. La Sra. Rodríguez vol corregir que en un dels fulls on està escrit Resum numèric
municipal posa que el nombre d’habitants és de 51.275 però la font és del Padró
Municipal d’Habitants d’1 de gener de 2005 quan hauria de ser de 2006. Explica que
respecte l’any anterior el padró ha disminuït en 301 habitants, en la Comissió
Informativa es deia que era per l’actualització d’estrangers no comunitaris que
s’empadronaven i marxaven i no es donaven de baixa; la revisió anual diu que la baixa
al padró d’estrangers no comunitaris és de 813; amb tot dedueix que o bé hi ha molts
edificis que s’han quedat mig buits cosa que dubte, o bé que hi ha moltes persones
censades en el mateix pis. Pregunta si el govern fa algun seguiment sobre l’excés
d’habitants en els habitatges.
-. La Sra. Pazos diu que és cert que d’1 de gener de 2005 a 1 de gener de 2006 s’ha
perdut 301 habitants, i la raó ve per la regularització dels estrangers no comunitaris que
s’ha fet aquest últim any, tot i així pot ser que aquestes persones hagin deixat de viure a
Mollet abans de l’últim any. L’Ajuntament arran d’aquest procés de regularització a fet
una revisió d’aquells habitatges on hi havia molta gent empadronada.
-. L’alcalde explica que el creixement net que s’ha tingut ha estat aproximadament de
500 habitants però hi ha hagut un procés de regularització administrat per l’estat que ha
obligat a que aquells estrangers no comunitaris havien de fer novament el registre
d’empadronament i això ha produït aquestes 800 baixes. Li diu a la Sra. Rodríguez que
en cap cas es pot deduir l’argumentació que ella ha donat degut al fet que abans de la
regularització l’empadronament es feia simplement donant una adreça, sense significar
que s’estigués vivint allà; ara s’ha estat més exigents esbrinant si hi havia residència en
alguns dels pisos de la ciutat.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8. Aprovació de la modificació 4/2006 de la Plantilla i de la relació de llocs de
treball del Personal de l'Ajuntament
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de novembre de 2005, aprovava la Plantilla
i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per a
2006.
En base al plantejament de caràcter organitzatiu, es veu la necessitat de fer
modificacions puntuals de la plantilla i de la Relació de Llocs de treball del personal
funcionari aprovada.
Atès que la Generalitat de Catalunya inclou l’especialitat d’educació social en el cos de
Diplomats, tal i com es recull en el BOE 309 de 26 de desembre del 2002.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Vist l’informe de la Cap del departament d’Organització i Recursos Humans

Atès que la modificació de Plantilla i Relació de llocs de treball és competència del Ple de
la Corporació d’acord amb el contingut de l’article 52.1. j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, de la Generalitat de Catalunya i
resta de la legislació concordant relativa a l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de
treball.
Atès el que disposa l’article 22.1 b) de l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallés per al període 2005-2008
Atès el que estableix l’article 10.2 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu d’aquest
Ajuntament, l’article 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, i
l’art. 6 de la Llei 11/1985, de 2 d’agost de llibertat sindical, que preveuen negociació
prèvia amb les organitzacions sindicals, aquesta s’ha plantejat en reunió amb els
representants sindicals de CCOO, UGT i SPPME, el 14 de juliol de 2006.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la modificació 4/2006 de la plantilla i de la relació de llocs de treball del
personal al servei de l’Ajuntament, d’acord amb el detall següent:
Plantilla
Personal Funcionari
a) Places que s’amortitzen :
Escala : Administració especial
Subescala: Tècnica
Categoria: Tècnics especialistes
Denominació de la plaça : Tècnic/a auxiliar Educador/a de carrer
Número de places: 7
Efectes: 01.09.2006
b) Places que es creen :
Escala : Administració especial
Subescala: Tècnica
Categoria: Tècnics de grau mitjà
Denominació de la plaça : Tècnic/a mitja Educador/a social
Número de places: 7
Efectes: 01.09.2006
Relació de llocs de treball

Personal funcionari
a) Llocs que s’amortitzen :
Denominació del lloc : Educador/a de carrer
Número de llocs: 7
Lloc tipus: Tècnic/a auxiliar C3 (C-19-30-6%)
Efectes: 01.09.2006
b) Llocs que es creen :
Denominació de la plaça : Tècnic/a mitja Educador/a social
Número de llocs : 7
Lloc Tipus: Tècnic Mig B1(B-19-26-6%)
Enquadrament orgànic: Departament de Serveis Personals i Politiques d’Igualtat
Efectes: 01.09.2006
Fitxa de funcions que es crea : 224
2. Fer-ho públic en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la modificació
aprovada de la relació de llocs de treball i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que el grup municipal EpM està molt satisfet perquè s’hagi donat
sortida positiva a una reivindicació justa per part dels treballadors de l’Ajuntament, creu
que finalment s’ha resolt d’una forma coherent amb les necessitats d’aquestes persones.
Pensa que sempre s’ha de plantejar la via de la negociació i la via de l’acord pel fet de
donar millors resultats, i no s’ha de deixar que els problemes s’aguditzin per evitar un
possible deteriorament del servei.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
9. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2006 del Pressupost de
l'Ajuntament
L’alcalde ha disposat la incoació d’expedient de concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de 2006 d’acord amb el que es
preveu a l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En la tramitació de la modificació de crèdit s’ha seguit el que disposen el capítol I del
títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el capítol segon del
títol primer de les Bases d’Execució del Pressupost General per a 2006.

L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació d’acord
amb l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 1/2006 del Pressupost de
l’Ajuntament, d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT D’INGRESSOS
- Majors ingressos .......................................................................

500.732,19

Increment de l’estat d’ingressos .................................................

500.732,19

ESTAT DE DESPESES
- Crèdits extraordinaris ...............................................................
- Suplements de crèdit ................................................................
- Transferències de crèdit negatives ...........................................

31.000,00
500.732,19
31.000,00

Increment de l’estat de despeses .................................................

500.732,19

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en
el Butlletí Oficial de la Província, entrant ne vigor una vegada publicada.
El Sr. Táboas exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que no creu oportú que es plantegin dos temes de naturalesa diferent
en un únic punt de l’ordre del dia perquè políticament hi ha grups que poden estar
d’acord amb un però no pas amb l’altre; no creu que s’hagi fet amb mala intenció però
és un element de confusió política. L’EpM és manifesta a favor de la cooperació, la
solidaritat i l’agermanament amb Cinco Pinos, sempre estarà al costat d’aquest tipus de
proposta, però no estan tan d’acord amb la segona part d’aquest punt. Explica que
l’Ajuntament de Mollet ha de gastar 500.000 d’euros que no tenia previst, perquè hi ha
una sentència ferma que obliga a pagar als propietaris d’unes parcel·les que han estat

expropiades per l’Ajuntament, una quantitat molt superior a la que es va fixar en el
procediment legal. Les raons que s’especifiquen en la sentència del Tribunal Superior
de Justícia per donar la raó a les persones que reclamen, a grans trets són que no es van
aplicar els valors cadastrals que corresponien, i per tant d’aquí es van derivar unes
quantitats molt inferiors del valor cadastral real d’aquell moment; i que a l’hora de
realitzar el pagament del que corresponia per aquelles finques se’ls hi plantejava deduir
la repercussió per urbanització. En funció d’aquests dos elements es condemna a
l’Ajuntament de Mollet a pagar 500.000 euros i el jurat d’expropiació el condemna
dient que ho ha fet malament però no té responsabilitat. Exposa que no està totalment
d’acord i que els hi manca informació d’aquest procediment, i que no es qüestió de fer
supòsits. Diu que hi ha un problema de responsabilitat i que la responsabilitat
econòmica la té el ciutadà, que l’Ajuntament s’haurà d’endeutar encara més del que ja
ho està.. L’EpM valorant el conjunt del punt de l’ordre del dia, i demanant que es tingui
en compte per una altra vegada la separació en diferents punts de l’ordre del dia quan hi
hagi propostes de naturalesa tan diferent, s’abstindran.
-. El Sr. Fenosa es mostra d’acord amb la dificultat que suposa parlar d’un tema de
solidaritat, on dóna el seu suport, i un tema d’expropiació. Sobre aquest últim punt se li
ha explicat que l’ens municipal no fa servir les previsions, diu que això implica una
situació de perill important degut al fet que qualsevol sentència pot deixar a
l’Ajuntament en una situació financera molt difícil. Explica que el fet de passar d’uns
pagaments de 120.000 euros a uns de 620.000 euros implica que els càlculs es van
quedar curts. Exposa que no només seran els 500.000 euros sinó totes les despeses
financeres que es deriven de demanar un crèdit a llarg termini. Diu que per una qüestió
de prudència s’hauria de valorar quin procediment es podria posar en marxa de cara al
futur per fer front a situacions similars.
-. L’alcalde explica que és una situació normal, i els demana que revisin tots els
expedient d’expropiació, el propietari demana el que creu convenient, i l’Ajuntament a
través d’aquells tècnics, que abans deien que són professionals, posa un preu. Diu que
no és pas una xifra que el regidor aleatòriament posi, degut al fet que està avalada per
un informe jurídic i econòmic que planteja una valoració. En aquests processos el que
acaba passant sempre es que el Tribunal marca un preu i les parts estan obligades a
complir. Exposa que el que els propietaris demanaven era pràcticament el doble del que
la sentència dictamina, per tant, si es mira globalment ha estat una sentència d’alguna
manera favorable en aquella situació plantejada d’inici.
-. El Sr. Táboas diu al Sr. García que aquesta és la primera modificació de crèdit que es
du al Ple i que en aquest cas han coincidit en el calendari tres temes i és per això que
estan junts, a més a més es desconeixia quan arribaria aquesta sentència; li continua
dient que en la segona part és en la que no es pot no estar d’acord, perquè no porta
massa enlloc qüestionar el procés de valoració i peritatge, ja que es va pagar el que la
Junta Provincial d’Expropiació va dir. Explica que si que hi ha un sistema per preveure
aquestes contingències, i és que com el nivell de endeutament no està al màxim, quan
surten aquestes qüestions l’Ajuntament pot fer servir l’endeutament per solucionar
aquests problemes.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.

