ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
6 de novembre de 2006
20.10h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Fco. Javier García Belmonte, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Marco Antonio Gómez Escobar, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Eva María Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jorge Táboas Suárez, regidor
Alícia Puig Romagosa, secretària
José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental
Incidències
Se n’absenten
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor (punt 10)
S’hi incorporen
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor (punt 11)
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 25 de setembre i extraordinària de
3 d'octubre, de 2006
2. Ratificació del Decret d'Alcaldia de 26 de setembre de 2006 de personació en un
recurs contenciós-administratiu
3. Ratificació del decret d'Alcaldia de 28 de setembre de 2006 d'aprovació inicial del
projecte d'obra local ordinària Centre de dia per a discapacitats severs i profunds
4. Creació d'una comissió d'estudi per a modificar l'ordenança Municipal de tinença
d'animals de companyia
5. Aprovació inicial de l'ampliació del Servei d'educació ambiental de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès
6. Aprovació de la modificació del concepte de complement específic del personal
adscrit al servei de la Policia per l'any 2006
7. Aprovació de la Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i organismes
autònoms per l'any 2007
8. Aprovació de la Relació llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament i
organismes autònoms per l'any 2007
9. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a l'arrendament
d'un solar municipal i convocatòria de licitació
10. Aprovació de les retribucions dels membres de la Corporació per a 2007
11. Aprovació de les assignacions als grups municipals per a despeses de funcionament
per a 2007
12. Aprovació inicial del Pressupost General per a 2007
13. Nomenament dels representants de l'Ajuntament en el Consorci del Parc d'Interès
Natural de Gallecs
14. Nomenament d'un membre del Patronat de la Fundació Privada Estudis del Medi
Ambient de Mollet del Vallès
15. Proposta d'acord en relació al projecte de llei sobre la Memòria Històrica
16. Proposta d'acord en relació a les famílies nombroses
17. Mocions d'urgència
18. Precs i Preguntes
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 25 de setembre i
extraordinària de 3 d'octubre, de 2006
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions ordinària de 25 de setembre i
extraordinària de 3 d’octubre de 2006.
2. Ratificació del Decret d'Alcaldia de 26 de setembre de 2006 de personació en un
recurs contenciós-administratiu
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 2.608, de data 26 de setembre de 2006, sobre personació
en el recurs contenciós administratiu núm. 492/2006, interposat per la senyora Margarida
Rabasa Negre i d’altres contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
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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
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 2.608, de data 26 de setembre de 2006, sobre
personació en el recurs contenciós administratiu núm. 492/2006, interposat per la senyora
Margarida Rabasa Negre i d’altres 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.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
3. Ratificació del decret d'Alcaldia de 28 de setembre de 2006 d'aprovació inicial
del projecte d'obra local ordinària Centre de dia per a discapacitats severs i
profunds
Atès el Decret d’alcaldia de 28 de setembre de 2006, d’aprovació inicial del Projecte
d’obra local ordinària Centre de dia per a discapacitats severs i profunds (situat a
l’avinguda Calderó, núm. 28-32, de Mollet del Vallès).
Atès l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret d’alcaldia de 28 de setembre de 2006, d’aprovació inicial del
Projecte d’obra local ordinària Centre de dia per a discapacitats severs i profunds (situat
a l’avinguda Calderó, núm. 28-32, de Mollet del Vallès), que literalment diu:
“Atès el Projecte d’obra local ordinària Centre de dia per a discapacitats severs i
profunds (situat a l’av. Calderó, núm. 28-32 de Mollet del Vallès), redactat pels serveis
tècnics municipals, el qual inclou el Projecte d’instal·lacions, redactat per Jorge Laborda
Granado, enginyer de GPO Ingeniería, SA.
Atès el Projecte ambiental i d’activitat Centre de dia per a discapacitats severs i
profunds, redactat per l’enginyer tècnic industrial Josep Tena i Jiménez.

3

Atès l’informe emès per la cap de Departament d’Obres, Serveis i Transports i per
l’arquitecte d’obra pública de data 27-9-2006, de supervisió del Projecte ambiental i
d’activitat i del Projecte d’instal·lacions.
Atès l’informe emès per la cap d'Oficina de Serveis Jurídics i Administratius d’Obres,
Serveis i Transports de data 28-9-2006.
Atès que l’organisme autònom local, de caràcter municipal, Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats, ha formalitzat un contracte de lloguer en relació amb el local
situat a l’av. Calderó, núm. 28-32, a fi d’assolir millor els objectius i la prestació dels
serveis públics que té assignats.
Atesos els articles 3 i 62 de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Atesos els articles 36.1 i 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès l’article 53.1.k) i 52.2.o) 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.
HE RESOLT
1. Aprovar inicialment el Projecte d’obra local ordinària Centre de dia per a
discapacitats severs i profunds (situat a l’avinguda Calderó, núm. 28-32 de Mollet
del Vallès), amb un pressupost total per a coneixement de l’administració de
489.746,16 euros, IVA inclòs, el qual inclou el Projecte d’instal·lacions redactat per
Jorge Laborda Granado, enginyer de GPO Ingeniería, SA, i supervisat pels serveis
tècnics municipals, i l’Estudi de seguretat i salut corresponent.
2. Aprovar inicialment el Projecte ambiental i d’activitats, redactat per l’enginyer
tècnic industrial Josep Tena i Jiménez, supervisat pels serveis tècnics municipals.
3. Sotmetre a informació pública els documents tècnics esmentats durant 30 dies
hàbils, i tenir-los per aprovats definitivament en el supòsit que no es formulin
al·legacions o suggeriments al respecte.
4. Notificar aquesta resolució a la Comunitat de Propietaris de l’immoble situat a l’av.
Calderó, núm. 28-32, i a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
5. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que es dugui a terme.”
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García exposa que quan es discuteix un punt li passa sovint que en una part hi
està d’acord però que hi ha altres aspectes en que no. Explica que en la Comissió
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Informativa es va preguntar la ubicació definitiva d’aquest centre i no va haver resposta,
per altra banda no saben si s’ha fet tot el possible perquè la ubicació d’aquest centre de
dia no sigues provisional i d’aquesta manera evitar despesa. Per tant dubta si s’ha fet
amb el màxim de diligència en la tramitació. L’EpM està d’acord que hi hagi el Centre
de Dia i per tant recolza la proposta, creu que l’Ajuntament està fent una tasca
important de serveis, dels quals alguns li hi pertoquen i d’altres no, en aquest cas es veu
que es la Generalitat qui assumeix el cost d’aquest servei i ho valora molt positivament i
a més a més, obre una via que s’ha de consolidar, la de què la Generalitat financii
aquests serveis.
-. L’alcalde explica que serà la Sra. Guarro la que els donarà resposta.
-. La Sra. Guarro exposa que el Centre de Dia és una competència 100% de la
Generalitat però, com durant molts anys hi ha hagut un dèficit de places a la comarca
tan exagerat, es trobaven que quatre nois de la comarca, quan se’n anaven de l’Escola
Can Vila se’n anaven a casa. Especifica que quan es parla de Centre de Dia es parla de
nens amb una discapacitat del 90%, nens amb moltes necessitats. En vista que aquests
pares van protestar es va parlar amb el Sr. Ramon Nicolau va dir que tenien raó però
que un Centre de Dia no es fabrica d’un dia per l’altre, llavors l’Ajuntament de Mollet
del Vallès va dir que col·laboraria per fer les gestions necessàries per obrir aquest
Centre de Dia. Explica que tenint en compte que és una competència de la Generalitat,
ells seran els que pagaran tant el local, com tots els serveis que aniran a dins, serà
l’Ajuntament que gestionarà fins que definitivament a la Vinyota es faci la Residència
de 60 places per interns i 15 o 20 de Centre de Dia. Diu que han estat felicitats des de la
Generalitat perquè han estat molt àgils en buscar local i en fer el projecte, en definitiva
en col·laborar per solucionar el dèficit de places que té la comarca.
-. L’alcalde diu que per tant la seva ubicació definitiva és la Vinyota i tant la Sra.
Guarro com el Sr. Garzón ho han dit.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4. Creació d'una comissió d'estudi per a modificar l'ordenança Municipal de
tinença d'animals de companyia
La Regidoria de Serveis Socials i Salut Pública té la voluntat d’adequar l’Ordenança
municipal de tinença d’animals de companyia a la recentment promulgada Llei 12/2006,
de 27 de juliol, de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels
animals sobre el règim jurídic de la protecció dels animals.(Exp. Núm. SSSP 215/06)
Atesa la voluntat dels grups municipals de formar part de la Comissió d’estudi per a la
modificació de l’actual ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.
Atès que els ens locals tenen atorgada la potestat reglamentària, en l’àmbit de les seves
competències, de conformitat amb l’article 8.1.a de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, potestat que comporta la possibilitat de
modificar els reglaments dictats amb anterioritat.
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Atesos l’informe del cap d’oficina de l’Àrea de Serveis Personals, de 24 d’octubre de
2006.
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès l’article 50.2.d de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar els tràmits per modificar ordenança municipal de tinença d’animals de
companyia.
2. Crear la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de text de
modificació de la norma, formada pels membres següents:
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:

Carme Guarro i Forés, que la
presidirà
Oriol Fort i Marrugat
Esther Safont i Artal
Eva Rodríguez Pérez
Feliu Guillaumes i Ràfols
Rosa Ma. Esteve
Xavier Fenosa i Villarroya

CÀRREC:

Regidora de Serveis Socials i Salut
Pública
Regidor de Seguretat Ciutadana
Regidora de Medi Ambient
Grup Municipal Popular
Grup Municipal de CiU
Grup Municipal d’Entesa
Grup Mixt

Tècnics municipals:
Alícia Puig i Romagosa
Oriol Valls i Rovira
Antonio Martinez Martinez
Margarida Serrat Gual
Jaume Ponsa i Asensio
Antonio Navarro Acevedo

Secretària
Cap lletrat dels Serveis Jurídics Centrals
Cap de Departament de Serveis Personals i
Polítiques d’Igualtat
Tènica de Salut Pública
Tècnic jurídic de l’Àrea de Serveis
Personals
Cap de la Policia Municipal

La Sra. Guarro exposa el contingut de la proposta.
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Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5. Aprovació inicial de l'ampliació del Servei d'educació ambiental de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de difondre els valors ambientals de l’espai territorial
de Gallecs, en sessió de data 27 d’abril de 2002, el Ple de l’Ajuntament va acordar
aprovar l’establiment del Servei municipal d’educació ambiental de Gallecs. El
Reglament regulador d’aquest servei es va aprovar en sessió de data25 de maig de 2000.
Atès que en aquests moments els programes d’educació ambiental tenen com a escenari
educatiu exclusivament l’espai rural de Gallecs, dins del terme municipal de Mollet.
Atesa la importància ambiental d’altres espais i les seves possibilitats didàctiques, es va
considerar convenient ampliar el Servei i establir un Servei municipal d’educació
ambiental que tingui com a escenari educatiu tot el territori de Mollet del Vallès. Per la
qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de març de 2004, va acordar
iniciar expedient per a l’ampliació del servei d’educació ambiental i crear una Comissió
d’Estudi encarregada d’elaborar el text de l’avantprojecte del Reglament que estableixi
el règim jurídic de la prestació.
Atesa la memòria, el reglament, i el projecte d’establiment del serveis d’educació
ambiental de Mollet del Vallès.
Atès l’informe de la Cap de secció de Serveis urbanístics i Activitats de data 17
d’octubre de 2006.
Atesos els articles 63 a 66 i 159 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals.
Atès l’article 52.2.g del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment l’ampliació del servei municipal d’educació ambiental, el
projecte d’establiment del servei d’educació ambiental de Mollet del Vallès, i el
reglament que regula aquest servei.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, als efectes de la formulació de reclamacions
i al·legacions, i tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin
al·legacions o reclamacions al respecte.
3 Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva i còpia fefaent del reglament.
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4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on ha estat publicat.
La Sra. Safont explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que està d’acord en l’ampliació del Servei d’educació ambiental que
unificarà les activitats que es duen a terme a Gallecs i d’altres que organitza
l’Ajuntament, es veu positivament que s’hagi recollit la proposta que va realitzar el
representant del seu grup sobre que algunes de les activitats de Gallecs per les escoles
de Mollet siguin gratuïtes. Pregunta com quedarà aquest Servei quan el Consorci de
Gallecs assumeixi definitivament el govern d’aquest espai.
-. La Sra. Safont respon que d’entrada no és incompatible una cosa amb l’altra, perquè
actualment aquest Servei d’educació ambiental està d’alguna manera gestionat pel propi
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i focalitza les activitats en l’àmbit de
Gallecs, és una gestió compartida i es veurà en el futur com s’integra en la gestió
ordinària del Consorci o bé mantenir-se com una oferta del Servei d’educació
ambiental.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
6. Aprovació de la modificació del concepte de complement específic del personal
adscrit al servei de la Policia per l'any 2006
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de novembre de 2005, aprovava la Plantilla
i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per a
2006.
Atès el que disposa l’Acord de condicions de treball del personal funcionari al servei de
l’ajuntament de Mollet del Vallés per al periode 2005-2008 en la seva disposició
addicional quarta, “ La jornada de treball del personal adscrit al servei de Policia
Municipal passarà a ser de 1612,50 hores en còmput anual a partir del dia 1 de
setembre de 2006. A partir d’aquest moment el personal afectat deixara de percebre les
quanties que en concepte de complement especific per jornada d’especial dedicació es
recullen a l’article 12.3 b) iv.a del present acord i es crearà un nou subfactor del
complement espècific, inclòs al factor ii (condicions de treball) amb la descripció
següent:
ii.d) Condicions de treball dels llocs adscrits al servei de la Policia Municipal. La
valoració d’aquest subfacrtor es concretara en la relació de llocs de treball mitjançant
l’assignació de la quantitat fixa mensual:
Inspector/a Policia Municipal
Sost-Inspector/a Policia Municipal
Sergent/a Policia Municipal
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Caporal Policia Municipal
Agent Policia Municipal
Essent les quanties corresponents a cada lloc de treball les que correspondrien l’any
2007 al subfactror iv.a) del complement especific per aplicació de l’increment
retributiu aplicable amb caracter general a la funció publica “
Així es proposa a fi de donar compliment a l’Acord de condicions la creació del
subfactor del complement especific “condicions de treball dels llocs adscrits a la policia
municipal” a partir de l’1 de setembre i que es en la relació de llocs de treball quedara
refeflectit de la següent manera: CE2d:CT llocs adscrits policia municipal.
Tanmateix la valoració d’aquest subfactor serà la quantitat fixa mensual que es recull en
l’article 12 b) iv.a de l’acord de condicions 2005-2008
Vist l’informe de la Intervenció General.
Atès que la modificació de Plantilla i Relació de llocs de treball és competència del Ple de
la Corporació d’acord amb el contingut de l’article 52.1. j) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès el que disposa l’article 27 del Decret 214/1990, de la Generalitat de Catalunya i
resta de la legislació concordant relativa a l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de
treball.
Atès el que estableix l’article 10.2 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu d’aquest
Ajuntament, l’article 34.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, i
l’art. 6 de la Llei 11/1985, de 2 d’agost de llibertat sindical, que preveuen negociació
prèvia amb les organitzacions sindicals, aquesta s’ha plantejat en reunions amb els
representants sindicals de CCOO, UGT i SPPME, el dia 20 d’octubre de 2006.
Atès l’informe de la cap de Departament d’Organització i Recursos Humans.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la modificació 5/2006 de la plantilla i de la relació de llocs de treball del
personal al servei de l’Ajuntament, d’acord amb el detall següent:
•

Creació del subfactor Condicions de treball dels llocs adscrits al servei de
Policia Municipal dins el factor de complement específic.