-. El Sr. García diu en relació a Cinco Pinos que els preocupa que el fet de fer un
Conveni amb el Fons Català de Cooperació pugui diluir l’agermanament que Mollet té
amb aquesta població en el que predomina una relació directa i bilateral. Pregunta quin
és el nivell d’endeutament que es té en relació amb el que diu la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que quan hi ha una sentència s’ha d’acatar.
-. El Sr. Táboas exposa que, tot i no ser un tema del seu àmbit, el govern pensa que el
fet de signar un conveni amb el Fons Català de Cooperació, el Consell Comarcal i els
municipis del Baix Vallès reforça i millora l’eficiència de la destinació d’aquests diners,
i aquesta és la finalitat per la qual que s’ha signat el conveni. Li diu al Sr. García que fa
escasses hores li acaba d’explicar a la Comissió Especial de Comptes que la ratio de
deute viu, que és la ratio d’endeutament més important, està al 83 % quan el màxim
legal és del 110 %.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez, López i Rodríguez. Total: 8
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
10. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic
pel servei d'escoles bressol
L’annex de tarifes de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei
d’escoles bressol ha d’actualitzar-se per tal d’adequar els preus públics a l’evolució del
cost dels serveis.
L’estudi dels costos del servei figura a l’expedient.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació, d’acord
amb l’article 178.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Aprovar inicialment la modificació de l’annex de tarifes de l’ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol, que passarà a redactarse de la manera següent:
Concepte

EUR

1. Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general
Import mensual .................................................................................

147,00

2. Servei d’acollida
2.1. Import mensual .........................................................................
2.2. Import diari ...............................................................................

32,00
3,20

3. Servei de menjador
Per cada menjar servit. Import màxim .............................................

5,70

4. Servei de berenar
Per cada berenar servit. Import màxim ............................................

1,00

2. Sotmetre la modificació a informació pública i audiència de les persones
interessades durant un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la
publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de l’ordenança en cas que no es
presentin reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública i publicar
el text íntegre de l’ordenança que es modifica en el Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor una vegada publicada.
El Sr. Táboas exposa 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.
11. Determinació de les festes locals per a 2007
La Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya, cada any s'ha dirigit a l'Ajuntament per demanar que aquesta
corporació proposi les festes locals corresponents a aquest municipi, atès que correspon
al conseller d’aquell departament fixar mitjançant una ordre les dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, que proposin els municipis respectius.
L'article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text
refós de l'Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, dues
seran locals, i en aquest mateix sentit ho disposa també l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos.

Atès el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació
de jornades de treball, hores extraordinàries i descansos.
Vist l’informe del cap de Departament de Serveis Jurídics Centrals, de 13 de juliol de
2006.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar els dies 22 de gener i 20 d’agost com a festes locals per a l’any 2007, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu.
2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials de Treball i Indústria
del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Fort explica el contingut de la proposta.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro,
Guillaumes, Monràs, Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 15
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
12. Creació i aprovació dels estatuts del Consorci del Parc de l'espai natural de
Gallecs
El Pla Director Urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs (PDU), aprovat
definitivament el 29 d'abril de 2005 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
va preveure la constitució d'un Consorci per a la gestió, explotació, protecció i conservació
del sector es farà mitjançant el Consorci del Parc de l'espai d'interès natural de Gallecs, el
qual s'ha de constituir com a mínim per part dels sis ajuntaments que hi tenen part del seu
territori, així com pels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques; Medi
Ambient i Habitatge, i Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Com a conseqüència de l'anterior, s'han elaborat els estatuts que consten a l'expedient i que
contenen les determinacions que requereix l’article 316 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Els ens locals poden constituir consorcis amb altres administracions públiques per a
finalitats d’interès comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats
d’interès públic concurrents amb les dels ens locals.

Atès l'informe del cap de Departament de Serveis Jurídics Centrals, de 3 de juliol 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, de 13 de juny.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la creació del "CONSORCI DEL PARC DE L'ESPAI D'INTERÈS
NATURAL DE GALLECS" per a la gestió, explotació, protecció i conservació de
l'espai d'interès natural de Gallecs.
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 qual s'hagi publicat el text complet dels estatuts.
5. Notificar aquest acord d'aprovació inicial al Consell Comarcal del Vallès Oriental
per tal que en el mateix termini d'informació pública pugui manifestar si l'objecte
del consorci és, o no, coincident amb alguna activitat o servei declarat d'interès
comarcal en el programa d'actuació de la comarca, per tal de donar compliment al
que preveu l'article 315 del Reglament d'Activitats, Obres i Serveis.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. Bargalló diu en referència a l’article 9 que quan es parla del Consell Plenari, tot
i que en el article 9.3 diu que poden entrar altres administracions o entitats, no veu clar
que altres entitats com les veïnals, de pagesos o ecologistes puguin entrar, agraeix el
comentari del regidor ponent del compromís de l’alcalde de Mollet perquè veïns i
pagesos s’hi puguin incorporar, però qüestiona fins a quin punt l’Ajuntament de Mollet
que té quatre representants dels 24, tindrà prou força perquè realment els veïns i pagesos
estiguin representats al Consell Plenari; per altra banda exposa que la Diputació de
Barcelona no hi és representada com administració i que entitats ecologistes i altres
entitats socials que porten 30 anys de lluita tampoc. Exposa que entén que passi el que

passi l’1 de novembre el Consorci tirarà endavant, és per això que no acaba de veure
clar la velocitat en que es vol aprovar aquest punt. Explica que si hi ha un canvi polític a
la Generalitat i els representants són CiU espera que no intentin posar impediments com
ho han fet durant 23 anys perquè no defensin tan bé com fins ara el territori de Gallecs.
-. El Sr. García pensa que aquests estatuts es plantegen de forma molt precipitada. Diu
que hi ha alguna administració que hauria de ser i no està representada com per exemple
la Diputació de Barcelona, i que la presència d’altres entitats ve condicionada per una
votació i això vol dir que no hi ha cap garantia de participació d’alguns sectors; en
conseqüència creu que en aquest article hauria de dir que el Consorci convidarà a la
participació com un membre de ple dret als representants dels pagesos de la zona, als
habitants del nucli de Gallecs i aquelles associacions ecologistes que s’han vinculat més
en la defensa de Gallecs. En referència a un altre article, diu que tot i que diu que es
podran incorporar territoris limítrofs, no s’expressa en relació a què. Explica que l’EpM
ha defensat el PDU perquè entenia que aquest limita l’entorn de Gallecs d’una manera
satisfactòria, i que al mateix temps el vinculava amb la inclusió en el PEIN, el que
suposava una doble protecció per la zona; continua dient que el PEIN d’alguna manera
protegeix Gallecs i esborra les possibles escletxes que pugui tenir el PDU i que s’ha vist
endarrerit per diferents posicions per part d’algunes administracions, considera que no
hi ha voluntat política per tirar endavant aquest tema. Exposa que ara amb presses es
planteja aquesta proposta, i en conseqüència demana que quedi sobre la taula per poder
elaborar amb més concreció els estatuts i on es garanteixi la participació dels sectors
socials, tant els relacionats amb l’agricultura, com les entitats ecologistes, així com la
presència de la Diputació de Barcelona i d’altres organismes de l’administració.
-. El Sr. Guillaumes agraeix al Sr. Bargalló la previsió de l’entrada de CiU al govern,
per altra banda diu que aquest és el seu projecte de Consorci de Gallecs i que ja ho era
fa temps i és per això que el respectarà. Exposa que és un model obert, que d’entrada hi
són les administracions, que són les persones escollides democràticament en aquell
territori, i després hi ha un altre article on s’especifica que altres entitats poden estar
representades, ell entén que són les entitats arrelades en aquella terra com són els
pagesos i les associacions de veïns, tal i com està redactat l’article estaria obert a
d’altres entitats; continua dient que considera que les entitats ecologistes genèriques que
no han tingut un arrelament específic en el territori de Gallecs entén que no hi han de
ser-hi. Exposa que el Consorci no el paga qui més Gallecs té sinó que en bona mesura
qui més s’ha aprofitat.
-. L’alcalde explica que no hi ha pressa, que el compromís signat i passat per tots els
ajuntaments s’hauria d’haver tingut el més de gener, no al juliol. La Generalitat ha
presentat una proposta als ajuntaments, formant part de l’acord del Pla Director
Urbanístic de Gallecs, els ajuntaments estan majoritàriament d’acord i les formacions
polítiques han donat el seu vistiplau. Li diu al Sr. García que miri que diu respecte les
diputacions l’aprovació de l’Estatut. Manifesta la voluntat de tenir els estatuts per poder
crear el Consorci de Gallecs per gestionar aquest espai, i que deixi de banda incerteses
que fins aquest moment es tenen, que ho faci de forma concertada amb els agents reals
del territori, pagesos i veïns; continua dient que aquesta és la posició compartida amb
CiU, i amb ERC i IC a altres ajuntaments.

-. El Sr. Garzón exposa que no vol perdre cap dia més, vol regularitzar la situació de les
persones que viuen i treballen a Gallecs el més aviat possible, així com l’ús per part de
la ciutadania d’aquest espai. Explica que qui ha de participar a part dels ajuntaments i
Generalitat, són les persones de la terra i no creu que hagin de participar grups teòrics i
ecologistes d’altres llocs de Catalunya, i que el seu model no és el Parc Agrícola del
Vallès, ni tampoc un Consorci format per professors universitaris. Diu que ja s’ha
perdut massa temps per incompliment dels terminis d’algunes entitats que van signar el
Pla Director, diu que qui no estigui d’acord pot continuar reflexionant.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. Bargalló diu estar d’acord amb el que ha dit el Sr. Garzón, en referència a la
pressa, degut al fet que va ser la percepció que va tenir el passat 13 de juliol quan es van
presentar els estatuts. Explica que el fet que els pagesos i veïns formin part del Consorci
és obvi, però creu que també hi ha entitats ecologistes, que fins i tot poden tenir
membres que siguin veïns de Gallecs, que poden donar un assessorament de treball en
algunes de les finalitats específiques del Consorci definides en l’article 6.2, i en concret
destaca a més a més el seu subapartat a on diu que és una finalitat específica l’educació
ambiental; manifesta, amb tots els respectes pels pagesos i veïns, però entén que si algú
pot ajudar i pot enriquir aquestes tasques que ha de dur a terme al Consorci són entitats
ecologistes, entre les quals hi ha a vegades personal molt qualificat i que coneix molt bé
el territori malgrat no hi visqui.
-. El Sr. García explica que el terme pressa l’ha fet servir en relació a pressa política.
Exposa que hi ha hagut en algun ajuntament que el partit de CiU no ha estat d’acord,
això es un exemple de la pluralitat d’opinions que pot haver en un tema tan conflictiu.
Reitera que considera important que des dels estatuts es convidi a la participació, no
només a pagesos i veïns del territori, sinó també a tota aquella gent que ha estat lluitant
durant molt de temps des d’associacions ecologistes. Recorda que ha demanat que
quedés sobre la taula.
-. El Sr. Guillaumes diu que de tots els municipis afectats, hi ha un que un membre de
CiU a l’oposició no ho acaba de veure clar. Recorda que al consorci ha d’haver qui
treballa i qui viu a la terra i els representants del territori però no qui s’atribueix
representacions que hipotèticament té o que hipotèticament no té; en conseqüència hi
haurà entitats que podran ser-hi i d’altres que no.
Sotmesa a votació la petició de l’EpM de deixar sobre la taula el punt, dóna el resultat
següent:
Voten si: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez i López. Total:7.
Voten no: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 13.
S’abstenen: Ningú.

En conseqüència, és rebutjada amb el vot negatiu de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 13.

Voten no: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total:5.
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.
13. Oferiment de cessió de terreny per a la construcció d'una escola oficial
d'idiomes
De les converses mantingudes entre aquest Ajuntament i el Departament d'Educació
(ara Departament d'Educació i Universitats) de la Generalitat de Catalunya, s'ha derivat
l'acord de construir en el terme municipal de Mollet del Vallès una Escola Oficial
d'Idiomes. Les obligacions de l'Ajuntament respecte a aquesta nova implantació
consisteixen bàsicament en la cessió gratuïta a favor d'aquell departament dels terrenys
necessaris pera la construcció de l'edifici corresponent.
El terreny on s'ha acordat construir-hi l'esmentada escola d'idiomes, segons que es
detalla en els plànols adjunts, està situat al carrer de Sant Agustí, cantonada passatge
d'Artur Barres, i té una superfície de 2.811,29 m2. La seva qualificació urbanística és la
de sistema d'equipament comunitari, on és permès l'ús educatiu i per tant és possible la
implantació de l'equipament esmentat.
Aquesta parcel·la és part d'una major finca que va ser obtinguda a títol de cessió gratuïta
de l'Institut Català del Sòl, en execució del Pla parcial del sector Sud de Gallecs. Per
aquest motiu, i de conformitat amb l'article 21.1.a) i 21.2.c) del Reglament de Patrimoni
dels ens locals (RP), la finca té la qualificació jurídica de bé de domini públic afecte al
servei públic.
L'article 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals estableix que els ens locals
poden cedir gratuïtament béns patrimonials a altres administracions públiques. L'acord
de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què l'entitat beneficiària ha de destinar
els béns.
Atès que només es poden cedir béns patrimonials, cal que prèviament es procedeixi a
l'alteració de la qualificació jurídica de la finca referida, que tal com s'ha esmentat en
aquest moment té la consideració de bé de domini públic.

El procediment per alterar la qualificació jurídica dels béns està regulat a l'article 20 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, i requereix un expedient en el qual s'acreditin
l'oportunitat i la legalitat del canvi d'afectació. L'expedient l'ha de resoldre el Ple de la
corporació, amb la informació pública de quinze dies, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
En el procediment per a la cessió gratuïta dels béns, que contempla l'article 49 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, és necessari un període d'informació pública de
trenta dies, i donar-ne compte al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'acord del Ple també ha de ser adoptat per
majoria absoluta segons que estableix l'article 114.3.n) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Alterar la qualificació jurídica de la finca de propietat municipal, situada al carrer de
Sant Agustí, cantonada passatge d'Artur Barres, amb una superfície de 2.811,29 m2,
actualment inventariada com a bé de domini públic, passant-la a la qualificació
jurídica de bé patrimonial.
2. Oferir al Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya la
cessió gratuïta de la finca indicada a l'apartat anterior, amb la finalitat que hi
construeixi una Escola Oficial d'Idiomes, i subjecte a les condicions que estableix
l'article 50 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 dies, per tal que
es puguin formular reclamacions o al·legacions al respecte, i en el supòsit que no
n'hi hagi tenir per definitivament acordats l'oferiment de la cessió i l'alteració de la
qualificació jurídica.
4. Donar-ne compte al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
5. Facultar l'Alcaldia per dictar tots aquells actes necessaris per materialitzar i dur a
bon terme el que s'ha acordat.
La Sra. Domínguez exposa 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.
14. Oferiment de cessió de terreny per a la construcció d'un institut d'educació
secundària
De les converses mantingudes entre aquest Ajuntament i el Departament d'Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya, s'ha derivat l'acord de construir en el terme