•

La quantitat fixa mensual serà:
Inspector/a Policia Municipal
Sost-Inspector/a

352,24 euros

Policia 320,51 euros
9

Municipal

•

Sergent/a Policia Municipal

291,81 euros

Caporal Policia Municipal

265,68 euros

Agent Policia Municipal

239,29 euros

Amb efectes 1 de setembre 2006

2. Fer-ho públic en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la modificació
aprovada de la relació de llocs de treball i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García explica que l’EpM va votar en el Ple a favor del conveni i de l’acord de
condicions de treball, per tant votaran a favor. Tot i això, creu que aquesta mesura
afavoreix el col·lectiu de la Policia Municipal i s’hauria d’aprofitar aquesta situació de
millora laboral per millorar el servei que es té actualment i per avançar cap a una Policia
de barri perquè es un tema que preocupa i reclama la ciutadania de Mollet.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Es realitza la lectura dels punts 7 i 8 amb el seu posterior debat conjunt encara que
després es farà la seva votació separadament.
7. Aprovació de la Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i organismes
autònoms per l'any 2007
Atès el que disposen els articles 26 i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de entitats local, i la resta de legislació
concordant relativa a l'aprovació de la plantilla, relació de llocs de treball, eventual i
funcionari de l’Ajuntament i la dels seus organismes autònoms.
Atès l'article 283 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 l'acord d'aprovació de la valoració de llocs de treball i aplicació de complements
específics.
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Atès que, d’acord amb l'article 34.2 de la Llei 9/1987 de 12 de juny, d'òrgans de
representació, modificada per la Llei 18/1994 de 30 de juny, i l'art. 6 de la Llei 11/1985
de 2 d'agost de llibertat sindical, així com l’article 10.2 de l’Acord de condicions de
treball per al personal funcionari i del Conveni Col·lectiu per al personal laboral pel
període 2005-2008, s’ha plantejat reunió de negociació amb les organitzacions sindicals
de CCOO, UGT i SPPME, celebrada el dia 26 d’octubre de 2006.
Atès l'informe de la cap de Departament d’ Organització i Recursos Humans, on es
motiven les modificacions que es plantegen.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar les modificacions corresponents a la plantilla comprensiva de totes les
places de l'Ajuntament reservades tant a personal funcionari, com laboral i
eventual per a l'any 2007, que es detallen a l’annex I.
2. Aprovar la plantilla per a l'any 2007 del personal al servei d'aquesta
Corporació que compren totes les places reservades a funcionaris de carrera i
eventuals i al personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona
a l’annex II i III.
3. Aprovar la plantilla del personal al servei de l'organisme autònom municipal
Institut Municipal de Serveis als Discapacitats corresponent a l'exercici 2007 i que
es relaciona a l’annex IV.
4. Aprovar la plantilla del personal al servei de l'organisme autònom municipal de
l'Institut Municipal d’Educació corresponent a l'exercici 2007 i que es relaciona a
l’annex IV.
5. Aprovar la plantilla del personal al servei de l'organisme autònom municipal de la
Fundació Municipal Joan Abelló per a 2007 i que es relaciona a l’annex IV.
6. Publicar en el tauler d'anuncis de la Corporació en el Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les plantilles
aprovades.
7. Trametre una còpia certificada a la Subdirecció General de la Funció Pública
Local del Ministerio para las Administraciones Públicas i a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya
8. Aprovació de la Relació llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament i
organismes autònoms per l'any 2007
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Atès el que disposen els articles 26 i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de entitats local, i la resta de legislació
concordant relativa a l'aprovació de la plantilla, relació de llocs de treball, eventual i
funcionari de l’Ajuntament i la dels seus organismes autònoms.
Atès l'article 283 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 l'acord d'aprovació de la valoració de llocs de treball i aplicació de complements
específics.
Atès que, d’acord amb l'article 34.2 de la Llei 9/1987 de 12 de juny, d'òrgans de
representació, modificada per la Llei 18/1994 de 30 de juny, i l'art. 6 de la Llei 11/1985
de 2 d'agost de llibertat sindical, així com l’article 10.2 de l’Acord de condicions de
treball per al personal funcionari i del Conveni Col·lectiu per al personal laboral pel
període 2005-2008, s’ha plantejat reunió de negociació amb les organitzacions sindicals
de CCOO, UGT i SPPME, celebrada el dia 26 d’octubre de 2006.
Atès l'informe de la cap de Departament d’ Organització i Recursos Humans, on es
motiven les modificacions que es plantegen.
Vist l’informe de la Intervenció General.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès per a l'any 2007, així com les fitxes descriptives dels nous llocs
de treball, que es detallen a l’annex I.
2. Aprovar la relació de llocs de treball del personal
l’Ajuntament per a l'any 2007 que es detalla a l’annex II.

funcionari i laboral de

3. Aprovar la relació de llocs de treball del personal eventual de l'Ajuntament per a
l'any 2007, que es detalla a l’annex III.
4. Aprovar la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats per a l’exercici 2007 (que consta a l’annex IV), així com els seus
sous Base; als quals, si s'escau, individualment, caldrà afegir els conceptes
retributius d'antiguitat i complements en funció dels acords col·lectius
corresponents.
5. Aprovar la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal d’Educació per a
l'exercici 2007 i que es relaciona a l’annex IV, així com les seves retribucions en
base a les 35 hores setmanals pel personal genèric de l’Institut i de les escoles
bressol i de 37,50 hores setmanals pel professorat de l‘escola de música. Caldrà
12

afegir, de forma individual i a efectes retributius, el concepte
complements específics.

d'antiguitat

i

6. Aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Fundació Municipal
Joan Abelló per a l’exercici 2007 i que es relaciona a l’annex IV.
7. Publicar en el tauler d'anuncis de la Corporació en el Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les plantilles
aprovades.
8. Trametre una còpia certificada a la Subdirecció General de la Funció Pública
Local del Ministerio para las Administraciones Públicas i a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que hi ha dos nivells, un primer és una aproximació als elements
concrets i un segon en relació a una resolució judicial ferma. En relació al primer nivell
es mostra a favor de l’increment de plantilla, però considera que és insuficient en relació
a la Policia Municipal perquè no arriba a la previsió d’augment d’efectius que es va
presentar per part del govern municipal; això dificulta l’existència d’una policia de
barri. Exposa que l’EpM creu que l’Ajuntament té massa personal interí,
aproximadament unes 95 persones, l’eventualitat afecta a les condicions de treball del
col·lectiu, però directament o indirectament afecta a la qualitat del servei i al
funcionament intern; no és el mateix un personal de l’Ajuntament fix amb una formació
permanent i estimulat, o personal interí que té la incertesa de la continuïtat perquè no
està garantit el seu lloc de treball. Constata també que hi ha un nivell molt elevat
d’externalització de serveis. En relació a aquests dos punts demana a l’equip de govern
el llistat de contractats laborals i interins que té l’Ajuntament i les feines o tasques que
tenen assignades, i un llistat de les empreses que estan fent serveis per l’Ajuntament i el
nombre de treballadors que hi participen. Justifica la seva demanda dient que vol fer una
valoració objectiva sobre la política de personal que duu a terme l’Ajuntament. Sobre
l’equiparació dels llocs de treball dels Educadors Socials veu que es materialitza, però
recorda que feia dos plens es va parlar que en la codificació concreta de nivell va haver
un tractament diferent, en resposta al perquè havia succeït es va dir que no que no hi
havia hagut cap error i que si hi havia alguna expectativa que no es va materialitzar era
el seu problema, veu que s’ha corregit i felicita als treballadors. Hi ha un altre punt, que
l’oposició no coneixia i que hauria de conèixer, és l’existència de la Sentència Judicial
572/2006 de 30 de juny de 2006, dictada per la secció quarta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya on resol de forma definitiva un recurs interposat per la Secció
Sindical de Comissions Obreres de l’Ajuntament de Mollet del Vallès; aquesta
sentència té moltes implicacions materials, jurídiques, de funcionament, llegeix una
part de la sentència que declara com a fet provat que l’Ajuntament l’any 2002 a l’hora
de presentar pressupostos de l’any 2003, havia d’establir una negociació amb els
sindicats, que no era vinculant en el seu resultat, però sí totalment necessària legalment
la seva realització, respectar les llibertats sindicals, llegeix: “ los recurrentes fueron
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convocados a la reunión para el día 20/11/2002, si bien es cierto que no existia
documentación tècnica justificativa de les justificaciones planteadas en la relación de
puestos de trabajo, ni en la plantilla, ni aspectos a tratar en fecha de 18/11/2002 sobre
las 18-24h sin avance de contenido de la reunión; en fecha 19 via email se les avanza el
contenido però no se les aporta ninguna documentación sobre la que trabajar y
analizar; el día 20/11/2002 presentan un queja por la falta de documentación y
manifiestan que no asistiran; no consta que la administración la tramitara de forma
alguna respondiendo al efecto y convocando nueva reunión con la aportación de la
documentación solicitada, sinó que el Ajuntamiento da por realizada la misma sin
responder a la queja y sin materializar nuevas reuniones atendido a que el defecto
denunciado por los representantes sindicales era imputable al propio Ajuntamiento”.
Per tant, en aquest moment s’ha emès un veredicte, que es podia apel·lar però no s’ha
fet i per tant és ferma, que diu: “fallo que se declaran los mismos acuerdos nulos de
pleno derecho, los acuerdos impugnados, si bien en cuanto a los presupuestos
municipales aquellos aspectos que se refieran a las modificaciones de gastos de
personal”. Explica que les sentències són unes resolucions que en una democracia s’han
de executar, i que precisament una administració ha de respectar profundament, i afecta
als pressupostos de l’any 2003 i segurament es consolida en part i afecta a tots els
següents, en concret a les modificacions de despeses de personal; per tant hi ha un
problema. Es pregunta què ha fet l’equip de govern en relació a la sentència, diu no
conèixer directament, per part de l’Ajuntament, que hagi fet res; exposa que
l’Ajuntament no ha parlat amb els actors d’aquesta demanda per buscar les formes
concretes de plantejar-se la negociació, per establir les modificacions que
corresponguessin, i no ha explicat als grups municipals que hi havia un problema molt
gran. Explica que segurament els serveis tècnics no estaven sota els mateixos
responsables i les regidories estaven una mica canviades, però és un tema que afecta a
l’Ajuntament i l’equip de govern és responsable de donar solucions. Explica que hi ha
vàries persones que en relació a aquests acords del 2003 han arribat a tenir una situació
laboral (remuneració i categoria) que estan declarades nul·les, hi ha una despesa que
està declarada nul·la, hi ha una situació que perjudica a persones concretes que van
aconseguir una categoria concreta en un tipus d’oposició, altres persones poden pensar
que han cobrat una cosa indeguda i que li reclamaran que torni els diners, s’han pres
decisions a l’Ajuntament que tenien com a base informes de persones que no estaven
legalment autoritzades per realitzar-les. Considera que es greu que es voti una relació de
llocs de treball, que es votin un conjunt de propostes que han estat declarades
parcialment nul·les per part de l’autoritat judicial corresponent; un tema que podria
derivar a una responsabilitat de tipus penal. Continua dient que va haver responsabilitat
política en aquell moment, potser es va fer per desconeixement, negligència, supèrbia;
exposa que des del mes de juny que es coneix aquesta sentència no s’ha fet res per la
seva aplicació. La responsabilitat política dins de la llei li correspon a l’alcalde i per
delegació el responsable de l’àrea el Sr. Táboas, creu que s’hauria d’esbrinar si s’ha de
modificar la delegació de funcions a determinada persona que cada Ple ha d’entrar en
controvèrsia perquè creu que les coses que s’estan fent en política de personal no són les
més correctes, clares i eficaces per defensa el bé comú.
-. La Sra. Calvo explica que la seva intervenció és per demanar explicacions sobre
aquesta sentència per tant amb les respostes que se li donin al grup de l’EpM es donarà
per contestada.
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-. L’alcalde diu que el Sr. Táboas intentarà donar explicació en aquest primer torn a la
situació catastrofista que ha plantejat el Sr. García.
-. El Sr. Táboas respon que les previsions que es van fer l’any 2004 sobre política de
seguretat i convivència s’estan complint, i s’està incrementant any rera any la plantilla
de la policia, i si avui el Sr. García pot dir que en comptes de 74 persones hi ha 73 ho
pot dir perquè han anat incrementant la plantilla de la policia, exposa que és cert que hi
ha una diferència d’una persona però que el document no és una norma d’obligat
compliment sinó unes previsions de polítiques de seguretat i de convivència. Exposa
que el fet rellevant es que s’ha anat incrementant la plantilla de la policia més que en
altres legislatures. Respon que hi ha moltes places interines perquè aquest és un
Ajuntament que va creant places. Li diu al Sr. García que parla d’interí com si parlés de
precarietat, eventualitat, interí és un terme molt habitual a les administracions
públiques, i aquestes tenen bona part del seu personal interí, que vol dir que encara no
són funcionaris de carrera; entre que entren i fan un procés de selecció estan en situació
interina i aquesta situació pot durar un any, dos i fins i tot tres anys com és el cas
d’algunes de les places; però no es pot dir que això afecti a la qualitat del servei, no té
cap relació amb el fet que hi hagi personal interí, amb la qualitat dels serveis. Explica
que molt poques persones al llarg de la història d’aquest Ajuntament no han acabat
consolidant la seva plaça després d’estar una temporada com a interins. Li continua
dient que li donarà tota la informació que ha demanat de llistats, molta part d’aquesta
informació està a l’expedient del pressupost, diu que a l’exposició que ha fet el Sr.
García sembla que el govern faci una política de personal desastrosa, li explica que
l’equip de govern no ha pres cap decisió que modifiqui les condicions de treball de
manera greu, que vagi en perjudici de la seva retribució o del seu poder adquisitiu o que
posi en perill la seva estabilitat laboral, i això és el que importa en una política de
personal. Li agraeix que els feliciti per modificar el criteri sobre els educadors socials,
en el moment de requalificar aquests llocs de treball es pot optar per més d’un criteri,
ells tenien dues opcions i van optar per fer-ho en un lloc grup B inferior del de les
assistents socials, és cert que s’ha canviat el criteri i s’ha acceptat les reivindicacions
dels educadors, diu que en alguns ajuntaments és així però no pas en tots, i com han
tingut sensibilització per temes serveis socials ho han acabat fent, però la primera
decisió també era bona, i li recorda que la mesa de negociació en que es va proposar
aquesta modificació tothom va estar d’acord. El tema de la sentència l’ha tractat amb
bastant poc rigor, ells acataran aquesta sentència com qualsevol altre sentència, com no
pot ser d’una altra manera; i donaran compte en aquest Ple quan el jutge els expliqui
com han d’aplicar aquesta sentència, perquè no es que es tingui la relació de llocs de
treball permanentment malament, va ser la que afecta a l’exercici 2003; en tot cas són
les modificacions de llocs de treball que es van incorporar en l’exercici del 2003 que el
jutjat diu que s’han de modificar i que aquest es un acte nul de Ple dret, ho diu perquè
en la seva aprovació va haver un defecte de forma que es que les organitzacions
sindicals van ser convocades i després van manifestar que no assistien a la reunió,
perquè no hi havia tota la documentació, per tant el tràmit de la negociació de la
plantilla i de la relació de llocs de treball no es va poder fer tot i que els sindicats van
ser convocats i després van dir que no assistien perquè no estava tota la documentació.
Explica que es té una situació jurídicament difícil d’aplicar i se li ha demanat al jutge
que expliqui com es pot fer. La seva responsabilitat és aclarir com s’ha de acatar
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aquesta sentència, i és una responsabilitat que assumirà ell i aquest govern, tot i que va
ser l’anterior equip de govern de l’any 2002 i un equip de govern del qual Iniciativa per
Catalunya formava part i era responsable i que va aprovar aquella relació de llocs de
treball que en tot cas estava mal tramitada.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu al Sr. alcalde que no es pot qualificar la seva intervenció com
catastrofista, considera que no es va pel bon camí si es comencen a posar adjectius, i
l’alcalde ha de ser equànime, per tant li demana que s’atengui en aquesta naturalesa.
Exposa que en relació a la policia s’ha curat en salut, eren 74 i han posat 73, però que
no estan complint el que l’EpM deia, la condició necessària perquè funcionés. Es pot
accedir directament a la condició de funcionari, es realitza a quantitat de llocs, per tant
que no es plantegi de forma confusa que hi ha una fase prèvia com interí, i exposa que
això és una opció política, i l’opció política es que hi ha un nombre de persones
interines molt gran; ell mai diria que les persones que treballen com interins treballen
malament a consciència, sinó que la preocupació que té una persona que sap que no té
garantit el lloc de treball fa que no estigui en les mateixes condicions que un altre que el
té, ell no entra en la voluntat de voler fer malament una tasca, diu que es pot constatar
que molts funcionaris interins de l’Ajuntament treballen molt més bé que membres de
l’equip de govern de l’Ajuntament. Sobre els educadors socials diu que la gent quan no
té raó s’inventa històries per buscar la forma d’argumentar que sempre ho ha fet bé,
abans era una primera fase i ara és una segona, explica que hi havia una voluntat
política d’equiparar i tothom estava d’acord amb aquest punt, i no és cert perquè no es
va votar l’equiparació, sinó l’esglaó inferior, diu que es una clara incompetència del
regidor de l’àrea. Llegeix de l’acta del 25 de setembre la pregunta que va realitzar
respecte el tema d’equiparació de sous ell mateix i la resposta que hi va donar el Sr.
Táboas, diu que la voluntat de treure’s de sobre, per part de l’equip de govern, l’apartat
de precs i preguntes fa que ràpidament es doni la resposta, i no es fa per escrit; diu que
la realitat és que es va aprovar una equiparació mal feta i no es vol reconèixer. Exposa
que acatar la sentència no són només paraules és dur-la a la pràctica, i que fins ara no
s’ha fet res, tret d’un escrit del 27 d’octubre on se li pregunta al Tribunal com s’ha
d’aplicar; es diu que es un defecte de forma, diu que no ho és sinó que és un defecte que
significa privació de drets sindicals i és una cosa que es diu a tota la sentència; hi ha una
Llei de llibertat sindical i diu no solament que hi ha d’haver negociació sinó negociació
real, per tant, que ha d’haver els contactes necessaris amb la documentació necessària,
és una vulneració de drets sindicals; explica que quan es porta un tema a votació ha
passat uns filtres, i aquests filtres són unes persones que treballen a l’Ajuntament que
s’ha de saber si fan bé les tasques o malament i un responsable polític i de gestió, i
després arriba l’argumentació i tots saben quina és, plantejar que no es pot criticar
perquè és d’Iniciativa, perquè Iniciativa formava part minoritària d’aquell govern de
l’any 2002, no té sentit, exposa que es fa una crítica i no només és justa sinó necessària;
només des de la crítica es poden fer veure els problemes que hi ha i buscar les
solucions, sinó tot queda tapat. Es pregunta quants actes d’aquest tipus es poden repetir
i donar lloc a situacions jurídiques sense sortida. L’EpM no té cap confiança en que la
gestió del tema de personal no doni peu a més problemes similars. Reitera que hi ha un
problema de responsabilitat, s’han creat situacions il·legals, de vulneracions de drets,
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exposa que s’ha de tornar a la via de la negociació, del consens, i a l’aportació de
tothom.
-. La Sra. Calvo exposa que es difícil afegir alguna cosa més a l’aportació del Sr.
García. Explica que una sentència que havia arribat ferma el 21 de setembre a dia d’avui
l’equip de govern no ho havia comunicat, ni el dia de la Comissió Informativa. Tampoc
troba adequat dir que hi ha un defecte de forma, diu que anar a una reunió sense
documentació és anar venut i per tant troba lògic que CCOO no assistís, per tant, està
d’acord amb l’EpM que hi ha una vulneració dels drets sindicals. Creu que l’equip de
govern hauria de donar una solució a la sentència i no només deixar-la en mans del
jutge, perquè sinó sembla que s’estiguin rentant les mans en la recerca de solucions.
-. El Sr. Táboas diu que a l’equip de govern els sembla que és el jutge el que ha de dir
com s’aplica aquesta sentència, perquè aquelles persones que el seu lloc de treball van
ser creats o modificats l’any 2003 es podrien veure afectades per l’aplicació d’aquesta
sentència i volen que el jutge digui exactament com s’ha de fer, diu que això és un
criteri de prudència. Li diu al Sr. García que ja havia reconegut que s’havia modificat el
criteri en el tema dels Educadors Socials; li continua dient que es cert que és una opció
de política de personal de fer un procés d'interí abans de consolidar la condició de
funcionari de carrera, es dur a la pràctica des de fa molts anys i ells la continuaran fent.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que ha fet una intervenció catastrofista, perquè ha parlat
que tots els pressupostos des del 2003 estan anul·lats de ple dret i no es cert perquè
només afecta als pressupostos del 2003. Sobre que les condicions que treballen els
interins no és la mateixa que els funcionaris, li diu que aquest acte nul de ple dret l’han
fet funcionaris, ells assumiran la responsabilitat perquè estan governant encara que ni el
regidor ni el cap del Departament són els mateixos que hi havia, li vol recordar que les
sentències no són negociables i que les sentències s’apliquen i això és el que han
demanat al jutge per fer. Explica que el punt que s’ha d’aprovar és un increment
novament de la plantilla de l’Ajuntament, no només un tècnic adreçat al tema de serveis
jurídics centrals que donarà major suport al Síndic Personer, no només un tècnic de
l’arxiu per fer una millor catalogació de l’arxiu documental de l’Ajuntament i totes
aquelles donacions que hi ha, es creen dues places més de la policia municipal,
s’equiparen les retribucions dels educadors socials, es creen places al Institut dels
Discapacitats, un tècnic i treballadors del propi espai del Centre Ocupacional del Bosc;
diu que això suposa una plantilla que es proposa a aprovació de 494 places distribuïdes
en 353 a l’Ajuntament, 84 al Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, 53 a
l’Institut Municipal d’Educació, 4 a la Fundació Joan Abelló.
Sotmès a votació el punt número 7 de l’ordre del dia dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez, López i Rodríguez.
Total: 9
S’abstenen: Ningú.
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En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
Sotmès a votació el punt número 8 de l’ordre del dia dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez, López i Rodríguez.
Total: 9
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
9. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a
l'arrendament d'un solar municipal i convocatòria de licitació
Atès l’expedient de contractació de l’arrendament del solar municipal, situat al carrer
Friedrich Wilhelm Sertüner, núm. 5 del Polígon Industrial de Can Magarola (Exp.
COAL/06072).
Atès l’informe emès per la cap de Departament d’Obres, Serveis i Transports de data
30-10-2006.
Atès l’informe emès per la cap d’Oficina de Serveis Jurídics i Administratius d’Obres,
Serveis i Transports de data 31-10-2006.
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de fons.
Atesos els articles 5, 9, 49, 67, 69, 74.3 i 75 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.
Atesos els articles 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les administracions públiques.
Atesos els articles 52.2.n), 52.4, 57, 219, 271.1.b) i 2, 274.3 i 277.1 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.
Atesos els articles 72 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i els seus
annexos que regirà el contracte d’arrendament d’un solar de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, situat al carrer Friedrich Wilhelm Sertüner, núm. 5 del Polígon Industrial
de Can Magarola.
2. Sotmetre’l a informació pública durant 20 dies hàbils, i tenir-lo per aprovat
definitivament en el supòsit que no es formulin al·legacions o suggeriments al
respecte.
3. Convocar licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment obert i forma de
concurs, pel tipus de 1.000,00 euros, corresponent a la l’import de la renda anual,
IVA exclòs.
4. Condicionar l’acte de licitació a l’aprovació definitiva del Plec de clàusules
administratives particulars.
5. Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’adjudicar el contracte i totes les
altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació.
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que l’EpM no acaben de veure clar la fórmula coordinada, perquè
s’hipoteca durant 15 anys la possibilitat d’utilitzar un terreny de domini públic, encara
que veu que les necessitats dels bombers s’han d’atendre i que s’ha de buscar una bona
ubicació per la Creu Roja i els taxis, però que la fórmula que s’utilitza no creu que sigui
la més clara per resoldre problemes d’equipaments, i més tenint en compte que les
necessitats de sòl poden canviar durant 15 anys i hi ha escassetat de terrenys a dins de la
ciutat. Per tant la posició del seu grup serà la de l’abstenció.
-. El Sr. Garzón creu que és un bon sistema i que el solar està ubicat en un bon lloc, tan
pels taxis com per les ambulàncies, representa una avantatge per l’Ajuntament perquè
no representa cap desemborsament econòmic per part d’aquest, per altra banda estan
convençuts que els propers 15 anys el servei públic de taxis i d’ambulància continuarà
existint i haurà d’estar ubicat en algun lloc.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que ell no ha dit que tingui mala ubicació per la Creu Roja, Taxi o
Bombers tot el contrari, sinó el mecanisme de lloguer de l’altre part del terreny que fa
que durant 15 anys estigui condicionat i no es pugui fer servir.
-. El Sr. Garzón diu que hi ha opinions diferents de com es possible finançar un
equipament, ells són partidaris que sigui a càrrec dels pressupostos municipals, és a dir,
dels ciutadans de Mollet, i l’equip de govern és partidari que alguns equipaments no cal
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que els paguin directament els ciutadans. Explica que són dues maneres diferents de
veure les coses.
-. L’alcalde explica que es demana fer una inversió d’aproximadament uns 300.000
euros per tal de fer aquest arrendament durant 15 anys.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Calvo, Díaz, Domínguez, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro,
Guillaumes, Mornàs, Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 16.
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.
10. Aprovació de les retribucions dels membres de la Corporació per a 2007
Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan es desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es
preveu als paràgrafs 1 i 2 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim
local i a l’article 166.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’expedient ha estat informat pel gerent i per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 75.5 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article
91.4 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar les retribucions íntegres a percebre, amb efectes de l’1 de gener de 2007, pels
membres de la Corporació que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva o parcial segons el detall següent:
a) Membres de la Corporació amb dedicació exclusiva:
-