municipal de Mollet del Vallès un nou Institut d'Educació Secundària, i un edifici per
albergar els Serveis Educatius. Les obligacions de l'Ajuntament respecte a aquesta nova
implantació consisteixen bàsicament en la cessió gratuïta a favor d'aquell departament
dels terrenys necessaris pera la construcció de l'edifici corresponent.
El terreny on s'ha acordat construir-hi l'esmentat Institut d'Educació Secundària i els
Serveis Educatius, segons que es detalla en els plànols adjunts, està situat al carrer de
Can Flequer, cantonada amb la rotonda de la Vinyota, i té una superfície de 11.765,70
m2. La seva qualificació urbanística és la de sistema d'equipament educatiu, on,
naturalment, és permès l'ús educatiu i per tant és possible la implantació de l'equipament
esmentat.
Aquesta parcel·la ha estat obtinguda a títol de cessió gratuïta derivada del projecte
d'expropiació del sector de planejament de la Vinyota. Per aquest motiu, i de
conformitat amb l'article 21.1.a) i 21.2.c) del Reglament de Patrimoni dels ens locals
(RP), la finca té la qualificació jurídica de bé de domini públic afecte al servei públic.
L'article 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals estableix que els ens locals
poden cedir gratuïtament béns patrimonials a altres administracions públiques. L'acord
de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què l'entitat beneficiària ha de destinar
els béns.
Atès que només es poden cedir béns patrimonials, cal que prèviament es procedeixi a
l'alteració de la qualificació jurídica de la finca referida, que tal com s'ha esmentat en
aquest moment té la consideració de bé de domini públic.
El procediment per alterar la qualificació jurídica dels béns està regulat a l'article 20 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, i requereix un expedient en el qual s'acreditin
l'oportunitat i la legalitat del canvi d'afectació. L'expedient l'ha de resoldre el Ple de la
corporació, amb la informació pública de quinze dies, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
En el procediment per a la cessió gratuïta dels béns, que contempla l'article 49 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, és necessari un període d'informació pública de
trenta dies, i donar-ne compte al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'acord del Ple també ha de ser adoptat per
majoria absoluta segons que estableix l'article 114.3.n) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI

1. Alterar la qualificació jurídica de la finca de propietat municipal, situada al carrer de
Can Flequer, cantonada amb la rotonda de la Vinyota, i que té una superfície de
11.765,70 m2, actualment inventariada com a bé de domini públic, passant-la a la
qualificació jurídica de bé patrimonial.

2. Oferir al Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya la
cessió gratuïta de la finca indicada a l'apartat anterior, amb la finalitat que hi
construeixi un Institut d'Educació Secundària i els Serveis Educatius, i subjecte a les
condicions que estableix l'article 50 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 dies, per tal que
es puguin formular reclamacions o al·legacions al respecte, i en el supòsit que no
n'hi hagi tenir per definitivament acordats l'oferiment de la cessió i l'alteració de la
qualificació jurídica.
4. Donar-ne compte al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
5. Facultar l'Alcaldia per dictar tots aquells actes necessaris per materialitzar i dur a
bon terme el que s'ha acordat.
La Sra. Domínguez 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.
15. Formació del Reglament de distincions i recompenses de Seguretat Ciudadana i
creació d'una comissió d'estudi
Atès que l’ L'article 45 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, de 10 de
juliol, regula la possibilitat d'establir un règim d'atorgament de distincions i
recompenses per als membres les policies locals en determinats supòsits o
circumstàncies.
Atès que l'article 15 del Reglament d'honors, símbols i distincions de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès (BOP de 17 de febrer de 1998), estableix que es regularà per
reglament la concessió de la condecoració al mèrit en l'àmbit de seguretat ciutadana.
Les distincions hauran de reconèixer mèrits, actes o serveis prestats a la ciutat que
impliquin un elevat i notori risc per la persona protagonista d'aquestes accions o per un
conjunt dilatat i extens de mèrits, actes o serveis singulars i notables destinats a la
seguretat de la ciutat i de la ciutadana.
Atès que l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que per formar una ordenança
municipal cal que es designi una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma, i que aquesta comissió ha d’estar integrada per membres de
la corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells.
Atès l’informe del Cap dels serveis jurídics i administratius de Seguretat Ciutadana i
Convivència.

Atès l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local del Catalunya.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar la formació de l'avantprojecte del Reglament de distincions i recompenses de
Seguretat Ciutadana. i de la creació de la comissió d'estudi encarregada del seu
redactat.
Crear la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte del Reglament de
distincions i recompenses de Seguretat Ciutadana, formada pels membres següents:
Membres de la Corporació
Sr. Oriol Fort i Marrugat - President
Sra. Susana Calvo Casadesús
Sr. Josep Cot i Coll
Sr. Xavier Fenosa Vilarroya
Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols
Sra. Eva Maria Pazos Jiménez
Sr. Jorge Táboas Suárez
Tècnics municipals
Antonio Navarro Acevedo
Josep Pérez i Marín
Alicia Puig i Romagosa
Oriol Valls i Rovira
El Sr. Fort 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.
16. Aprovació d'una proposta d'acord d'homenatge a la pedagoga Marta Mata
Atès que el passat dimarts 27 de juny moria a Barcelona la pedagoga Marta Mata i
Garriga. La seva aportació personal, professional i política en el terreny educatiu és
d’un enorme valor i transcendència, però val a dir que la seva importància supera
àmpliament a la comunitat educativa i abasta el conjunt de la societat catalana.
El compromís de Marta Mata amb el que ha de ser un dels pilars fonamentals d’un país,
l’educació dels infants i els joves, ha estat inqüestionable. Aquest compromís ha estat
multiforme i variat en les seves dimensions: com a mestre de mestres; com a ponent en

innumerables conferències i col·loquis on emfatitzava l’adequació de l’educació a les
necessitats dels més petits i reivindicava la tasca i formació dels i les mestres; com a
creadora els anys 60 de l’Associació Rosa Sensat per la renovació pedagògica i la
recuperació de la tradició pedagògica republicana; com a responsable de la política
educativa a la ciutat de Barcelona als anys noranta; com a membre de les Corts
Constituents i del Parlament de Catalunya, col·laborant en la redacció d’importants lleis
educatives; o darrerament com a Presidenta del Consell Escolar de l’Estat.
Podem comprovar fàcilment que Marta Mata n’ha fet molta feina per la millora de
l’educació al nostre país al llarg dels seus vuitanta anys de vida i ha esdevingut, amb
plena justícia i mereixement, una figura de referència.
Marta Mata va defensar amb coratge i treball incansable el dret a una educació pública,
de qualitat, laica i integradora. Una educació que fes realitat l’objectiu de convertir a les
noves generacions en persones actives, dignes i compromeses. I ho va fer amb
intel·ligència, mostrant una inigualable suavitat en les formes però amb la defensa
contundent dels seus principis. L’educació, digué en moltes ocasions, fa més lliures i
participatius els ciutadans i és un instrument fonamental en la lluita per la igualtat
d’oportunitats. Marta Mata va voler fer de l’escola un veritable patrimoni comunitari.
La nostra ciutat va tenir la sort de poder comptar, en diverses ocasions, amb el seu
mestratge i, de ben segur, que els seus ensenyaments han ajudat decisivament a la
formació i al bon treball professional dels nostres educadors, però també i sobretot, a
allò que ella més desitjava, la formació humana i integral dels nostres infants.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Retre homenatge a la pedagoga Marta Mata, com a figura indispensable en el món
de l’educació la societat catalana i europea.
2. Trametre aquest acord a la família de Marta Mata, a l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
La Sra. Domínguez exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. Bargalló es congratula i s’alegra d’afegir-se aquesta proposta perquè qui és de
l’ofici li deu molta feina a aquesta mestra de mestres, i els que han participat a l’Escola
d’Estiu de Rosa Sensat agraeix aquest afany de renovació pedagògica i per voler
recuperar aquesta tradició pedagògica republicana.
-. La Sra. Rodríguez diu que en aquest punt s’abstindrà, no dubte de que l’aportació de
la Sra. Marta Mata al terreny educatiu fos d’un enorme valor i transcendència. Explica