Alcaldia: 55.996,64 EUR íntegres anuals
Regidories: 46.016,32 EUR íntegres anuals

b)
Membres de la Corporació amb dedicació parcial del 70 % de la jornada
ordinària:
-

Regidories: 31.823,54 EUR íntegres anuals
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El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García explica que cada any arribat aquest punt a votació s’han de repetir
arguments ja expressats, espera que en el pròxim mandat hi hagi més seny per part dels
que governin. No creu lògic que per part de tots els membres de l’equip de govern, tret
d’un per problemes d’incompatibilitats, rebin retribucions d’alliberats en un ajuntament
com el de Mollet, i ho ha comparat amb d’altres ajuntaments amb característiques
similars. Diu que el 100% dels recursos dedicats als regidors de la corporació van tots
als regidors de l’equip de govern, i no creu que hagi de ser així; només es valora
l’element gestió, una gestió que creuen que serà més eficaç si es poc controlada i per
tant a l’altra part de l’Ajuntament que és l’encarregada de fer la tasca de control no se la
valora. Aquesta distribució implica una valoració del concepte de democràcia que no
comparteix. Diu que aquesta valoració és fruit del pacte de govern del 2003, i s’explica
no per la necessitat de veure l’activitat i la presència dels diferents regidors, sinó per
garantir la cohesió i l’existència dels dos grups municipals que han pactat i formen
equip de govern. La proposta de l’EpM es que cal treure aquest debat de la vessant
partidista i personal, cal arribar a un consens i una decisió que sigui estable i que no faci
dur a aprovació cada any aquest punt. Cal arribar a un consens de tots els grups polítics
per definir el nivell de dedicació i de recursos del govern i de l’oposició
independentment del nombre de persones que formin l’equip de govern, cal plantejar un
criteri més objectiu, com quines necessitats s’han de cobrir per garantir l’eficàcia,
l’eficiència, el funcionament d’un equip de govern municipal.
-. El Sr. Táboas exposa que torna a dir el que s’ha argumentat altres anys, els criteris
que es fan servir per retribuir els regidors estan per sota de les orientacions que marca
tan la Federació com l’Associació Catalana de Municipis, el còmput total de massa
salarial que es destina aquest concepte també està per sota de les orientacions que es
marquen en aquest sentit. Explica que es un tema que decideix l’equip de govern i cada
equip de govern, i igual que en el tema dels interins també es té tradició que en els
equips de govern que hi hagi persones àmpliament alliberades, siguin quin siguin els
partits polítics que formin part d’aquest equip de govern, i es continuarà mantenint.
-. L’alcalde li diu al Sr. García que es l’obligació del govern portar-lo a aprovació en el
Ple, per dur-lo a debat i perquè les assignacions de tots els càrrecs electes són públiques,
després en el pressupost mostraran que fan el conjunt de regidors per obtenir recursos
per aquesta ciutat. Li continua dient que el seu partit quan ha estat al govern ha aprovat
aquest punt exactament tal i com ha estat presentat. Explica que està molt per sota de les
consideracions fetes per l’Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis
de Catalunya, i on estan representades totes les forces polítiques. Exposa que s’han de
centrar els temes per no barrejar, i ara el que s’està passant és la retribució de l’alcalde,
dels regidors amb dedicació exclusiva i els regidors amb dedicació parcial. Creu que
aquest debat no s’ha de convertir en un atac entre govern i oposició i entre partits
polítics, perquè d’altre banda en altres ajuntaments es converteix en d’altres colors
polítics. Explica que amb aquestes retribucions que estan molt per sota de les que donen
altres ajuntaments similars es fa un gestió molt correcte i coherent i s’obtenen molts
21

recursos que sense tenir aquesta dedicació no es podria realitzar. Recorda que fa quatre
anys també era així.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García explica que no ha dit que s’hagi de cobrar menys, l’única cosa que ha dit
es que el nivell de dedicació es el nivell de les necessitats de gestió i de presència, i que
no pel fet de ser membres d’un equip de govern s’ha de cobrar. Exposa que és una
vergonya que persones que estan a l’empresa privada guanyin una fortuna, i gent que té
una responsabilitat importantissima de garantir les necessitats de tota la població, dels
ciutadans, tinguin salaris comparativament baixos, per tant no critica els sous; per tant
no estarien en desacord que s’incrementessin en proporció a l’increment del cost real de
la vida i no pas un 2%. Però sí que critica que necessàriament tot l’equip de govern
hagi d’estar en un nivell de remuneració, i que es valora l’activitat del govern i no pas la
de l’oposició. Demana que es contesti a les argumentacions i plantejaments que han fet.
Tampoc ha dit que no es faci aquest debat, però si que es faci amb d’altres continguts.
-.El Sr. Guillaumes diu que algunes coses no són correctes, això no es nou d’aquest
mandat. Ells aquest aspecte de que tothom que estava a l’equip de govern tingués
remuneració no ho criticaven, sinó que criticaven més si hi havia masses dedicacions
exclusives o hi havia massa poques, però l’idea que tothom que estigui en l’equip de
govern tingui alguna responsabilitat els agradava; en canvi ells o part d’ells abans no ho
criticaven i ho critiquen ara, diu que no li sembla correcte, el grup de CiU diu el mateix
ara que quan estava a la oposició.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Mornàs,
Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 14.
Voten no: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
S’abstenen: Bargalló i Fenosa. Total: 2.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
11. Aprovació de les assignacions als grups municipals per a despeses de
funcionament per a 2007
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
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a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’expedient ha estat informat pel gerent i per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la distribució de les assignacions econòmiques per a funcionament dels
grups municipals de la Corporació durant l’any 2007, d’acord amb el criteri següent:
a)
b)

Component fix: 3.340,09 EUR íntegres per grup i mes
Component variable: 466,34 EUR íntegres per persona membre del grup

i mes
2. Determinar que les quanties a abonar, amb efectes de l’1 de gener de 2007, als
diferents grups municipals segons la composició actual de la Corporació i d’acord
amb el criteri anterior, seran:
mensuals
mensuals
-

Grup municipal socialista (10 membres): 8.003,49 EUR mensuals
Grup municipal de l’Entesa per Mollet (5 membres): 5.671,79 EUR
Grup municipal de Convergència i Unió (2 membres): 4.272,77 EUR
Grup municipal popular (2 membres): 4.272,77 EUR mensuals
Grup municipal mixt (2 membres): 4.272,77 EUR mensuals