l’abstenció dient que el ple anterior el grup Mixt va presentar una proposta d’acord per
posar el nom d’Alfons Falguera a la Pista Municipal de Mollet, llegeix algunes de les
diferents aportacions del Sr. García, Sr. Guillaumes i el Sr. Fort en aquell Ple. Reitera
que en cap moment qüestiona el compromis de la Sra. Marta Mata amb l’educació dels
infants i els joves.
-. L’alcalde diu està sorprès perquè en la proposta d’acord no és posar el nom de Marta
Mata a cap indret de la ciutat, no es descarta en un futur, però que només s’està
reconeixent el paper important d’aquesta persona en la renovació pedagògica d’aquest
país. Li diu que li sembla una excusa l’argumentació que ha donat per abstenir-se.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García,
Garzón, Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont, Táboas.
Total: 19
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Rodríguez. Total : 1
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
17. Aprovació d'una declaració en favor del dret a l'autodeterminació
Es llegeix la proposta dictaminada per la Comissió Informativa, que diu:
Atès que el passat dia 18 de juny, el poble de Catalunya va aprovar, en referèndum, el
Nou Estatut de Catalunya.
Atès que el Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny, l’alcalde en una declaració
institucional, entre d’altres coses, esmentava:
“Set de cada deu molletans que van participar en la votació, van dir SÍ en aquest
referèndum. És un resultant que no crea cap dubte. La gran majoria dels molletans i de
les molletanes que van voler expressar la seva opinió sobre la magna llei que governarà
Catalunya a partir d’ara, ho van fer positivament; van considerar que el nou Estatut és
una eina positiva per a millorar les condicions polítiques, econòmiques i socials de
Catalunya, de la nostra nació.
Ja tenim el millor Estatut de la nostra història, ja tenim la millor llei per a regir el nostre
país, per millorar les nostres condicions de vida, començant per als nostres pobles. Ja
tenim la norma que ens posa al capdavant dels països sense estat d’Europa. Tenim
l’Estatut que tots ens mereixem; un Estatut que fa justícia amb Catalunya, amb els seus
drets històrics, i que afirma la solidaritat amb Espanya, amb les terres germanes amb les
quals ens enorgullim fer el camí junts.

S’ha acabat el temps de la discussió, del debat, de la negociació, ara, amb el nou Estatut
aprovat, ha arribat l’hora de treballar, més que mai, sense excuses. Per avui i per demà,
pels nostre avis i pels nostres fills.”
En aquests moments que s’inicia una nova etapa en l’esdevenir de la nostra nació, una
nova etapa amb optimisme i amb treball, volem expressar la nostra convicció que el
Nou Estatut ens permetrà continuar un camí, ja ben llarg, de defensa de la nostra
identitat, de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra gran capacitat
d’integració i de convivència, al servei, no només del nostre poble, sinó també de la
pau, de la llibertat, de la justícia i del benestar, arreu.
I volem expressar que el progrés d’un país, els seus objectius i els seus somnis no s’han
d’acabar mai. Una persona, un poble, un país, una nació cal que sempre mirin més enllà,
per tal de treballar sense defallença per la seva millor realització, pel seu millor
benestar.
Per això, avui, encoratjats pers les possibilitats de desenvolupament polític, social,
cultural, econòmic i humà que ens ofereix el Nou Estatut, de nou volem i es proposa
que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Recordar la resolució del Parlament de Catalunya de l’1 d’octubre de 1998 en que
s’afirma: “El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del 50è aniversari de
la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble català
a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat.”
El Sr. Fort exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa recorda que el juliol de 1979 Espanya, el país veí, va ratificar el pacte
dels drets civils i polítics, en l’article número u deien que tots els pobles tenen el seu
dret a l’autodeterminació; 10 anys més tard, el setembre del 89, es va aprovar una
resolució per la qual no es renunciava aquest dret a l’autodeterminació; 9 anys més tard
al octubre del 98 es va aprovar una resolució on es ratificava el dret a
l’autodeterminació a Catalunya. ERC ha portat al Ple una moció que demana que la
Ciutat recolzi el dret a l’autodeterminació, es a dir que recull com a propis tots aquells
pactes internacionals i les resolucions nacionals i fins i tot algunes coses que diu el nou
Estatut. Diu que ells han aportat una esmena que no té res a veure amb la proposta
original d’ERC, és una proposta que lloa el nou Estatut, que diu que es té la millor llei
per regir el País, no tenen res a dir perquè hagi ho ha decidit el poble de Catalunya;
sobre el que diuen que s’ha acabat el temps de la discussió, del debat i de la negociació
no hi està gens d’acord, diu que això acabarà el dia en que a la plaça que hi ha davant de
l’Ajuntament només hi hagi una bandera. Explica que en aquest moment amb el nou
estatut aprovat pel poble de Catalunya només cal intentar treure-li el màxim profit,
reitera que l’esmena que es va presentar a la Comissió Informativa no té res a veure
amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació que ells volen tenir. Exposa que a

Catalunya ha tingut un final tràgic el partit conegut com PSC, diu que potser s’ha
d’anomenar a partir d’ara PSOE, per altra banda el partit que es declarava nacionalista
diu que no cal parlar més de nacionalisme que ara s’ha de posar a treballar, sembla que
l’Ajuntament de Mollet es vol reflectir en aquestes coses que passen a Barcelona a les
seus nacionals del PSOE i de CiU. Creu que la defensa de Catalunya està per sobre de
tot, i en especial per sobre dels interessos de partit. ERC de Mollet creu que aquesta
ciutat hauria de reconèixer el que reconeix el dret internacional, el parlament de
Catalunya, fins i tot el nou Estatut, el fet de dir que no en aquesta moció ho valora com
un nou atac al catalanisme i a la necessitat de catalanisme de la ciutat de Mollet.
-. El Sr. García reconeix que l’autodeterminació és un dret democràtic de tots els pobles
i dels ciutadans, però després de més d’un any de parlar de l’Estatut creu que no és el
moment més adient per tornar a parlar del mateix tema. Exposa que el que s’ha de fer es
treure el màxim profit social de l’Estatut, el seu vot serà l’abstenció i no entrarà en el
debat.
-. La Sra. Rodríguez explica que per coherència política amb allò que han demanat en el
referèndum de l’Estatut no poden votar a favor d’aquesta proposta respecte el nou
Estatut. Li diu al Sr. Fenosa que si Catalunya fos el país veí d’Espanya ara no s’estaria
demanant l’autodeterminació perquè ja la tindrien.
-. El Sr. Guillaumes considera que ERC té un problema d’autisme polític important, ho
han demostrat amb el tema de l’estatut i intervencions com la d’avui. Explica que el que
li ha alarmat es el fet que només s’acabarà el debat i la discussió el dia que a la plaça
només hi hagi una bandera, pensava que tenien un model similar del que volien que
passés en el futur, exposa que el dia que hi hagi una bandera el debat i la discussió han
de continuar. Diu que és un dia històric perquè Mollet es defineix a favor de
l’autodeterminació, degut el fet que cita una declaració del Parlament que es defineix a
favor del dret a l’autodeterminació, agraeix al partit Socialista que a Mollet la voti a
favor quan el seu partit es va abstenir en aquesta mateixa declaració. Per tant creu que hi
ha hagut una voluntat d’aproximació per part de tothom.
-. El Sr. Fort diu que en el Ple de gener del 2006, on es van adherir a la plataforma del
Dret a decidir, el Sr. Bargalló va relacionar estar d’acord amb el Dret a decidir amb
estar a favor de l’autodeterminació i li va contestar que les paraules són molt importants
i ells havien aprovat exactament aquestes no unes altres; el Sr. Fort llegeix de l’acta del
Ple la seva argumentació del 30 de gener de 2006. Explica que quan ells modifiquen
una proposta d’acord, vingui de qui vingui, s’intenten tres coses, que tècnicament
estigui bé, que tingui en compte la història de la nostra ciutat, que pugui crear un estar
còmodes tots. Manifesta que el que ells han fet és una proposta d’aproximació perquè el
que es va aprovar el 30 de gener, en referència al Dret a decidir, és molt pròxim a les
paraules que aquesta esmena és proposa, llegeix les ambdues propostes d’acord per
poder veure el paral·lelisme. Exposa que el Parlament de Catalunya el 1998 va aprovar
una resolució en que sense fer servir ni una sola vegada el terme autodeterminació va
dir que Catalunya podia determinar el seu futur com a poble, amb la qual cosa estan
d’acord, diu que aquesta és una aproximació rotunda a la posició que el grup Mixt
manté, i per tant de consens. Continua dient que ells han practicat la cultura del consens

i de la coalició cosa que al govern de Catalunya no han sabut fer, i ells en aquest cas
amb CiU si que ho han sabut fer.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa manifesta que tenen un especial do per deixar entendre les coses sense
dir-les, i és això el que no vol. Exposa que no vol jugar a buscar un paral·lelisme entre
els dos textos que ha llegit, perquè considera que s’han de dir les coses amb claredat i
sobretot amb segons quins temes. Sobre el tema de l’autisme polític diu que en primer
lloc anomenar enfermetats en aquests casos és lamentable, però si vol que es parli
d’autisme polític hauria de recordar tots els anys que el seu partit nacionalista ha pactat i
governat amb el PP, considera que sobre autisme polític CiU guanya de llarg.
Sotmesa a votació la proposta dictaminada per la Comissió Informativa, dóna el resultat
següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Bargallo, Fenosa i Rodríguez. Total: 3
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
18. Aprovació d'una proposta d'acord sobre l'ús dels símbols institucionals l'11 de
setembre
Es llegeix la proposta dictaminada per la Comissió Informativa, que diu:
Atesa la voluntat de continuar impulsant de manera unitària la celebració institucional,
social i ciutadana de la Diada Nacional de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Treballar d’acord amb els següents criteris i objectius:
1. L’acte central de la commemoració, serà l’ofrena floral al monument a Rafael
Casanova, obra de l’artista molletà Cesc Bas, i ubicat a l’avinguda de Rafael
Casanova.
2. Aquest acte unitari institucional, social i ciutadà de l’Onze de Setembre al
monument a Rafael Casanova, s’iniciarà amb la interpretació, per part de diverses
corals molletanes, del Cant a la Senyera, tot hissant l’ensenya nacional, i consistirà,
fonamentalment, amb l’adhesió de la Corporació municipal en nom de la Ciutat, i

d’entitats a l’ofrena floral al monument d’aquella personalitat històrica que és
símbol dels nostres herois. L’acte finalitzarà amb la interpretació de l’Himne de
Mollet i dels Segadors, himne nacional de Catalunya.
3. L’acte institucional també estarà conformat per diverses interpretacions musicals i
actuacions folklòriques i tradicionals. Per tal que aquestes activitats puguin ser
interpretades, escoltades i vistes en les millors condicions, l’Ajuntament instal·larà
les infrastructures adients i ordenarà l’espai amb la màxima dignitat.
4. Com a expressió simbòlica, la Senyera estarà penjada en solitari als pals de la plaça
de Part de la Riba, com a mostra de la catalanitat de les festa de l’Onze de Setembre;
serà hissada en el pal del monument a Rafael Casanova, al principi de l’acte unitari
institucional, social i ciutadà, per tal que el presideixi; i onejarà als pals
institucionals de la plaça Major, conjuntament amb les banderes d’Espanya,
d’Europa i de Mollet del Vallès, d’acord amb la legislació vigent.
5. L’Ajuntament de la Ciutat instal·larà en els eixos principals de tota la Ciutat
banderoles al·legòriques a la Diada de l’Onze de Setembre, a fi i efecte que la
ciutadania en recordi la celebració, i per tal que la Ciutat mostri el seu
reconeixement i la seva adhesió a la Diada Nacional.
6. L’Ajuntament publicarà als mitjans de comunicació de la Ciutat, anuncis informant
la ciutadania dels actes commemoratius de l’Onze de Setembre a Mollet del Vallès, i
esperonant-la a col·locar als balcons, senyeres i domassos; igualment, publicarà un
ban de l’Alcalde de la Ciutat que manifestarà la voluntat de celebració de la Diada a
Mollet, i expressarà els sentiments de catalanitat, d’acord amb les circumstàncies
polítiques i socials del moment.
7. Si escau, l’Ajuntament editarà un fullet amb les activitats previstes durant la Diada,
siguin institucionals o d’entitats.
El Sr. Fort exposa el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa diu que no acaba d’entendre perquè si el grup Mixt va presentar una
moció i no se l’ha anomenat. Explica que la proposta presentada per l’equip de govern
està completament en desús perquè el 90% dels municipis de Catalunya ja tenen aprovat
no penjar la bandera espanyola l’Onze de setembre, i molts d’ells no només no la
pengen aquesta data sinó que no la pengen en tot l’any. Exposa que sempre es fa
referència a la legalitat i argumenta, sobre el que s’ha llegit en el punt anterior, que la
legalitat del que diu el Parlament o qualsevol altra entitat que hagi parlat sobre el dret a
l’autodeterminació es veu que no és suficient com per escoltar-la. Recorda que hi ha
municipis governats pel partit Socialista que no pengen la bandera espanyola, i algun
Ajuntament com Caldes es promotor d’Un país, una bandera creu que s’hauria
d’intentar aconseguir estar d’acord uns amb els altres. Exposa que el que ells practiquen
és el clientelisme, perquè a segons quins sectors pot no caure bé fer baixar la bandera
espanyola un dia l’any, quan sistemàticament, i ho troba bé, han de respectar i respecta

qualsevol altra bandera de qualsevol altra Comunitat. Recorda que CiU ha recolzat Un
país una bandera històricament i ara no ho fa, es conforma amb convertir l’Onze de
setembre en una mena de carrer de festa major, considera que és un concepte molt més
seriós. Diu que presentarà aquesta proposta cada any i que el dia que el Parlament de
Catalunya no hissi la bandera espanyola no caldrà parlar d’ Un país, una bandera.
-. El Sr. García diu que cada any l’equip de govern va fent petites coses per ampliar i
dignificar l’Onze de Setembre, però l’EpM creu que, com una excepció, aquest dia
hauria d’hissar la bandera catalana sola, expressa que no creu que sigui un element de
gran dificultat jurídica i legal fer-ho.
-. El Sr. Guillaumes li diu al Sr. Fenosa que digui en certa prudència el fet de presentarho cada any perquè fa dos anys es van oblidar de presentar la moció. Exposa que el seu
grup està per arribar acords i sobretot si estan en el govern, acords per tirar endavant la
catalanitat, la reconstrucció nacional de Catalunya. Explica que venint del Barcelonès
per l’antiga carretera nacional 10 dies abans de la Diada l’única ciutat o poble que es
veu que ja s’està a punt de celebrar la Diada Nacional és Mollet, i això és perquè a tots
els eixos principals de la ciutat hi ha la bandera catalana, a més a més de tots els actes i
actuacions expressats a la proposta, considera que és un guany. Per ells és motiu
d’orgull que cada any es vagi ampliant els actes i actuacions en motiu de la Diada
Nacional de Catalunya.
-. L’alcalde li diu al Sr. Fenosa que amb aquesta vehemència ho té fàcil, pot trucar al
president del Parlament i que onegi només la bandera catalana en aquesta institució, diu
que li sembla que encara és d’ERC.
A continuació s’obre el debat amb un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa li respon a l’alcalde que potser ho fa. Li diu al Sr. Guillaumes que fa
tres anys ells eren regidors novells, i si no van presentar la moció va ser perquè no se’n
van recordar que s’havia de fer el mes de juliol, i que pitjor és ell que porta tres anys
sense presentar-la. Exposa que es poden posar totes les banderoles que vulguin,
reconeix que en la proposta que han presentat hi ha passos endavant, però que no
desvirtuïn la realitat de la moció.
Sotmesa a votació la proposta dictaminada per la Comissió Informativa, dóna el resultat
següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 13.
Voten no: Bargallo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez i López. Total: 7.
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