3. Determinar que en cas que durant l’any variï el nombre de membres dels grups
municipals, la quantia de la subvenció s’adaptarà automàticament al nombre de
membres resultant per aplicació dels imports corresponents al component fix i al
component variable de l’assignació econòmica que figuren al punt primer d’aquest
acord.
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. El Sr. García diu que ha sentit més d’una vegada que aquest problema no es pot
solucionar aquest mandat, però si es un problema s’ha de buscar una solució. Durant
aquest mandat s’ha fet servir un repartiment d’uns diners pel funcionament dels grups
que té un component arbitrari, perquè està subjecte només a la voluntat de determinades
persones que tenen més vots i que de forma legal governen, per bloquejar altres
persones de grups escollits democràticament i que tenen menys pes. Exposa que aquesta
proposta s’ha fet durant un mandat que va començar amb una tensa campanya electoral
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i que tenia com objectiu bloquejar al grup principal de l’oposició, l’EpM, aquest és un
objectiu polític i partidista i duu a que s’utilitzi d’una forma barroera la legalitat, la
normativa i les argumentacions. Es torna a presentar la mateixa proposta desigual amb
un increment del 2% en funció de l’IPC i a més a més tot membre del govern té un
complement econòmic, resulta que el grup del PSC amb 10 regidors tindria 800 euros
per regidor, l’EpM 1.134 per regidor, CiU 2.136 per regidor, a més a més tenen dos
assessors, però no tenen dos assessors el grup del PSC, el grup Popular 2.136 per
regidor i el grup Mixt 2.136 per regidor també; creu que es una situació tan
desproporcionada que s’hauria de modificar, encara que sap que no es modificarà en el
si del Ple perquè hi ha la tradició de no fer-ho. No demana que el grup de l’EpM tingui
més perquè sí, sinó que demana que els grups puguin funcionar, aquests diners es
podrien destinar a contractar un coordinador tècnic, com personal laboral que acabaria
les seves funcions al final del mandat, per cada un dels grups, perquè faci que aquest
funcioni, que rebi la informació, que els organitzi; per altra banda creu que s’hauria de
reduir la dedicació dels regidors i els càrrecs de confiança, perquè el grup de CiU creu
que té dos càrrecs de confiança, així s’estalviaria; aquestes serien les seves propostes
per garantir uns mínims per tots els grups i després es fa un distribució proporcional i
d’aquesta manera es faria que la Corporació tingui un funcionament molt més coherent,
ràpid i eficaç.
-. La Sra. Calvo exposa que la seva posició serà la mateixa que l’any anterior,
l’abstenció. Explica que quan l’any passat es va treure la figura de l’assessor als grups
minoritaris, el grup Popular va passar d’un a cap, hi ha una diferència molt gran que no
només és pels diners; quan va succeir això se’ls hi va dir que amb els diners que se’ls hi
donaven de més el partit com a grup podria contractar una persona per fer aquests
serveis, però un grup polític no pot contractar persones. Creu que com defensa l’EpM
pels grups de l’oposició tenir una persona com a coordinador i per fer funcions
administratives, realment els facilita molt la tasca. Recorda que les persones de
l’oposició han de treballar a fora i no tenen les mateixes hores per poder tractar
qualsevol qüestió. No poden votar a favor d’aquesta proposta, no pas perquè estiguin en
contra perquè tothom sap que ajuda a cobrir les despeses que hi ha, però creu que seria
més important la figura del coordinador.
-. El Sr. Guillaumes diu que el grup de CiU no té assessors, sinó que els té l’equip de
govern, en tot cas la procedència d’aquestes persones pot ser la que és, però es
substancialment diferent. Lamenta que hagin passat altres punts sense pena ni glòria, i
sembla que aquest desperta un entusiasme digne de millor causa. Les remuneracions als
grups municipals tenen una part fixa i una part proporcional, com en d’altres
ajuntaments, en aquest cas la part fixa té bastant pes, per tant si es va el càlcul de la
divisió que ha fet el Sr. García, fa que els grups més petits tinguin proporcionalment
més remuneració. Pregunta si els grups amb menys regidors tenen les mateixes o menys
reunions, actes socials, inauguració, documentació a estudiar, estiguin al govern o a la
oposició; diu que si la feina és la mateixa però resulta que la poden fer rotativa i altres
no poden, exposa que d’alguna manera això s’ha d’arreglar. Diu que dir que això es va
fer per perseguir al grup de l’EpM, demostra complexes de persecució i no s’hauria de
tenir perquè entre d’altres coses s’ha demostrat que el grup de l’EpM no ha necessitat
massa que el perseguissin.
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-. El Sr. Táboas diu que ells tenen un criteri que l’han mantingut des del principi de
mandat, han estat coherents, de retribució del grups polítics amb una part fixa i una part
variable proporcional a la dimensió del grup, i aquest és el criteri que es passa
aprovació. Sap que ells tenen altres propostes, que en aquest punt tenen criteris
diferents, però ells no modificaran el seu criteri.
-. L’alcalde li diu a la Sra. Calvo que tenen vàries fórmules per poder fer contractacions,
i ho hauria de saber com assessora jurídica que és. Li diu al Sr. García que si el que està
dient es que seria bo que tots els grups tinguessin un coordinador, cal dir que això no és
proporcional als grups, li continua dient que les decisions que pren un Ple de qualsevol
Corporació són democràtiques, que no les consideri democràtiques li sembla una mica
greu; li continua dient al Sr. García si no es criteri democràtic el que s’aprova
directament al Ple, si són criteris arbitraris el que s’aprova, li demana que ho aclareixi,
perquè totes les decisions que pren sobiranament al Ple en funció del vot que van fer els
ciutadans i ciutadanes són absolutament sense cap tipus de fissura democràtiques.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García reconeix que la terminologia legal és assessors de l’equip de govern, diu
tenir el dubte de quines funcions concretes realitzen. Exposa que el seu grup municipal
accepta que no sigui proporcional sobre la base que hi hagi a cada grup municipal un
coordinador que sigui membre de l’Ajuntament, hi ha fórmules de contractació de
personal per part dels partits, el que no li queda gaire clar és fins a quin punt aquesta
persona pot exercir la seva funció dins el terreny municipal, depenent del tipus de
contractació. Ells en la primera part del mandat tenien el Sr. Escura com assessor i tenia
gravíssimes dificultats per arribar al despatx, estar sol al despatx o disposar de qualsevol
cosa, el problema es que aquesta persona no tenia la legitimitat segons l’alcaldessa per
disposar de documentació, de locals etc. per si mateix. Contesta al Sr. Guillaumes que
es evident que no tots els grups tenen les mateixes necessitats, però vol preguntar-li si
tenen tots els grups la mateixa responsabilitat en relació al tema de representativitat,
representen tots els grups el mateix nombre d’electors, i per aquest motiu a tot arreu hi
ha un criteri de proporcionalitat corregit, però en aquest Consistori no es corretgeix sinó
que es canvia, de tota manera tampoc s’ha de fer una proporcionalitat pura que ofegui
als grups petits, però s’ha de reconèixer que la representativitat es superior. Les
decisions que pren l’Ajuntament es prenen des de la utilització dels mecanismes
democràtics, i en aquest punt no hi ha cap discussió; fa una crítica política a determinats
partits polítics perquè utilitzen unes formes i uns objectius que no tenen una base real,
homogènia per tots i per tant arbitraria.
-. La Sra. Calvo li diu a l’alcalde que li sembla molt bé que hi hagi diferents fórmules
per realitzar una contractació, però també sap que als despatxos municipals només tenen
accés els regidors o les persones contractades per l’Ajuntament, cap persona de fora pot
agafar una documentació d’una comissió. Li diu al Sr. García que els vots que ha tingut
el PP són igual de democràtics que els que han obtingut ells, i les tasques són les
mateixes i se les han de repartir entre dues persones; quan es va suprimir la figura de
suport que tenien en el seu partit no van ser compensats, i era l’única cosa que tenien de
diferent, així doncs considera que el principal perjudicat és el seu grup.
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-. El Sr. Guillaumes explica que el volum de feina i la dignitat del grup es la mateixa per
tots, quant a que major representativitat és major responsabilitat diu que es un mal dia
per fer-li aquest comentari a CiU.
-.L’alcalde diu al Sr. García que les funcions de l’assessor d’Alcaldia estan descrites en
els punts que s’han aprovat anteriorment, són temes relacionats amb la gestió i el
manteniment de la via pública, i tot el que fa referència a algunes ordenances
municipals, per tant no totes elles vinculades directament al grup de CiU, sinó que són
clarament de govern. Creu que aquesta és una proposta que fa, que cada grup pugui
tenir una persona coordinant la seva acció, i que cal dir que l’EpM amb menys recursos
que aquests ho van fer; per tant cada grup pot prendre les decisions que vulgui per
coordinar la seva feina.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Mornàs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12.
Voten no: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5.
S’abstenen: Bargalló, Calvo, Fenosa i Rodríguez. Total: 4.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
12. Aprovació inicial del Pressupost General per a 2007
L’alcalde ha format el Pressupost General per a l’exercici de 2007 i les seves Bases
d’Execució i el tramet al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article
168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient ha estat informat per l’interventor..
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per
a l’exercici de 2007, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de
cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:
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PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

15.577.000,00
2.000.000,00
9.192.562,74
17.318.794,66
56.000,00
0,00
2.022.500,00
0,00
3.535.500,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

49.702.357,40

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….………………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

13.212.032,46
16.649.408,49
1.095.352,64
9.447.940,22
5.661.205,00
100.107,66
0,00
3.536.310,93

Total estat de despeses ......................................................................

49.702.357,40

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

0,00
0,00
315.704,96
4.831.512,14
30,00
0,00
18.214,66
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

5.165.461,76

Estat de despeses
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Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….………………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

3.893.950,68
1.131.316,94
39.000,00
72.820,00
28.374,14
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ……………………………………..............

5.165.461,76

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
0,00
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
0,00
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
688.091,24
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………... 1.599.111,00
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
0,00
Cap. 6, Alienació d’inversions reals …………………………….
0,00
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
19.000,00
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
0,00
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….
0,00
Total estat d’ingressos ……………………………………...........

2.306.202,24

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal …………………………………….. 1.684.908,54
Cap. 2, Despeses en. Béns corrents i serveis …….……………….
552.419,43
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
1.000,00
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………..
48.874,27
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
19.000,00
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
0,00
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
0,00
Cap. 9, Passius financers ……………………………………........
0,00
Total estat de despeses ……………………………………............

2.306.202,24

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ”
Estat d’ingressos
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Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

0,00
0,00
10.500,00
458.250,00
1.800,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

476.550,00

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….………………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

164.569,65
279.530,35
100,00
26.350,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses (EUR) …………………………………….

476.550,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
Promoció de sòl municipal de Mollet, SA
Previsió d’ingressos: 6.700.443,19 EUR
Previsió de despeses: 6.688.274,70 EUR
Empresa municipal per a la formació
ocupacional i l’ocupació, SL
Previsió d’ingressos: 1.590.287,56 EUR
Previsió de despeses: 1.590.287,56 EUR
MercaMollet, SA
Previsió d’ingressos: 757.696,52 EUR
Previsió de despeses: 757.696,52 EUR
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Mollet comunicació, SL
Previsió d’ingressos: 655.374,60 EUR
Previsió de despeses: 655.374,60 EUR