19. Mocions d'urgència
19.1. Desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva de la creació i dels estatuts
del Consorci Teledigital Mollet
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió celebrada el 29 de maig de 2006, va
acordar, entre d'altres, la creació i l'aprovació dels estatuts del Consorci Teledigital Mollet.
En el mateix acord se sotmetien, tant la creació del consorci com els estatuts, a informació
pública per tal que es poguessin formular al·legacions o suggeriments al respecte.
Dins del termini d'informació pública el senyor Oriol Escura Herencia, en nom i
representació de l'Associació Moviment d'Opinió Lliure (MOLL) ha formulat al·legacions
als Estatuts aprovats inicialment.
A la primera de les al·legacions es qüestiona el nom del Consorci, i es proposa que aquest
passi a dir-se Consorci Teledigital Baix Vallès. El nom del consorci és en tot cas una
decisió discrecional adoptada pels ajuntaments que el composaran i que no és enjudiciable
des de criteris de legalitat, sinó des de criteris d'oportunitat política. Cal tenir en compte
que alguns dels municipis que han aprovat inicialment la creació del Consorci no
coincideixen amb els que habitualment es considera que estan integrats en l'àmbit
territorial conegut com a Baix Vallès. Es considera procedent desestimar-la.
A la segona de les al·legacions es proposa afegir a l'article 2.2 la possibilitat d'integrar
altres ajuntaments de la demarcació territorial digital de Sabadell, això sí condicionada al
previ acord de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. La proposta és
innecessària, i per tant es considera procedent desestimar-la, perquè amb el redactat actual,
apartat 3 de l'article 2, ja seria possible aquella hipotètica, en el millor dels casos,
incorporació.
A la tercera de les al·legacions es proposa la creació d'un òrgan mixt que exerceixi la
defensa de l'espectador, format per professionals dels mitjans de comunicació i per
representants de sectors socials i cívics. No és el moment, en aquesta fase de gestió del
Consorci de crear aquest tipus d'òrgan. Cal tenir en compte que l'article 33 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, preveu
l'existència d'un consell de naturalesa consultiva i assessora, i que aquest consell ha de
garantir la participació dels grups socials i polítics més representatius, i tot això d'acord
amb el contracte programa i el reglament d'organització i funcionament. Es considera
procedent desestimar l'al·legació.
A la quarta de les al·legacions es proposa que les sessions del plenari siguin públiques. El
funcionament dels òrgans dels consorcis és el que està contemplat en els seus estatuts. La
normativa reguladora dels consorcis locals, constituïda bàsicament pel Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, no determina quin caràcter
han de tenir les sessions dels seus òrgans. Habitualment les sessions dels plenaris dels
consorcis no són públiques, i en aquest cas no s'aprecien raons especials que puguin
determinar un criteri diferent.

A la cinquena de les al·legacions es proposa la inclusió d'un article que detalli quins són els
drets de la ciutadania davant de l'actuació del Consorci. L'al·legació mereix una resposta
similar a la de l'al·legació tercera. Els drets dels usuaris del servei s'hauran de reflectir en el
reglament d'organització i funcionament que preveu l'article 33 de la Llei 22/2005, i ara no
és el moment d'elaborar-lo.
Atès l'informe del cap de Departament de Serveis Jurídics Centrals, de 18 de juliol de
2006.
Atesos els informes de la Secretaria i de la Intervenció.
Atesos els articles 312 i següents dels Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar les al·legacions formulades per l'associació Moviment d'Opinió Lliure en
relació als Estatuts del Consorci Teledigital Mollet, pels motius expressats en el
preàmbul d'aquest acord.
2. Aprovar definitivament la creació del Consorci Teledigital Mollet i els seus Estatuts.
3. Publicar l'anunci d'aprovació definitiva i el text complet dels Estatuts en el Butlletí
Oficial de la Província; i l'anunci d'aprovació definitiva en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació, tot fent constar la
referència del Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagin publicat els estatuts.
L’alcalde argumenta la urgència dient que el fet d’avançar el Ple del mes de juliol i el
fet que el dimarts d’aquesta setmana finalitzés el període d’al·legacions ha fet que no
fos possible posar-ho a l’ordre del dia; però a la vegada es troben amb la dificultat que a
l’entorn del 16 de setembre és quan ha d’haver tot aquest procés finalitzat per tal que es
pugui procedir a la Constitució d’aquest Consorci. Recorda que van estar informats a la
Junta de Portaveus i que l’endemà just després de la Junta de Portaveus van tenir
l’informe de les al·legacions.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
La Sra. Pazos presenta el contingut de la moció dient que durant el Ple del mes de maig
es va acordar la creació i l’aprovació dels estatuts del Consorci Teledigital Mollet dins
del termini d’informació pública l’Associació Moviment d’Opinió Lliure ha formulat
cinc al·legacions a aquests Estatuts, explica els motius pels quals s’han desestimat
aquestes al·legacions, recollides a la part expositiva de la proposta d’acord, continua
dient que es per això que desestimant aquestes al·legacions es proposa aprovar
definitivament la creació del Consorci i els seus Estatuts i fer-ho públic.

S’obre el debat.
-. El Sr. García recorda que en el Ple del mes de maig el grup de l’EpM es va abstenir i
algunes de les raons tenen certa relació amb el contingut d’algunes de les al·legacions a
què s’ha fet esment. Explica que preparant el Ple ha vist que els estatuts aprovats a
Granollers no són exactament els mateixos, i en el Ple de maig es va dir que si que ho
eren. Exposa que en els òrgans de govern del Consorci de Mollet hi ha el Ple del
Consorci i la Presidència, en canvi a Granollers hi ha el Ple del Consorci, la Comissió
Executiva i la Presidència, de la Comissió executiva diu que és l’òrgan col·legiat, no pas
unipersonal, que assumeix el govern i la gestió ordinària del Consorci; continua dient
que això té implicacions a la pràctica, i l’opció de Mollet és més presidencialista i
l’EpM no comparteix aquesta opció política. En els estatuts de Granollers a l’article 9
diu que el Consorci tindrà un Consell de Participació en els termes que estableixi el
Reglament d’Organització i Funcionament del servei televisiu que contempla l’article 6,
suposa que dels estatuts de Mollet també es pot desprendre però no ho expressa i això
vol dir que no es valora la importància d’aquesta participació. Un altre exemple
d’aquestes diferències és que a Granollers el Ple anomena el director del Servei de
Televisió Digital Local i a Mollet no es planteja això. Creu que les al·legacions són un
fet positiu, democràtic, i la llei així ho permet, però pensa que hi ha altres vies per fer
arribar les idees i propostes perquè tothom les conegui i prengui posició. Continua dient
que el grup que ha presentat les al·legacions no la vist a la sala i per tant no veurà quina
argumentació es dur durant el debat.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que està d’acord en què una qüestió és fer consideracions
a l’entorn d’un tema, i una altra és fer al·legacions que no tenen res a veure jurídicament
amb allò de què s’està parlant. Exposa que aquesta persona tindrà que replantejar-se,
perquè no és la primera vegada, que és legítim presentar al·legacions, però que s’ho
revisi tres vegades abans de fer-ho per tal de no perdre el temps, i perquè és una persona
que l’EpM coneixen perfectament perquè va ser el seu coordinador l’inici del mandat.
Li continua dient que s’ha de veure tota la informació que hi ha, explica que la TDT
demarcació Mollet té 9 municipis, i la TDT demarcació Granollers en té 20; per tant
com són pocs a la demarcació Mollet no cal fer una executiva i tot passarà pel Plenari,
en canvi sí que és necessari fer-ho a la demarcació de Granollers i estant tenint
dificultats per constituir-la perquè estan decidint qui en forma part i qui no. Recorda que
tots els grups polítics, CiU, Iniciativa, Socialistes i ERC que estan representats en tots
els municipis de la demarcació de Mollet i han decidit constituir-se d’aquesta manera.
-. La Sra. Pazos explica que dir que eren iguals no vol dir que siguin idèntics, el seu
naixement va ser comú, els dos estatuts van ser redactats a la vegada, però és cert que
cada Consorci, depenent de les seves característiques, ha decidit afegir nous òrgans. Li
diu al Sr. García que ells van creure que no calia incloure segons quins punts perquè hi
ha una norma superior, la Llei de Comunicació Audiovisual que en algun dels seus
articles ens remet a què hi ha d’haver un Consell Consultiu.
-. El Sr. García diu que està fart de veure reglaments de tipus municipal que recullen
textualment el que diu la llei o el reglament general, per simplement tenir-ho en compte.
Per altra banda, diu que el fet important no és ser pocs o molts municipis, sinó que en