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Total sense consolidar: 67.354.373,27 EUR
Transferències internes: 7.115.505,77 EUR
Total consolidat: 60.238.867,50 EUR
Estat de despeses
Total sense consolidar: 67.342.204,78 EUR
Transferències internes: 7.115.505,77 EUR
Total consolidat: 60.226.699,01 EUR
2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de 2007 que figuren a
l’expedient i que inclouen el Pla estratègic de subvencions a què es refereix l’article
8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases
específiques que regularan el seu procediment de concessió, a què es refereix
l’article 17.2 de la mateixa llei.
3. Sotmetre l’acord 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.
4. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases d’Execució
en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública i
publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l’exercici corresponent una
vegada publicat.
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta.
L’alcalde explica que és un pressupost molt ampli, que reflecteix totes aquelles
actuacions que es té intenció de dur a terme durant l’any 2007, que continua fent una
clara aposta pels serveis a les persones, pel manteniment dels espais públics de la ciutat,
que tot això ho fa amb una contenció respecte als impostos que els ciutadans han de
pagar que, s’incrementen per sota de l’IPC previst, a més fa una aportació de l’1% en
temes de solidaritat, i tot això fa que en els tres últims anys hagi baixat el deute de
l’Ajuntament d’una manera important (del 90 % al 78%), gràcies a la dedicació plena
(encara que no tinguin el cobrament exactament així del seu salari) del conjunt dels
regidors de la ciutat, s’ha aconseguit incrementar d’una manera substancial els ingressos
des d’altres administracions que són del 15% respecte l’any anterior.
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S’obre el debat.
-. El Sr. Fenosa explica que mirant detalladament tot el pressupost resulta increïble el
que es diu. Aquest cop han tingut molt més temps per mirar el pressupost i en
conseqüència l’han pogut estudiar una mica més a fons del que habitualment poden fer.
Creu que per elaborar el pressupost han realitzat una suma molt ràpida de totes les
despeses que creuen que arribaran i després han vist que amb el que els arribi de fora,
els 3,2 milions d’euros, no n’hi havia prou i com els hi faltaven 2 milions més han
agafat els ingressos i els han anat bombardejant. Sobre els ingressos diu que l’impost de
vehicles d’atracció mecànica han pujat 342.000 euros en previsió de cobrament; a l’IBI
630.000 de pujada pel 2006 i aquest any 530.000 euros més; l’impost d’increment del
valor de terreny, dos anys sense pujar, aquest any es puja 200.000 euros més; la taxa
d’entrades de vehicles normalment es pujaven 2.000 o 3.000 euros aquest any 160.000
euros; la taxa d’ocupació de sòl, subsòl, volades normalment es pujaven 100.000 euros
o baixava aquesta mateixa quantitat però aquest any 200.000 euros més; diu que es
podria anar dient i es veuria que en el tema dels ingressos s’han vist obligats per intentar
cobrir aquest pressupost de 49,7 milions d’euros inflant els ingressos sense cap base. Els
hi diu que sempre parlen que la despesa està molt controlada, estalviar, etc. diu que no
és fàcil de creure-s’ho. En les retribucions sempre s’està parlant de percentatges molt
alts d’augments salarials i després es troben que en realitat amb segons quines línies hi
ha coses que són espectaculars, les retribucions bàsiques i complementàries de l’equip
d’alcaldia en tres anys ha pujat més d’un 300% a passat de 15.000 euros a 68.000 no és
massa però és més d’11 milions de pessetes; hi ha d’altres partides com l’arxiu que ha
crescut un 68% en un any; la policia municipal no entrarà massa perquè suficients
problemes hi ha ja com per criticar aquesta pujada del 24%; exposa que hi ha partides
que pugen molt poc i potser són les que els hi agradaria que pugessin, en retribucions
bàsiques o complementàries, perquè voldria dir que són recursos humans destinats a
temes molt interessants per exemple solidaritat en quatre anys puja un 12%, promoció
juvenil no arriba a 10% en quatre anys, promoció de la dona 10%, servei generals de
sanitat 15%, brigada d’obres en quatre anys 1%, serveis generals d’esports en realitat
en quatre anys un 9%. Hi ha tot un grup de despeses que es diu lloguers que ha anat
creixent durant aquests quatre anys, 300.000, 370.000, 500.000, 530.000 euros,
l’augment ha estat del 50%, ja sap que es lloga la gespa; en les de reparació i
manteniment també hi ha un augment substancial, diu que hi ha partides increïbles que
arriben a pujar 60,70 i 80%, que està passant en la ciutat que en les reparacions i el
manteniment de Mollet ens pugui costar 1.340.000 euros en un any. Vol parlar
d’aquelles despeses que no tenen un servei directe al ciutadà, creu que hi ha coses
curioses com que el material d’oficina baixa, o que es gasta 31.000 euros a l’any en
premsa, revistes i altres publicacions, el material especial no inventariable puja molt
45.000 euros, li agradaria veure els contractes d’energia elèctrica com s’han negociat
perquè de 500.000 euros que pagaven fa 4 anys es paguen quasi 800.000 euros entén
que la ciutat creix però es pregunta si tant, subministrament de gas passa de 125.000 a
190.000 euros, la pujada de vestuari es de 53.000 a quasi 80.000, primes d’assegurances
en quatre anys ha passat de 150.000 a més de 200.000 mil euros, tributs 1.400.000 a
1.750.000 euros, despeses de protocol es gasten 33.000 euros a l’any es gastaven
25.000, publicitat i propaganda es gastaven 58.000 en un any han passat a 70.000 euros,
festes populars molt poc un 20% de 200.000 a 240.000 mil euros, li sorprèn una amb el
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nom d’altres despeses diverses 680.000 li agradaria saber quines són, treballs de neteja
fa quatre anys 1.957.000 euros aquest any 4.090.000 euros, estudis i treballs tècnics
471.000 euros diu que es deuen tenir una quantitat d’estudis espectacular, com agrada
donar un molt bon servei a la població en atenció benèfiques 35.000, premis i beques
228.000 euros, diu que s’ha de reconèixer que s’ha passat en quatre anys de 170.000 a
228.000 euros, però si es compara amb d’altres partides no els hi acaba d’agradar molt.
Tenen el deute molt ben controlat però els interessos han passat en un any de 700.000 a
1.075.000 euros. No creu que aquest pressupost estigui realment controlat, després el
modificaran com els calgui i per tant no hi poden perdre pas massa temps, només pel
que els hi ha dit aquest pressupost no el podrien aprovar. Explica que aquest,
pressupostos estan fets amb els mateixos condicionants que els pressupostos que diuen
que estan mal fets, en conseqüència s’ha de pensar que s’està fent malament una cosa
sabent-ho, i no vol definir el que significa fer això i presentar-ho en el Ple malament,
exposa que no vol que ERC tingui res a veure amb un pressupost així.
-. El Sr. García vol reconèixer que l’alcalde va ser sensible a la petició del grup de
l’EpM de retardar el Ple per poder estar tots en millors condicions per poder afrontar
aquest debat. Explica que han estat repassant el que va succeir el Ple de l’any anterior, i
veuen que una part de les argumentacions encara segueixen vigents, per un cantó el
mètode d’elaboració dels pressupostos és poc participatiu, una cosa són les formes
concretes que determinades associacions i veïns puguin dir que els agraden, però si no
s’és capaç de vincular a tot el Consistori, si no s’és capaç de generar un nivell de
simpatia cap a la proposta inicial o prèvia de l’Ajuntament, doncs no s’està realment
creant un nivell de participació suficient i creu que això és més efectiu pel qui governa
que pel qui està a la Comissió. Creu que seria interessant que amb temps se’ls
convoqués per explicar quines són les línies generals per realitzar el pressupost i poder
així discutir alguns punts, però el fet es que tota aportació de l’oposició no es possible
perquè això ja ve fet i definit. Aquest és el dèficit del tipus de gestió que dur
l’Ajuntament. Diu que falta més inversió en la rehabilitació de cara a determinats barris
que tenen forces mancances, exposa que es evident que s’ha avançat en la Plana Lledó,
hi ha hagut intervencions que han estat positives en aquest barri, es proposa alguna a
l’estació de França que segurament serà positiva, però encara hi ha mancances per
exemple Santa Rosa i Can Gomà. També s’hauria de recolzar una mica més el tema de
Seguretat Ciutadana, afavorir més la despesa social enfocar-los més en la mediació de
tipus cultural, d’integradors socials, de carrer, saben que es va aprovar el nou servei de
mediació però encara faria falta més inversió. Explica que per invertir més calen diners i
després explicarà si la gestió de l’Ajuntament facilita diners o no en facilita. Exposa que
no s’avança suficientment en l’eliminació de barreres arquitectòniques allà on
existeixen. El tema de la neteja es veu que hi ha una pujada descomunal, ja ho ha dit el
Sr. Fenosa, que passa de l’1,7 a 4,9 milions d’euros, massa despesa a suportar per la
població; una eficàcia superior per part de l’equip de govern en la gestió de l’anterior
concessió hagués fet que el servei no fos tan car. Diu que seria convenient seguir
avançant en el recolzament del moviment associatiu, i en aquest punt no només és que
hi hagi més partides sinó que en el funcionament corrent els diners arribin en aquell
moment que aquestes associacions facin activitats. Cal més inversió en les polítiques
mediambientals, per exemple la contaminació lumínica; avançar més en el política de
mobilitat, s’ha avançat en casos, però hi ha més necessitats de les que es planteja
superar en aquest pressupost. Com ha tingut una mica més de temps ha pogut fer un
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estudi més globalitzador, hi ha cercat informació per comparar-ho amb aquells
Ajuntaments d’unes característiques similars, els del grup 2 de 20.000 a 100.000
habitants que no tenen la capitalitat comarcal, ha utilitzat els informes que fa el Servei
d’informació econòmica municipal de la Diputació de Barcelona (SIEM), ha vist com es
gestiona com es preveu, com es gasta, quina capacitat té l’equip de govern etc. Explica
que hi ha un increment des del 2006 al 2007 d’un 11,7% però el pressupost corrent és
un 13,6% i el de capital un 4,1%, creu que va en detriment del possible estalvi net, i
aquest és un concepte fonamental per garantir la possibilitat de realitzar determinades
actuacions que afavoreixin les necessitats ciutadanes; l’estalvi corrent brut pel 2007 és
3,7 milions d’euros i s’ha reduït respecte a anys anteriors; l’estalvi corrent net de 0,20
milions d’euros, és molt baix, respecte la mitjana d’ajuntaments del grup 2 que diu el
SIEM es surt molt malparats. L’elevat import del capítol 9, amortització de deute deixa
un marge gairebé nul d’estalvi corrent net, la capacitat de l’Ajuntament per generar
recursos que puguin finançar les inversions fruit de l’estalvi propi és ridícul, cal cercar
recursos fora de l’Ajuntament. L’estalvi corrent net pel 2007 de l’Ajuntament és 3,9
euros per habitant, s’ha pres com a nombre d’habitants 51.000 i escaig, la mitjana del
SIEM (2004-2005) és de 47,44 euros per habitant, per tant és deu vegades superior que
la de Mollet, diu que és una dada molt important. Pel que fa a la qüestió dels ingressos,
els impostos directes no tenen un pes relatiu excessivament alt respecte l’ingrés corrent
contra el total dels ingressos municipals. En els impostos per exemple l’impost de
construcció i obres, es planteja un creixement del 33% respecte del 2006, després
d’haver estat estancada la previsió en 1,5 milions, ara són 2 milions. Explica que el que
s’està fent ara és una previsió i que tot i això no deixa de sobtar la inexactitud de la
xifra. Explica que es va discutir l’increment de taxes, i l’EpM va estar en contra perquè
la previsió de la inflació estava molt per sobre del que seria en realitat, i per tant
significava un increment de la pressió fiscal, les dades oficials actuals diuen que ha
baixat la inflació en cada una d’elles, això significa que l’estimació que va fer l’equip
de govern va ser tan a l’alça que implica un increment de la pressió fiscal. Diu que la
despesa corrent arriba al 81,29% i supera el 92% en el capítol 9, està 12 punts per sobre
de la mitjana del SIEM. La despesa de capital, les inversions, continuen la tendència
decreixent, al 2004 hi havia un 14,90%, al 2005 el 12,49%, al 2006 l’11,82%, i ara
l’11,59%, diu que aquest és un municipi poc inversor en relació al grup 2 del SIEM,
s’està pràcticament a la meitat del percentatge d’inversió. La despesa en operacions
financeres es queda en un 7,12%, abans era un 8,28%, es a dir, l’amortització de deute,
segueix estant per sobre del SIEM, diu que sempre s’està per sobre d’aquesta
comparativa en qüestions negatives. El deute viu baixa però la capacitat d’endeutament
s’apura al màxim, el 99,98%. En el capítol 1, despeses de personal, diu que s’ha d’anar
controlant el seu contingut, donat que els increments que estan havent d’una forma
reiterativa passen del 5% i això pot crear algun tipus de problema. En el capítol 2, béns i
serveis, veu que té una evolució interanual força continguda, això pot ser positiu, però
també potser que sigui per una qüestió incrementalista, se li puja un percentatge fix en
qüestió d’inflació i no es va una mica més enllà. Explica que cada any és difícil de ferho, però un cop al mandat estaria bé rediscutir i esbrinar cada punt per actualitzar-lo,
treballar amb l’idea d’un pressupost en base zero. La càrrega financera, capítol 3 i 9, és
força elevada en referència al pressupost total, tot i que baixa lleugerament respecte
l’any anterior. L’EpM ha calculat quina seria la xifra desitjable d’inversió utilitzant les
mitjanes del SIEM, i surt que seria una mica mes de 10 milions d’euros, i en el
pressupost es proposa 5,76 milions d’euros, per tant es tindria una quantitat de diners
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importants de cara a realitzar serveis i incrementar notablement el capítol d’inversions.
Es pregunta com es financen les inversions, i amb el concepte d’estalvi net es finança en
el 2007 el 3,52% de la inversió, la mitjana del SIEM és del 26%; l’endeutament per
finançament és més del 60%, la mitjana del SIEM és del 43%, per tant, hi ha un fort
nivell d’endeutament. Explica que la Llei d’estabilitat pressupostària no permet
endeutar-se cada any més del que s’amortitza, i és un fet que s’ha de complir; ha vist
que l’any 2004 s’amortitza 3,28 milions d’euros i s’endeuta 3,26, per tant es va al límit,
així fins arribar al 2007 que s’amortitzen 3.356.000 euros i s’endeuta en 3. 535.600
euros, es a dir, que el nivell d’endeutament que es fa en aquest pressupost és el 99,98%
del que permet la Llei. S’està per sota d’un dels paràmetres de la Llei, però s’està al
límit del endeutament, i si no s’endeuten més és perquè no es pot. Creu que s’hauria de
fer l’esforç de generar més estalvi net, veu que en aquest pressupost s’ha incrementat, i
això deu ser degut a que les regidories han treballat però també perquè la Generalitat ha
tingut un comportament més solidari que amb anterioritat. Si s’incrementa l’estalvi net
es podria anar reduir any rera any el deute viu, i en conseqüència reduint l’amortització,
i per tant els diners que es deixin de gastar per amortitzar es poden utilitzar en d’altres
coses. Després d’aquest anàlisi diu que l’EpM està en desacord i votaran en contra de la
proposta de pressupost. Segons el SIEM hi hauria d’haver més de 10 milions per fer uns
altres tipus de polítiques, no enfrontades sinó complementaries amb les propostes que es
fan, perquè creuen que falten d’altres que anirien en la via d’equipaments que alguns
barris tinguessin una dedicació més important per de l’Ajuntament.
-. La Sra. Calvo diu que a l’anterior Ple el Sr. Táboas va justificar que l’aprovació de les
ordenances en el mes de setembre implicava que hi hagués més temps per l’elaboració
del pressupost, tres dies més són d’agrair, però suposa que aquest temps és més per
l’equip de govern. Es pot parlar de pressupostos participatius en el sentit que s’obre la
porta a aquells sectors que formen part dels Consells Municipals i poden dir la seva,
però no es pot parlar de pressupostos participatius en referència als grups municipals
que formen l’oposició en el Consistori, posa com exemple la proposta que el grup
municipal Popular va realitzar sobre una bonificació en la llicència dels autotaxis i que
no s’ha dut a la pràctica; conclou que es pot parlar de pressupostos participatius però
tancats a l’equip de govern. Explica que com cada any han de desxifrar el contingut de
les partides amb el nom de despeses diverses, ja que no es possible saber la seva
composició i la correcció dels seus imports, el valor d’aquesta partida és de 660.000
euros. Sobre l’import destinat a estudis i treballs tècnics, tot i que la quantitat és molt
excessiva, més de 420.000 euros, no es queixarà però demana que se li faci arribar una
còpia de tots els estudis i treballs tècnics per poder avaluar de cara al pròxim any els
pressupostos d’una manera més correcta. Aquest pressupost està compost d’uns
ingressos que són les ordenances i els preus públics, explica que el PP va votar en
contra d’aquests punt en el Ple anterior i per tant no poden estar d’acord amb el
pressupost. Es mostra en desacord amb l’increment del 6,7% de la zona blava, perquè ja
es va dir que no s’havia de prendre com una font recaptadora de diners sinó com una
mesura dissuasiva; també amb l’increment de 6,3% en la taxa de subministrament
d’aigua, diu que fa un increment d’un 1,5% respecte el 2006 que ja es va incrementar un
4,8 per sobre de l’IPC. Respecte el consum industrial no entén que si s’aplica el criteri,
paga més qui més gasta, perquè aquest any penalitzen a qui menys aigua consumeix i
congelen a qui més aigua gasta, enguany els dos tenen un 10% quan l’any anterior els
que no arribaven els 1000 metres cúbics no tenien el 10% tenien el 5%; li costa
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d’entendre que el percentatge d’increment del consum industrial sigui el mateix que el
percentatge de l’increment del consum domèstic en concret el de 54 metres cúbics;
d’aquí dedueix que no paga el que més gasta sinó el que menys té, diu que es una bona
política d’esquerres. Respecte la taxa de recollida de residus tampoc va estar d’acord
amb l’increment del 10%; no va acabar d’entendre aquest increment a la recollida de
residus comercials de paper i cartró quan va funcionar tan bé durant l’any passat i va
provocar una reducció del 0,50% degut a la revalorització que va tenir el cartró. Diu que
els impostos directes són els que pateixen els increments més excessius i això provoca
que la factura fiscal de totes les famílies augmenti, i diu que augmenta més del que diu
l’IPC. Pregunta que a la part de despeses i en concret de Serveis Jurídics Centrals a
quins edificis es refereix la partida de 54.994 euros, que l’anys passat era de 40.000
euros; en les societats municipals i organismes autònoms vol saber perquè encara es fa
referència a la Fundació d’Estudis de Medi Ambient i no al GIRO, per altra banda, no
considera gens apropiada la partida que s’està donant al GIRO de 280.000 a fons perdut,
i que a més a més sigui més o menys la mateixa que la destinada a Salut Pública, suposa
que es dirà que en salut no hi ha més competències però sí per donar aquests diners al
GIRO, ho troba exagerat i creu que hi ha d’altres temes amb més prioritat, pensa que
potser la meitat d’aquesta partida podria anar destinada a d’altres serveis més directes
als ciutadans; en relació a l’Àrea de Comunicació i Recerca li agradaria saber que
engloba la partida destinada a les masies de Can Flaquer i Can Pantiquet; a Acció
Institucional i Dret Civils no sap que hi ha dins de despeses diverses; en Pau i
Solidaritat voldria saber en quina partida estan inclosos els viatges que es fan a les
ciutats agermanades i quines són les persones que hi han d’anar, considera que
l’oposició també tindria dret a poder veure la realitat que hi ha en aquestes ciutats; sobre
les transferències a comarques i les transferències a l’exterior vol saber què hi ha inclòs
en aquesta despesa; pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica Industrial i Ocupació,
explica que es va crear una regidoria amb una regidora, amb els funcionaris
corresponents i el seu pressupost, i el seu pressupost és molt similar al de Salut Pública
però la seva activitat la desconeix, després de tres anys s’ha aconseguit la realització
d’un cens industrial, vol saber que s’espera l’any vinent d’aquesta regidoria perquè
considera que s’hauria de destinar a prioritats que fan més falta; a l’Àrea de Territori i
Medi Ambient vol saber a què corresponen els 150.000 euros destinats a l’adquisició de
terrenys; a l’Àrea de Cultura exposa que les partides destinades a festes són bastant
similars a les de sanitat, i torna a sortir el tema de despeses diverses, li demana al
regidor de cultura un resum de les despeses de la Festa Major classificat per partides,
exposa que ho van demanar al Consell Municipal i encara no se’ls hi ha fet arribar; a
l’Àrea d’Educació diu que es destina pocs diners, 75.000 euros, a condicionar les
escoles públiques, si es compara amb el condicionament de les instal·lacions esportives
diu que és una mica desproporcionat; a l’Àrea d’Esport els agradaria saber quan
s’acabarà de subvencionar el camp de futbol dels Germans Gonzalvo i es començarà
d’aquesta manera a subvencionar altres esports de Mollet; vol saber quina és la partida
concreta per incentivar l’esport base i també si el hoquei o el Club de Futbol de Lourdes
tindran algun tipus d’ajuda en el manteniment i condicionament de les seves
instal·lacions; a l’Àrea de Salut Pública li sorprèn que el seu pressupost sigui diminut,
exposa que si es treu la partida de recollida d’animals i la prestació del servei de
desinfecció, desinsectació i ratització que no afecta directament a les persones, queden
197.000 euros, i si a més es treu el tema de retribucions queda un pressupost de
101.000 euros; continua dient que a l’Àrea de Serveis Socials es pot alegrar de tots els
35

increments que s’estan duent a terme, i s’ha d’anar fent perquè hi ha molta gent que ho
necessita; a l’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat l’any passat hi havia en el pressupost
unes despeses de 30.000 euros i aquest any es passava a 49.000 euros se’ls hi va dir que
eren uns programes que es feien conjuntament amb la Diputació sobre integració, vol
saber els objectius d’aquests programes, per què s’ha donat aquesta diferència de 19.000
euros, i com es que hi ha una partida similar que la de l’any passat canviada la
denominació funcional. Conclou que el PP no pot aprovar un pressupost que es troba en
un increment dels preus de les ordenances amb el qual no van estar d’acord, tot i així
vol que se’ls hi faciliti totes les dades que s’han demanat.
-. El Sr. Guillaumes valora aquest pressupost com fortament contingut, perquè en el Ple
d’ordenances fiscals no es van pujar els impostos segons la previsió d’inflació i per tant
després no es pot demanar que els pressupostos siguin absolutament expansius. Li diu al
Sr. García que pot ser que durant aquests dos mesos, que ha caigut el preu del petroli, la
inflació acabi sent més petita, però ha de reconèixer que els altres anys d’aquest mandat
ha passat el contrari. Continua dient que és un pressupost social, perquè l’aposta pels
serveis personals és clàssica, i que una de les coses que els honora es que ningú no ha
acusat aquest pressupost d’electoralista, qüestió que agraeix, i efectivament no ho són
gens. Explica que és un pressupost de passar el raspall, no hi ha partides de grans
inversions, de coses espectaculars, sinó un pressupost d’acabar les coses que s’han fet,
més de manteniment que de grans obres, és cert que es consoliden les polítiques d’eixos
de centralitat en determinats barris, es va fer a la Zona Centre, a Lourdes, aquest any es
nota més a la Plana Lledó, s’aposta per polítiques de manteniment, neteges, cosa que ja
es sabia. Diu que són polítiques que toquen fer a finals de mandat, perquè el que cal és
deixar la ciutat en estat de revista perquè els ciutadans diguin la seva del que creuen que
s’ha fet o no s’ha fet. Sobre el tema de la reducció del deute, diu que no va molt de
pressa, però tenint en compte que no es pugen gaire els impostos, el fet que la ratio de
deute hagi passat del 100% al 78,18% és una consecució important, dintre de la seva
modèstia, i sense haver pujat els impostos és fruit d’una bona gestió. Exposa que si que
hi ha una sèrie de polítiques noves, i subratllaria el tema de l’accessibilitat dels
polígons, noves línies d’autobús i polítiques que no tenen tant a veure en fer obres sinó
amb un caràcter més ciutadà.
-. El Sr. Táboas diu que per saber el que cal en aquesta ciutat no cal submergir-se en les
partides, evolució històrica de les partides i comparació entre partides, els hi diu que no
necessiten més temps per analitzar el pressupost perquè realment no tenen una
alternativa clara i concreta a la seva política de govern. Explica que ha estat escoltant el
que deien però que realment ha estat més atent al que no deien, exposa que tots els
serveis que dóna l’Ajuntament a les persones, a l’espai físic etc. amb 60 milions
d’euros, bàsicament ho fan bé, perquè l’oposició no ho ha criticat, no han sabut senyalar
quins són aquells serveis obligatoris o no obligatoris que són greument deficitaris,
continua dient que no els trobaran, perquè Mollet és una ciutat ben dotada de serveis, i
ben dotada d’equipaments. Diu que en comptades ocasions han assenyalat que o com ho
farien, el Sr. García ha parlat d’eliminació de barreres, de més moviment associatiu, de
més polítiques mediambientals; explica es porta molts anys eliminant barreres, alguna
vegada s’ha parlat en el Ple, que el programa d’eliminació de barreres que en el seu
moment es va aprovar, s’ha executat pràcticament en la seva totalitat, i cada vegada que
es fan obres al carrer s’eliminen barreres, pràcticament tots els equipaments municipals
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tenen suprimides les barreres arquitectòniques llevat de Can Gomà, on aquest any
s’instal·larà un ascensor a l’escola de música; creu que és una ciutat que fomenta molt el
moviment associatiu i assenyala que per l’any vinent les transferències corrents a les
associacions s’incrementen el 4%; han dit que farien més coses en polítiques
mediambientals, explica que sobre aquests temes el marge de maniobra i competències
són limitats; reconeixen que el govern ha fet coses de mobilitat però que en farien més,
diu que sobre aquest tema també tenen un marge de maniobra limitat i el tema de
competències tampoc és clar. El Sr. García ha parlat sobre el tema d’inversions, per
acabar dient que l’Ajuntament és poc inversor, però que a la vegada fan bé perquè
s’endeuten tot el que la llei els permet, creu que ha acabat entenen que es pot endeutar
amb préstecs a llarg termini pel mateix import de les amortitzacions que es fan, la Llei
d’estabilitat pressupostària, explica que aquest és un Ajuntament inversor en la mesura
que la estructura de pressupost els hi permet; li diu que la seva política és aconseguir
més transferències de capital d’altres administracions per fer més inversions, en el
pressupost d’aquest any, en relació amb el de l’any passat hi ha 1 milió més d’euros en
transferències de capital d’altres administracions per fer inversions; li diu que no ha
estat capaç de concretar quines són els altres tipus de polítiques, i creu que aquesta ha
de ser l’explicació que ells han de fer com oposició política al seu govern. Li diu al Sr.
Fenosa que ha començat a criticar l’estat d’ingressos per acabar dient que no ho entén
massa, diu que el pressupost incorpora un informe econòmic financer que detalla
exhaustivament d’on surten els ingressos, realitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament
que els permet a l’oposició la crítica, no sap si això ho trobaran en d’altres Ajuntaments;
diu que si es tinguessin més ingressos tindrien més despeses, més llocs de treball, més
serveis, recorda que cada any es van creant serveis nous i que l’any vinent hi haurà el
Servei de Mediació, o el Centre de Dia per Profunds, explica que això es pot fer perquè
es fa una bona gestió del pressupost i s’aconsegueixen diners d’altres administracions,
especialment en el tema de la Gestió Tributària on els percentatges de recaptació han
millorat substancialment els últims anys. Explica que donarà resposta a les preguntes
que se li han fet, tot i que creu que és en les Comissions Informatives el moment idoni
per preguntar sobre partides concretes. Li diu al Sr. Fenosa que és cert que hi ha un
increment substancial en la taxa dels guals, és degut a que s'ha fet una tasca molt
important d’inspecció i regularització de tots els guals de la ciutat; la partida de lloguers
s’incrementa perquè es va aprovar en el Ple el lloguer mitjançant el sistema de leasing
dels pisos de l’edifici de Jaume I, que són propietat del BBVA, i en la d’esports perquè
la instal·lació de la gespa artificial als dos camps de futbol, es fa mitjançant el sistema
de renting; li sembla una mica ridícul que es fixin en la partida d’altres despeses
diverses que són 600.000 per tot l’Ajuntament en un pressupost de 49 milions d’euros i
una població de més de 50.000 habitants, que té 7 centres cívics, 3 edificis
institucionals, 9 instal·lacions esportives etc., diu que no es pot gestionar tot això sense
una partida que tingui aquest nom, que per altra banda és la denominació que li dóna la
llei; li diu a la Sra. Calvo que en aquesta partida és on estan els viatges a les ciutats
agermanades, per tant si els regidors de l’oposició també hi volen anar s’haurà
d’incrementar la despesa d’aquesta partida; explica que vol controlar molt la pressió
fiscal i que ja es veurà quin és l’índex de preus al consum del més de desembre, li vol
recordar al Sr. García que la pressió fiscal a les famílies està fixada al 4%. Li diu a la
Sra. Calvo que el tema de la transferència al GIRO és clarament un tema d’opció
política, ells han decidit que és un projecte important per la ciutat i que es continuarà
finançant amb aquest import, sobre el tema de les masies diu que l’estat d’inversions hi
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ha una dotació de 20.000 euros per començar els estudis inicials de la remodelació
d’aquestes masies; la transferència a l’exterior és la que es fa a Cinco Pinos; en el tema
d’Esports, Salut Pública i Serveis Socials és la política que duen des de fa uns quants
anys i és la que mantindran, li sorprèn que hagi tret el tema de Salut Pública perquè és
un dels Ajuntaments que més coses està fent amb aquests temes quan no és competència
seva, en Polítiques d’Igualtat per l’any que ve surt reforçat perquè hi ha un treball
transversal que s’està fent amb el col·lectiu de nouvinguts, que es fa des de diversos
àmbits; explica que hi ha la previsió d’adquirir uns terrenys a la plaça de Miquel Martí i
Pol que encara no tot aquest espai és de titularitat municipal i s’ha d’acabar d’adquirir
tota aquella zona per construir la futura biblioteca.
-. El Sr. Monràs diu que és important que els dubtes que tingui l’oposició quedin aclarits
o almenys intentar-ho fer, però exposa que s’haurien d’aprofitar els mecanismes que hi
ha per aclarir els dubtes abans d’arribar al Ple, si després en el Ple han de fer la reflexió
no hi ha cap problema; diu que a la Comissió Informativa no han formulat cap pregunta,
i és bo que es pregunti en aquell moment perquè hi ha tots els serveis tècnics a la seva
disposició, els regidors ponents dels diferents temes i es poden aclarir tots els dubtes. Li
diu al Sr. Fenosa que a la Comissió Informativa no va formular cap pregunta i que es fa
difícil explicar-li coses exposades i que sense mala fe les explica incorrectament, per
exemple les retribucions d’Alcaldia pugen perquè s’ha aprovat la incorporació d’un
tècnic a l’arxiu i està inclòs en aquesta partida així com les retribucions dels diferents
grups municipals; sobre el tema de la llum i el gas li recorda que s’han obert tres escoles
bressol i tenen consums; li reconeix que la despesa de neteja s’ha incrementat, però si
ell pensa que és una falta de gestió que s’hagi incrementat el doble dels treballadors de
neteja així com la maquinària, ho pot dir, però l’equip de govern pensa que eren
insuficients i que el contracte estava al sostre de les seves capacitats; li diu que la
partida d’interessos puja, li pregunta si no li ha pujat la seva hipoteca, perquè els
interessos pugen i tot i així les condicions dels préstecs que s’han fet són excel·lents; li
demana al Sr. Fenosa que pregunti sobre tot el que tingui dubtes i ells li intentaran
aclarir, i a partir de l’aclariment pot fer la interpretació que consideri més oportuna. Li
diu al Sr. García que està acostumat aquestes intervencions en què es diu que no és el
seu model, i que ho troba legítim, però en el model de l’equip de govern hi ha hagut
més de 600 propostes i més del 80% d’aquestes propostes formen part del pressupost i a
més a més, aquestes propostes han passat pels consells municipals de participació per la
seva valoració, li demana que participin i facin tantes propostes que com grup o persona
vulguin fer, però si en alguns consells no hi participen es fa difícil i complicat; li explica
que al barri de Santa Rosa es construirà l’Escola Oficial d’Idiomes, a més a més de la
construcció més important, i no cal que totes siguin municipals, l’hospital, també s’ha
fet front a una petició de l’Associació de Veïns sobre la instal·lació de plataformes
elevades; definitivament ha reconegut que hi ha la Llei d’estabilitat pressupostaria que
fa que no s’inverteixi més perquè no es pot, li recorda que la inversió que farà
l’Ajuntament conjuntament amb d’altres administracions serà de 6 milions d’euros; s’ha
passat una inversió que es produirà a la ciutat i que no està a les inversions, que són
aproximadament 50 milions de pessetes en un espai on es col·locaran ambulàncies i
taxis, una altra inversió que no tindrà efectes en el pressupost de l’Ajuntament, 3
milions d’euros en el polígon industrial de la farinera; hi ha un 15% d’increment
d’ingressos d’altres administracions, gràcies al treball constant i decidit dels regidors i
regidores del govern municipal; diu estar d’acord amb una de les afirmacions que ha fet
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i és que li agradaria fer més inversions de les que es proposen però, la Llei d’estabilitat
pressupostària no ho permet. Li diu a la Sra. Calvo que la convida a cercar una zona
blava més barata que la de Mollet d’una població de característiques similars; li aclareix
que el nom oficial és Escola Universitària de Fundació de Medi Ambient més enllà que
el contingut sigui un altre; la Diputació de Barcelona està fent per Mollet un estudi de
rehabilitació de les masies de Can Pantiquet i Can Flaquer i els 20.000 euros és una
previsió d’inici pressupostària per començar a fer allò que calgui fer, que no serà tot;
sobre promoció industrial la convida a la presentació que es farà de promoció industrial
d’aquesta ciutat, que a més a més, estarà penjada a la web municipal, li avança que des
de la regidoria es farà tota una enquesta al conjunt d’empreses de la ciutat per valorar el
conjunt de serveis i infrastructures que tenen etc., promoció industrial no només passa
per fer el cens, també tramita les llicències d’activitats, intenta donar un cop de mà amb
aquells recursos externs que han de buscar les empreses per tal d’invertir a la pròpia
ciutat, diu que aquest és un treball constant que s’ha de fer des del primer dia; sobre
condicionament d’escoles, espera que es mantingui la ratio que en els últims anys s’ha
mantingut, aquest any, amb l’excepció del pressupost de l’any passat, que es va fer un
condicionament important a la tanca del Joan Salvat Papasseit i l’Escola de Can Vila
que va tenir una aportació molt important del Departament d’Educació, s’ha
incrementat l’aportació de l’any anterior, i aquesta ha d’estar complementada amb una
aportació similar de la Generalitat, per tant la inversió serà de 140.000 euros; li diu que
no subvencionen el Camp de Futbol de Germans Gonzalvo, es un equipament municipal
i per tant totes les inversions les fa l’Ajuntament, la inversió que es proposa aquest any
és un dels compromisos que hi havia amb la fusió de les entitats, finalitzar totes les
obres de condicionament, i col·locar la coberta a les grades, i en els altres caps de futbol
es col·loca gespa artificial, i recorda que els lloguers són la gespa i per tant la despesa de
lloguer puja; sobre despeses diverses en temes de solidaritat li diu que totes les accions
que es fan des de la regidoria formen part d’aquesta partida, la festa, les publicacions, el
díptic de l’1%; altres despeses diverses de cultura són totes les activitats de promoció
juvenil, totes les activitats de cursos i tallers dels Centres Cívics, la compra de material
inventariable que hi ha en els Centres Cívics, totes les activitats programades de la gent
gran, teatre, concerts, danses, Estiu Festiu, la Cavalcada de Reis etc.. Creu que el Sr.
Táboas ha aclarit moltes de les qüestions que han plantejat i ell ha intentat afegir alguns
aclariments que potser no quedaven del tot clar. Es pot discutir si la partida és de 1000 o
1200 euros, però els pot dir que hi ha un increment de l’entorn del 12% del pressupost
de l’Ajuntament i que d’aquest increment de despesa real dels recursos de l’Ajuntament
van fonamentalment, a temes d’Educació, cal recordar que l’any vinent serà el primer
any sencer de l’Escola Bressol els Pinetons, i es té concertat amb la Generalitat de
Catalunya un Pla Educatiu d’Entorn, que són també despeses directes de l’Ajuntament,
tot l’increment que té l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, si es vol retallar
demana quines són les despeses que es volen retallar. Li diu al Sr. Fenosa sobre temes
de reparacions i manteniment que la ciutat és un element viu, dels espais més antics més
i dels nous menys, però sempre hi ha reparacions; sobre la contenció en l’endeutament,
poden barrejar conceptes, però un concepte legal i normatiu és la ratio del deute viu, i
és incontestable que en l’any 2004 estava a l’entorn del 90% i el 2007 aquesta ratio serà
del 78% sobre el 110% que és possible, això es fa amb un increment d’aquelles partides
importants com són l’Institut dels Discapacitats, augmentar la plantilla de la Policia
Municipal, major despesa en seguretat pública, augmentar el servei de mediació amb el
seu pressupost anual…Els assegura que porten treballant en aquest pressupost des
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d’abans de l’estiu, de manera constant i coordinada, analitzant els ingressos i despeses
que havia de tenir aquest Ajuntament, i aquestes despeses van fonamentalment a
infrastructures ciutadanes, com per exemple els Serveis de Gent Gran el Lledoner a la
Plana Lledó, i tot el que són Educació, Cultura, Esports, Serveis Socials, Salut…Explica
que dintre d’uns dies es presentarà el catàleg de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, i
probablement amb l’excepció de la ciutat de Barcelona, Mollet té un catàleg de serveis
molt important adreçats al conjunt de persones, li diu a la Sra. Calvo que va adreçat a
les persones que tenen menys recursos i més necessitats i això també ho fan en política
fiscal, li continua dient que li agradaria que es repenses l’afirmació que ha fet, perquè la
política fiscal de l’Ajuntament sempre ha estat, paga més qui més consumeix, i paga el
que més recursos té, totes aquelles famílies que tenen situacions complicades li assegura
que no acaben quedant al marge de tota la política de Serveis Socials que té
l’Ajuntament.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. Fenosa li diu al Sr. Guillaumes que un pressupost que puja aproximadament un
13% respecte el que hi havia l’any anterior, i amb el tipus de despesa que té no hi està
gens d’acord que sigui contingut; la Llei d’estabilitat pressupostaria diu que tant pagues
tant pots endeutar-te, des d’aquest punt de vista no hi ha més possibilitat de creixement,
per tant deixa sobre la taula que si no és electoralista és perquè no pot ser-ho. Li diu al
Sr. Táboas que l’alternativa la tenen i força clara, i l’única cosa que li diu és que les
despeses que hi ha a l’Ajuntament són fortes (lloguers 500.000 euros, reparació i
manteniment de la ciutat 1350.000 euros, treballs de neteja 4.100.000 euros, interessos
1.100.000, altres despeses 700.000 euros, tributs 1.700.000 euros, energia elèctrica
780.000 euros, gas 180.000 euros) total 10.500.000 euros, mentre algú no demostri que
això s’ha treballat com perquè la despesa no sigui més petita, sempre s’estarà dient que
aquesta despesa és exagerada, si d’aquí surt un 10% d’estalvi aquesta quantitat es pot
recol·locar en partides molt més interessants pel bé de la ciutat i pel bé dels ciutadans;
encara no li ha demostrat ningú que hi ha una feina clara i concisa sobre la despesa
d’aquesta ciutat i fa quatre anys que la demana. Li diu al Sr. Táboas que la partida
d’altres despeses diverses és més de 100.000.000 de pessetes, el que li semblaria ridícul
es que el Sr. Táboas no es preocupés si estigués en el seu lloc. Li diu al Sr. Monràs que
té raó sobre el tema de la despesa d’Alcaldia, i que li ha preguntat moltes més coses i
només li ha respost aquesta, li demana que no contesti només el que ell vol. Sobre el
tema de llum i gas no diu que la ciutat no necessiti més consum, però demostri que hi ha
hagut una feina perquè no hi hagi un cost més baix; li diu que si les seves despeses
d’hipoteca li pugen en un any un 35% segurament hauria de prendre una determinació
molt seria amb el seu pis, i la previsió de les despeses d’aquest any és un 35%; afageix
que la reparació i manteniment costa 1.350.000 euros demana que demostri perquè creix
tan desorbitadament, fa extensible aquesta petició a d’altres partides, si tenen raó estarà
encantat en donar-les però fins ara no ho ha pogut fer mai, com a mínim en quatre anys.
-. El Sr. García diu que si en el Ple es planteja una crítica a tot, et diuen que vas a
“machacar”, no coneixes la realitat, vius en un altre món, si en canvi tens una actitud
més oberta i reconeixes que hi ha coses positives aleshores et diuen que dones la raó en
tot, no tens espai, què estàs defenant. Explica que han fet un esforç molt gran per fer un
tipus d’anàlisi dels pressupostos, i ràpidament el ponent diu que això no s’ha de fer, i
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s’ha de fer com l’interessa que es faci al Sr. Táboas per treure un profit polític, exposa
que ells han fet un esforç, han intentat plantejar elements comparatius per intentar
objectivitzar, es plantegen el per què la gestió que dur l’Ajuntament de Mollet és
diferent i en molts elements és negativa en relació a una classificació objectiva que fa
un organisme com és la Diputació de Barcelona; ell en cap moment ha dit que l’alcalde
i el Sr. Táboas governen quasi bé tot i la Llei d’estabilitat pressupostària, sinó que
l’equip de govern s’ha endeutat tot el que els hi permet la llei, però que hi ha altres
formes de finançar les inversions i això no ho reconeixen, i quan s’ha plantejat la
comparativa s’han adonat que hi ha una certa diferència negativa; diu que l’estalvi
corrent net de l’Ajuntament al 2005 era el 7,34%, al 2006 el 4,36%, i ara el 3,52%,
clarament ha anat disminuint, això vol dir que la gestió que fa l’Ajuntament no té
aquella capacitat de filar prim per buscar com s’estalvien diners, mantenint un nivell de
serveis a ciutadans i plantejar l’idea del pressupost zero, que és una metodologia que
s’utilitza de tant en tant i que és rentable, s’ha de rediscutir tot i veure de quina forma
s’aconsegueix reduir una despesa, suprimir les que no correspongui, i treure diners que
permetessin finançar el pla d’inversions. Exposa que la xifra de 3,90 euros per habitant
és una qüestió miserable, i la mitjana dels ajuntaments que es poden comparar és de
47,44 euros. Si s’aplica un nivell d’eficiència es podria aconseguir sobre uns 10 i escaig
milions d’euros i per tant fer més coses. Diu que han entrat en una via positiva,
d’aportació complementaria, i aportació al servei dels ciutadans de Mollet. Vol corregir
que quan ha dit en la seva anterior intervenció Santa Rosa volia dir Rosaleda Can
Gomà, aquest barri que manifesta greus mancances al carrer. Diu al Sr. Táboas que
probablement no coneix els carrers de Mollet, perquè se n’adonaria que hi ha un conjunt
d’obstacles i una imatge que a ell com a ciutadà de Mollet li dol. Vol recuperar un tema
que ha exposat la Sra. Calvo, sobre els agermanaments i la participació de l’oposició en
els agermanaments, en el inici del procés de l’agermanament amb Rívoli va participar la
Corporació Municipal i això es pot documentar; vol fer constar que l’EpM vol participar
en el procés de consolidació dels 20 anys de celebració amb Rívoli, vol participar a tots
els nivells, perquè qui s’agermana és la població, per tant reclama la participació en tots
els actes de la celebració.
-. La Sra. Calvo li diu al Sr. Táboas que el que està ben fet ja s’encarrega ell de dir-ho,
la seva obligació és mirar les deficiències de les propostes que els proposen. Els demana
alternatives, li diu que si tingués un equip de tècnics com té ell segur que més d’una
iniciativa li portaria, igualment en el darrer Ple d’ordenances li van presentar una i com
si no li hagués presentat; sobre que l’oposició no ha de fer estudis econòmics-financers,
li diu que ells fan el que poden amb el que entenen i el temps que tenen; explica que ella
no ha entrat en l’import de les despeses diverses, sinó que aquesta partida conté tantes
coses que és molt difícil de cara a la oposició saber que inclou. Sobre la partida de
Solidaritat li diu que ella en cap moment ha dit que la vulgui incrementar, sinó que una
solució es que en comptes que sempre vagin els mateixos fer-ho rotatiu. Sobre la partida
del GIRO creu que és lícit que ella digui que no ho faria, ja que és una postura política.
Sobre les transferències només volia saber quines eren, i diu que encara no li ha
contestat quines són les transferències a altres comarques. Reconeix que l’Ajuntament
fa coses que no són de la seva competència, però ells destinarien els diners a fons perdut
del GIRO a fer altres coses que no són de competència municipal. És cert, que les
preguntes s’haurien de fer a la Comissió Informativa, però no ha tingut el temps
suficient per fer-les allà i tot i així va preguntar alguna cosa. Li diu al Sr. alcalde que la
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Llei d’estabilitat pressupostaria no deu ser tan dolenta quan el Partit Socialista que està
en el govern no l’ha canviat encara; sobre la zona blava, li sembla bé que sigui la més
barata però li continua semblant un increment alt, no creu que hagi de mirar-ho en
d’altres poblacions quan no ho ha fet amb cap altre impost; li ha quedat contestada la
seva pregunta sobre el tema de les masies; li dóna les gràcies pel cens industrial que ha
trigat tres anys, i aprofita per demanar un llistat de les empreses que estan obligades a
pagar l’IAE; sobre el tema d’esport demana disculpes si ha dit subvenció, demana quan
s’acabarà tota la inversió que s’està fent en aquells camps de futbol, perquè considera
que hi ha altres inversions dins l’esport que també serien necessàries. Diu que de cap
manera el PP ha volgut alertar com des del partit del govern es vol fer veure, només que
la majoria de vegades és per demanar aclariments, en cap cas s’ha queixat de l’import
del lloguer simplement volia saber quines despeses concretes estaven incloses, en cap
cas desitja baixar els pressupostos dels serveis socials, sinó el contrari. Sobre la taxa de
subministrament d’aigua diu que fins ara ha entès que paga més qui més gasta, i diu que
dins del consum industrial no passa això, i paguen igual els que gasten poc que els que
gasten més, ambdós tenen un 10%, i l’any passat era un 5% i un 10%.
-. El Sr. Guillaumes explica, en referència als temes de manteniment, que han pujat, i
que el que no poden fer és dir per una banda que s’ha de fer més manteniment en els
carrers etc. i després sorprendre’s per la pujada; creu que aquest mateix argument l’han
aplicat a la neteja, exposa que va ser públic i notori, es va estar parlant, es va dir la
quantitat de diners que s’invertiria i exactament el que representava, que es doblaven
serveis i ara es sorprenen de l’augment. Vol aclarir que a la Roseleda Can Gomà els
temes de la via pública es notarà una millora. Sobre si el pressupost és incrementalista si
agafa la pujada en temes de personal, s’urbanitzen integralment dos carrers, es fa un
edifici nou de serveis socials, serveis que només es pagaven tres mesos l’any es pagaran
tot l’any sencer (escoles bressol, etc), i a continuació es diu que hi ha poques inversions,
creu que s’ha de dir una cosa o l’altra. El que és important és que tinguin una filosofia
contraria al que és aquest pressupost, diu que no ha sentit res sobre això, no han dit el
que s’ha de gastar i el que no s’ha de gastar, i aquesta creu que és la funció que molt
lícitament els atribueix la llei, i que en aquest cas no s’ha vist. Preguntar els dubtes
correspon més a una comissió que a un plenari.
-. El Sr. Táboas diu que poden fer la intervenció i presentació que vulguin, ell no els
dirà com ho han de fer, però l’oposició no té realment una alternativa, i no són una
alternativa de govern d’aquesta ciutat; diu que l’oposició el que ha de fer és criticar les
raons per les quals es fan les coses i les maneres de fer les coses, i la seva oposició és
bàsicament a com fan les coses; el que han de fer és tenir una alternativa clara a l’acció
de govern i no la tenen i es dediquen a criticar la seva gestió, i no qüestionen el que fan
perquè el que fan ho fan molt bé, perquè porten molts anys gestionant aquesta ciutat.
Explica que el que un s’ha de preguntar, si és alternativa aquest govern, és si
suprimirien, modificarien, crearien nous Centres Cívics, si d’instal·lacions esportives en
crearien més en suprimirien alguna, el transport dels polígons industrials que està
previst en el pressupost de l’any que ve el finançarien el 100% o esperarien a veure si la
Generalitat col·labora en el finançament, la plantilla de policia estan d’acord amb
aquesta gradació d’increments, l’haguessin fet més ràpida o més lenta, els hi pregunta si
construirien un Centre de Serveis a la gent gran que costa 3.000.000 d’euros, tampoc
han dit que construïssin una escola bressol d’any vinent, tancarien el Taller Alborada
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perquè no es competència de l’Ajuntament, el servei de neteja el mantindrien com
personal propi o mantindrien una contractació externa com hi ha ara, l’oposició només
diu que gasten massa en servei de neteja; el GIRO li queda clar que el PP no el
finançaria es una de les coses que ha dit com alternativa el PP; al servei a domicili a les
persones en destinarien més diners, ho farien amb personal propi, o ho farien com ho
fan ells amb contractació externa, quina seria la seva política de joventut. Diu que tot
això és el que haurien de dir i no ho han dit, i deixar de criticar si aquesta partida creix
un 2 o un 20. Li diu a la Sra. Calvo que les transferències a d’altres comarques és una
transferència al Consell Comarcal.
-. L’alcalde li diu al Sr. Fenosa i a la Sra. Calvo que la tipologia de les partides és el que
marca la Llei de pressupostos, i quan ells posen el calaix d’altres despeses diverses, per
exemple al de Cultura, hi ha la Festa Major, la campanya de teatre, la cavalcada de Reis,
els cursos i tallers dels centres cívics, els cursos i tallers de la gent gran, la mostra
d’entitats, l’estiu festiu. Li diu al Sr. García que entén que hagi estat un lapsus respecte
a Sta. Rosa però que aquest govern està pendent de totes les inversions que s’han de fer
a tota la ciutat, recorda l’equipament cultural del teatre de Can Gomà i l’Escola
Municipal de Música que està al barri de la Rosaleda Can Gomà, i en el carrer Vincia
s’està fent clavegueram nou, si vol treure un altre barri també li dirà totes les inversions.
Li diu a la Sra. Calvo que s’equivoca a l’hora d’analitzar alguns números, ells han fet el
mateix increment a les indústries, però no pas respecte els consums que són diferents; li
continua dient que ja li han dit algun cop que no és possible donar-li el cens de l’IAE
perquè hi ha una Llei de protecció de dades que impedeix donar-lo; li diu que no es cert
que ho dediquin tot a Germans Gonzalvo ja que a totes les instal·lacions esportives
municipals hi haurà remodelacions: al Pavelló de Plana Lledó vestidors, i tota la pista
esportiva; al Camp de la Zona Sud i el de Can Vila gespa artificial, al Pavelló de Riera
Seca es tindrà el Centre de Tecnificació de Catalunya de Patinatge i remodelacions a la
Pista d’Atletisme. L’increment pressupostari real de l’Ajuntament és de 11,66%, de
l’Institut Municipal dels Serveis als Discapacitats, 18,64%, de l’Institut Municipal
d’Educació el 28%. Explica que de l’increment de l’Ajuntament, les partides més
destacades són infrastructures, i serveis a la persona, amb un increment de més del 28%.
Exposa que des de l’any 2004, dades de l’estudi econòmic, la despesa corrent de
l’Ajuntament, respecte l’àmbit de serveis socials ha pujat en tres anys un 48%, la de
Serveis Personals (Ajuntament i Organismes Autònoms) un 22%, Neteja Viària i
Recollida de Residus un 82%, Via Pública 87%. L’última dada que vol reflectir es que
la ratio del deute viu ha passat de 94,28% al 2004, al 78,18%. Explica que aquest
pressupost anirà acompanyat d’un Pla d’Actuació Municipal del qual donaran complida
informació i que serà el compromís envers la ciutadania i que estarà penjat a la web
municipal.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez, López i Rodríguez.
Total: 9
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S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
13. Nomenament dels representants de l'Ajuntament en el Consorci del Parc
d'Interès Natural de Gallecs
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 25 de setembre de 2006, va aprovar definitivament
la creació del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs i els seus
estatuts.
La resta de municipis consorciats també han aprovat la creació del Consorci i els seus
estatuts en dates diferents pels seus respectius plenaris.
Els estatuts han estat publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre
de 2006.
Per la seva banda el Govern de la Generalitat, mitjançant la Comissió de Govern de
Política Territorial, en la seva sessió de 24 d'octubre de 2006, ha acordat la constitució
del referit Consorci, per la qual cosa tots els ens que han de constituir el Consorci han
aprovat la seva creació i els seus estatuts.
L'article 9 dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
estableix la naturalesa i composició del seu Consell Plenari. L’Ajuntament de Mollet del
Vallès hi té quatre representants en aquest òrgan.
Atès l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídics de les
entitats locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Designar les següents persones per formar part del Consell Plenari del Consorci del Parc
de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs en representació de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès:
Josep Monràs Galindo, Alcalde
Feliu Guillaumes Ràfols, 1r Tinent d'Alcalde
Josep Maria Garzón Llavina, 2n Tinent d'Alcalde
Oriol Valls Rovira, Cap del Departament de Serveis Jurídics Centrals
El Sr. Garzón explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
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-. El Sr. Bargalló diu que en la línia del que ja varen votar el passat Ple, l’aprovació
definitiva de la Constitució i dels Estatuts del Consorci, ERC està en desacord amb
aquests Estatuts per totes les qüestions ja plantejades i per tant seguiran votant que no.
-. El Sr. García dóna per conegudes les diferents posicions que s’han argumentat al llarg
dels debats sobre el Consorci. En referència de la proposta i el fet que és un òrgan en el
qual s’han de valorar les coses políticament creu que han de ser polítics tots els
membres, i si cal recórrer a tècnics de vàlua hi haurà segurament la forma de garantir
que hi puguin assistir, per tant no hi estan d’acord. Quant a criteris de composició, és
evident que l’alcalde hi ha de ser-hi, però creu que la regidoria de Medi Ambient hauria
de ser present, perquè aquest enfocament ha de ser el que marqui tot plantejament i
decisions del Consorci. Creu que l’oposició hi ha de ser i no hi estan representats.
-. El Sr. Garzón explica que tenen visions diferents sobre Gallecs i el Consorci, i per
aquesta raó hi ha el regidor de Planificació Territorial i no la regidora de Medi Ambient,
respecte a què formi part l’oposició realitzaran el mateix sistema que ha utilitzat el Sr.
García pels pressupostos, farà un estudi comparatiu de tots els municipis que formen
part del Consorci per veure quants membres de l’oposició han nomenat.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. García diu que amb el pressupost 420.000 per estudis i treballs tècnics hi ha
suficient per fer l’estudi sobre aquest tema tan concret.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, García, Gómez i López. Total: 9
S’abstenen: Calvo i Rodríguez. Total: 2.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
14. Nomenament d'un membre del Patronat de la Fundació Privada Estudis del
Medi Ambient de Mollet del Vallès
Amb data 2 d’octubre de 2006 la fundació ha presentat a l’Ajuntament un escrit
(Registre d’entrada. núm. 21.780 de data 10 d’octubre de 2006) mitjançant el qual
proposa a la persona que ocupi la gerència de l’Agència de Residus de Catalunya com a
membre del Patronat Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès.
Vist l’informe del Cap de secció de la Secretaria Tècnica d’Empreses Municipals.
Atès l’article 10.j) dels estatuts de l’esmentada fundació.
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Atesos els articles 22.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i
38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2586/1986.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Designar la persona que ocupi la gerència de l’Agència de Residus de Catalunya com a
membre del Patronat Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès
La Sra. Safont explica el contingut de la proposta.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
15. Proposta d'acord en relació al projecte de llei sobre la Memòria Històrica
Atès que el passat 28 de juliol d’enguany, es presentà al Congrés dels Diputat el
projecte de llei per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor
de qui patí persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura del general
Franco.
Aquesta iniciativa del Govern de l’Estat és un pas endavant per a la normalització de la
democràcia que gaudim, i, malgrat que constitueixi una esperança per a totes aquelles
persones que han sofert la brutalitat del franquisme i que a data d’avui esperen la plena
rehabilitació, el reconeixement i el rescabalament moral, és, encara, insuficient i suposa,
en la redacció com a projecte de llei, una decepció en relació a les expectatives
dipositades.
El reconeixement de les víctimes del franquisme, així com l’exercici de la memòria
històrica és una qüestió d’interès general, perquè estem parlant d’un patrimoni de la
població actual que haurà de ser traspassat a les futures generacions: saber què ha
passat, quines conseqüències ha tingut i què s’ha de fer per tal que mai més torni a
perpetrar-se l’horror col·lectiu d’un règim totalitari. Així doncs, caldria que l’esmentat
projecte de llei tingués en compte aquesta premissa i seguís la doctrina de dret
internacional establerta per les Nacions Unides pel que fa als crims contra la humanitat,
per una banda, i la consagració dels Drets Humans, per l’altra.
D’acord amb la Constitució i amb la doctrina internacional sobre Drets Humans no es
pot deixar totalment intacta l’activitat jurisdiccional dels tribunals militars i dels judicis
sumaríssims que se citen en el projecte de llei que ens ocupa, si no volem que s’obri una
preocupant escletxa al nostre sistema de drets i la plena efectivitat de la Constitució: per
tot això, i d’acord amb aquesta interpretació de la legalitat vigent, no s’hauria de passar
per alt l’anul·lació dels judicis polítics del franquisme.
La nostra ciutat i, especialment aquest Ajuntament, ha tingut present totes aquestes
consideracions en diversos moments de la nostra història més recent tan en relació a
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l’afusellament del President de la Generalitat, Lluís Companys, com de l’alcalde de
Mollet del Vallès, Josep Fortuny, que foren assassinats pels militars franquistes, valentse d’uns suposats processos judicials, i com ells, moltes altres persones patiren la
repressió del règim de Franco a la nostra ciutat i a Catalunya.
Per això, aquest Ajuntament en dates de 21 de març de 2005, 16 de maig de 2003, 26
d’abril de 2001, 29 de març de 2001, 16 de juliol de 1999 i 30 d’octubre de 1997 va
ratificar el seu compromís amb la democràcia, amb la lluita per les llibertats, amb el
repudi al franquisme, amb l’homenatge a totes les víctimes del franquisme assassinats,
exiliats, represaliats, especialment els molletans, tot sol·licitant la finalització ràpida i
definitiva dels treballs legislatius i judicials que han de portar al reconeixement ple de la
innocència i de la honorabilitat de totes les persones assassinades o represaliades pel
franquisme.
Per una qüestió de dignitat que no només afecta a les víctimes i als seus familiars, sinó
també a tota la ciutat de Mollet del Vallès, i perquè aquesta Corporació Municipal
considera que és necessari i de veritable justícia,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que presentin les
esmenes necessàries al “projecte de llei per la qual es reconeixen i amplien drets i
s’estableixen mesures a favor de qui patí persecució o violència durant la Guerra
Civil i la dictadura” per tal que, d’acord amb la legislació vigent, s’anul·lin, i no
només es revisin, les sentències dictades pels Consells de Guerra per rebel·lió,
adhesió a la rebel·lió i assimilables i basades en motius polítics segons la legalitat
franquista, les sentències del Tribunal d’Ordre Públic, les sentències dels Tribunals
de Responsabilitats Polítiques, les sentències del Tribunal Especial de Repressió de
la Maçoneria i el Comunisme i totes les altres resolucions o sentències vinculades a
aquestes jurisdiccions que només tenien com a finalitat la repressió d’aquells que,
senzillament, havien perdut una guerra per defensar la legalitat democràtica vigent.
2. Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que presentin les
esmenes necessàries a l’esmentat projecte de llei per a la inclusió de preceptes
encaminats a donar plena efectivitat a la doctrina sobre Drets Humans de les
Nacions Unides i, en concret, a la Convenció de NNUU sobre la imprescriptibilitat
dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat, amb la conseqüent regulació de
la nul·litat de sentències i disposicions il·legítimes del règim franquista, demanades
a l’acord anterior.
3. Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que presentin les
esmenes necessàries a l’esmentat projecte de llei per tal que les víctimes del
franquisme tinguin no només un reconeixement social o moral, sinó també jurídic,
equiparable al d’altres col·lectius de víctimes existents, lligat a drets com la tutela
judicial efectiva, a l’accés a la veritat i a la reparació de les lesions sofertes.
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4. Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats que presentin les
esmenes necessàries a l’esmentat projecte de llei a fi i efecte que consideri també
com a víctimes del franquisme i que, per tant, han patit també crims contra la
humanitat, les anomenades “víctimes de la transició espanyola” per tal d’evitar la
fragmentació del col·lectiu de víctimes del franquisme.
5. Donar suport als col·lectius i organitzacions de defensa de la memòria històrica i de
defensa dels drets de les víctimes del franquisme en relació a les reivindicacions que
estan realitzant respecte l’esmentat projecte de llei, tot tenint en compte aquests
acords.
6. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, tant al Consell Executiu com al Parlament, a les Corts Generals, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de
Catalunya, i a les entitats Associació Pro-memòria als Immolats per a la Llibertat a
Catalunya i a l’Amical Mauthausen.
L’alcalde explica que aquest ha estat una proposta presentada per l’EpM i esmenada pel
govern de la ciutat.
El Sr. Fort explica que aquesta proposta ha estat realitzada a partir de la petició del grup
municipal de l’EpM, diu és oportuna en el sentit que hi ha en el Congrés dels Diputats
un projecte de Llei en relació a la Memòria Històrica i en reconeixement a les víctimes
dels judicis sumaríssims, i per tant és bo que, tenint en compte que aquest projecte de
Llei es considera insuficient i sobretot ha creat una decepció en relació a les
expectatives que es tenien, estan plenament convençuts que si es fa pressió als diferents
grups parlamentaris del Congrés es presentaran les esmenes necessàries per fer aquest
projecte de llei, que de ben segur que és un avanç cap a la normalització de la
democràcia i resolgui aquests deutes que es tenen cap a les víctimes del franquisme, i es
pugui fer justícia amb l’anul·lació dels judicis polítics del franquisme. Exposa que es
segueix amb la tradició de l’Ajuntament des de fa més de 10 anys de treballar i aprovar
aspectes relacionats amb els crims de guerra.
El Sr. García explica que està d’acord amb el plantejament que ha fet el Sr. Fort, diu
que l’EpM ha presentat aquesta moció amb la voluntat de que s’obtingués el màxim de
consens perquè tingués efecte, i que lluiti perquè en el tràmit parlamentari d’aquesta
llei, que va generar moltes expectatives, siguin anul·lats els judicis polítics del
franquisme. Creu que si gran part dels ajuntaments pren aquesta decisió això no serà en
va, tindrà eficàcia, i encara que no la tingui ho valora com a molt positiu per la
ciutadania i aquelles persones que pateixen la sensació de desprotecció.
S’obre el debat
-. La Sra. Calvo explica que la seva opinió es completament contraria, considera que el
revisionisme històric que s’intenta imposar és molt contraproduent perquè realment es
recolza ambicions parcials d’aquella realitat, perquè intenta reobrir ferides d’un passat
que ja ha estat superat, o parcialment superat per tota la societat espanyola. Diu que la II
República ja és història i ha de ser tractada com a tal, el país, encara que molts d’ells no
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ho vulguin acceptar, és avui el que és no per un fet concret sinó per tots aquells fets
concrets que han anat succeint dia darrera dia; continua dient que no conèixer la història
és dolent, però també és dolent manipular-la o transgiversar-la des de posicions
polítiques interessades. L’objectiu no ha de ser canviar la història sinó acceptar-la tal i
com és, encara que no agradi, i fer les coses millor entre tots cada dia, canviar-la des del
present. Exposa que els importa més mirar cap endavant i dedicar tot el temps possible a
solucionar problemes reals dels veïns, que crear conflictes d’interpretació de la història
a on no és necessari fer-ho.
-. El Sr. Fenosa diu que l’única cosa trista és aprovar la moció, saben que és possible
que la nova llei es quedi curta. Explica que tancar la porta i oblidar-se del passat,
sobretot quan és un passat tan sagnant, només ho poden fer aquells que es senten
culpables d’aquests fets que es van produir; diu que no és tan fàcil tancar una ferida i
ERC diu que cada cop que sigui necessari tocar l’alarma en relació d’aquest tema ho
farà.
-. El Sr. Guillaumes exposa que sempre han dit que han de rendir un cert honor a l’últim
període democràtic i d’autonomia que ha tingut el País, la II República; creu que en
aquest fet s’haurien de sentir com a demòcrates tots identificats i els sorprèn que algun
partit no s’hi senti. Diu que s’està parlant que un règim que va néixer des de la
il·legitimitat, perquè era un alçament militar, després es va permetre fer judicis, a més a
més sumaríssims, sense garantia amb termes tan contradictoris com rebel·lió militar, a la
gent que senzillament havia defensat la democràcia vigent, més enllà d’això el règim no
tenia legitimitat i no podia jutjar, és per aquesta qüestió que es demana l’anul·lació dels
judicis, aquest és l’eix de la proposta.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten si: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, García,
Garzón, Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas.
Total: 12
Voten no: Calvo i Rodríguez. Total: 9
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
16. Proposta d'acord en relació a les famílies nombroses
Atesa la importància de la família com a un dels pilars bàsics i fonamentals de la nostra
societat i de la seva continuïtat, tant en l’àmbit general com en el de la nostra ciutat.
Atès que la Constitució espanyola assenyala en el seu article 39.1 que “els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família”; que l’Estatut
de Catalunya, en el seu article 16, diu “Totes les persones tenen dret, d’acord amb els
requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per a atendre les
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càrregues familiars”; i que també l’Estatut esmenta en l’article 40 la “Protecció de les
persones i de les famílies”
Ateses les competències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes en relació a la
família.
Atès que, probablement, encara no existeix una suficient ajuda a les famílies nombroses,
especialment aquelles amb rendes baixes, per part de les institucions competents.
Atesa la convicció que el nombre de fills no ha de ser un obstacle per al ple
desenvolupament de les unitats familiars i dels seus components.
Atès que malgrat no ser competència municipal aquesta ciutat dedica serveis i recursos
a la família com els que, en el marc general de les polítiques de benestar social
municipals i en la mesura de les possibilitats municipals (legals i econòmiques) a
continuació se citen:
- El Consell Municipal de Benestar i Salut què és l'òrgan sectorial de participació
adequat per a tractar els assumptes relacionats amb les famílies nombroses. Als
objectius definits a l'article 1 del seu reglament figura fer possible la participació dels
ciutadans i les associacions de la ciutat en tot allò que es refereixi als temes que afecten
al benestar dels ciutadans, concepte global en el qual s'ha d'entendre que entren les
polítiques en favor de la família.
- A diversos impostos, taxes i preus públics municipals es contempla la problemàtica
pròpia de les famílies nombroses o de les famílies en general. Concretament:
* Impost sobre béns immobles: bonificació del 90 % per als habitatges el titular
de les quals tingui reconeguda la condició legal de família nombrosa.
* Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlues): bonificació del 95 % per als supòsits de transmissions de
l'habitatge habitual per causa de mort en favor dels descendents o els ascendents
* Taxa per subministrament d'aigua: ampliació del segon i el tercer bloc de la
tarifa en 9 m3 per trimestre quan el nombre de persones que convisquin a
l'habitatge excedeixi de 4.
* Taxa per la prestació dels serveis de la Fundació Municipal Joan Abelló:
contempla l'existència del carnet de "família amiga", que incorpora diverses
promocions: entrada gratuïta per als titulars dels carnets, visita guiada gratuïta
programada per a cada exposició temporal, descomptes en publicacions i
productes de la botiga i en activitats no gratuïtes.
* Taxa pel servei municipal "La Casa dels Petits": la tarifa s'estructura en base a
l'edat dels nens
* Preu públic per la prestació dels serveis esportius: les tarifes incorporen
diverses reduccions i/o bonificacions sobre la tarifa general per als supòsits que
utilitzin els serveis esportius fills/filles o parelles de persones abonades
* Preu públic per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música:
existeix una tarifa reduïda per al supòsit que més d'una persona d ela mateixa
família es matriculi a l'escola.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar de les administracions competents (l’