els Estatuts de la Demarcació de Mollet faran que no hi hagi un òrgan col·lectiu
permanent perquè les decisions i el manteniment de la direcció es faci amb el mínim
debat col·lectiu entre les persones que representen les institucions.
-. L’alcalde diu que comparteix que les al·legacions no tenen raó de ser i que sobre
aquest motiu caldrà posicionar-se. Reitera que el conjunt d’ajuntaments que formen part
de la TDT, que és molt plural perquè tenen el conjunt de formacions polítiques,
comparteixen el mateix objectiu, els mateixos criteris, totes elles han aprovat els
mateixos estatuts, i aprovaran la desestimació d’aquestes al·legacions. Agraeix el vot
favorable sobre la urgència, creu que ha estat suficientment justificada.
Sotmesa a votació dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 13.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Bargallo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez i López. Total: 7.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
19.2. Moció contra l'assetjament militar al Poble Palestí
Atès la greu situació actual als territoris ocupats de Gaza i Cisjordània, que viuen avui
el moment més difícil des de l’inici de l’ocupació israeliana i, desgraciadament, tendeix
a empitjorar, amb els bombardeigs a ciutats del Líban amb refugiats palestins.
Atès que des del passat mes de juny tota aquesta violència ha experimentat un
increment notable amb el resultat de més de centenars de morts i de ferits entre la
població palestina, libanesa i, també, la israeliana, entre els quals dones i infants de
curta edat.
Atès que si bé l’Estat d’Israel pot actuar per tal de defensar-se i procurar-se un futur
propi, s’estan ultrapassant tots el límits tolerables de l’ús de la força per a la legítima
defensa, mitjançant unes accions militars israelianes que mortifiquen la població civil
dels territoris ocupats i del Líban. Si la comunitat internacional ha de respectar les
normes de dret internacional com les Resolucions de les Nacions Unides, Israel no en
pot quedar al marge.
Vistos els efectes materials de les accions bèl·liques israelianes, com la destrucció de les
escasses infrastructures (construïdes amb recursos públics d’estats europeus), la
privació de recursos vitals com el subministrament d’energia elèctrica i aigua, la
destrucció de granges i de conreus, l’enderrocament de cases, l’atac indiscriminat a la
població civil, el bloqueig a l’entrada de medicaments per als hospitals, que afecten les
condicions de vida a la franja de Gaza fins a fer-les insuportables; fins i tot escassegen

aliments bàsics com la farina; i que de semblant manera ja està també succeint al sud
del Líban
Tenint en compte el recent bloqueig internacional imposat després de les darreres
eleccions, que han tingut un resultat legítim que no ha agradat a les potències
occidentals, però que cal entendre-ho com una resposta a la desesperació del poble
palestí. Les eleccions palestines han estat un procés democràtic en un estat de setge
permanent i cal recordar que recentment s’ha atacat països de la zona en defensa de la
democràcia. Però el bloqueig internacional només ha fet que agreujar encara més la
situació abans descrita i, més que afectar les institucions palestines, s’ha acarnissat en la
població civil. A això cal afegir la detenció il·legal de ministres de l’Autoritat Nacional
Palestina i de diputats al Consell Legislatiu Palestí elegits lliurament pel poble.
Atès que l’atac de l’exercici israelià infringeix les normes del Dret Internacional de
Guerra, especialment la IV Convenció de Ginebra; les normes del Dret Internacional
Humanitari i les normes de conducta exigibles als estats que formen part de la
Comunitat Internacional, sense oblidar els reiterats incompliments de les resolucions de
les Nacionals Unides, les quals coses proven que Israel menysprea els Drets Humans
bàsics. Cal tenir en compte que Israel té dret a defensar-se i a procurar un futur viable
per a la seva ciutadania, però aquest dret no està per sobre dels drets del poble palestí i
de les nacions de la seva àrea geogràfica.
Atesa la proposta d’acord presentada a aquest Ajuntament per part de la Plataforma
molletana Aturem la Guerra.
Atès que aquest Ajuntament ja s’ha manifestat reiterades vegades a favor de la pau a
l’Orient Mitjà i a favor de la creació d’un estat palestí que visqui amb pau i harmonia
amb l’estat d’Israel.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Condemnar enèrgicament l'acció repressiva que exerceix l'estat d'Israel contra la
població palestina, i demanar l'aturada immediata de la incursió militar a la franja de
Gaza i els atacs al sud del Líban.
2. Demanar al Parlament de Catalunya, en tant que representant de la societat catalana,
que es manifesti davant el que succeeix a Gaza, a la resta de territoris palestins
ocupats i al sud del Líban, i que condemni clarament la vulneració dels drets
humans a l’Orient Mitjà.
3. Exigir a les Nacions Unides, a la comunitat internacional, i especialment als actors
amb més capacitat d’influència com els Estats Units, mitjançant la Generalitat de
Catalunya, el Govern espanyol i la Unió Europea, que facin pressió amb tots el
mitjans legals de que disposen per tal de posar fi, amb urgència, a l’agressió militar
israeliana i per imposar a Israel el compliment del dret internacional. A la vegada,
demanar que s’efectuï una mediació internacional per tal de solucionar els motius

dels xocs bèl·lics i manifestem el nostre suport a un procés de pau futur per a la
zona, tal i com s’ha produït a altres indrets del món i també a Europa.
4. Reclamar a la comunitat internacional que mantingui els seus compromisos d’ajut
econòmic al poble palestí, fonamentals en la greu situació econòmica que viuen els
territoris palestins sota l’ocupació israeliana.
5. Expressar el suport al dret de les comunitats israeliana i palestina, així com la
d’altres pobles de l’Orient Mitjà a decidir per elles mateixes i procurar-se un futur
viable i possible, sense que hagin de sofrir més els estralls de la guerra.
6. Traslladar els anteriors acords al secretari general de les Nacions Unides, al
president de la Comissió Europea, al president del Govern espanyol, al president de
la Generalitat de Catalunya, a les ambaixades a Espanya d'Israel i de Palestina, als
presidents de la Federació Catalana d’ONG i del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a la Plataforma molletana Aturem la Guerra.
L’alcalde argumenta la urgència dient que suposa que tots són coneixedors de la
situació de vulneració dels Drets Humans a l’Orient Mitjà, creu que la urgència està
plenament justificada perquè es produeixi el debat.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova per unanimitat dels
membres presents que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
El Sr. Fort presenta el contingut de la moció dient que el 19 de juliol la plataforma
Aturem la Guerra va presentar una proposta d’acord, explica que per tal que això sigui
possible ha d’haver un grup municipal que tuteli aquesta proposta perquè passi com a
moció d’urgència, degut al fet que venia d’una entitat. Es va arribar a un acord amb
l’entitat en el contingut, perquè aquesta proposta estava feta fa uns dies i no citava els
fets del sud del Líban i alguns altres esdeveniments. Els membres de la plataforma
Aturem la Guerra no han pogut ser en aquest Ple perquè hi ha una concentració a la
Plaça Sant Jaume per expressar el mateix que recull la proposta d’acord. Explica que en
aquest acord es condemna l’acció repressiva que exerceix l’estat d’Israel, es demana
l’aturada immediata de la incursió militar, que es condemni la vulneració dels Drets
Humans en l’Orient Mitjà que per tots dos bàndols s’estan cometent, es demana que
s’efectuï una mediació internacional per solucionar els motius del xoc bèl·lic i anar al
fons de la qüestió, que es mantinguin els compromisos internacionals per tal que el
poble palestí pugui subsistir, expressar el dret que tenen tant la comunitat israeliana,
com palestina a existir i a tenir un futur viable possible, així com comunicar tots aquests
acords a les persones, i entitats que poden fer alguna cosa. Exposa que a les 20.09 h ha
arribat una comunicació des de Nova York dient que l’ONU demana un alto al foc al
Líban perquè pugui arribar l’ajuda humanitària. Pensa que aquesta situació demana un
suport immediat urgent també per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

20. Precs i Preguntes
PRECS
Prec del Sr. Cot:
1.- Demana que es revisi la baixada de Can Rota perquè han rebut alguna queixa que
aquesta té una superfície lliscosa i hi ha hagut alguns accidents.
El Sr. alcalde respon que es té previst fer-ho.
PREGUNTES
Preguntes del Sr. López:
1.- Pregunta si es té previst posar contenidors de reciclatge en aquelles zones on hi
haurà actes o zona de bars durant la Festa Major, considera que pot ser interessant per
incentivar al reciclatge.
2.- Pregunta quin nivell de difusió s’està fent sobre el Reglament de Participació
Ciutadana.
3.- Pregunta si es té constància d’alguna queixa sobre el Servei d’Atenció Domiciliaria i
volia saber si l’equip de govern ha fet alguna valoració o tenen coneixement de com
està funcionant després de la privatització.
La Sra. Safont respon que sí que està prevista la recollida selectiva a la Festa Major, i no
només això sinó que s’ha demanat una subvenció per ambientalització de festes
populars que no només treballarà el tema de la recollida selectiva sinó també d’altres
que pot servir per la sensibilització de la ciutadania respecte el tema.
La Sra. Guarro respon que no té constància que hi hagi cap queixa del Servei d’Atenció
Domiciliaria i li agrairia que si coneix alguna persona que pugui tenir alguna queixa es
dirigeixi a ella personalment perquè miraria de solucionar si es que hi ha algun
problema. Explica que l’empresa funciona i el servei està controlat totalment.
El Sr. Fort respon que el Reglament de Participació Ciutadana des del moment que va
estar aprovat definitivament estava penjat a la web municipal i es vol fer arribar a totes
les entitats ciutadanes.
L'alcalde aixeca la sessió a les 23:55h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

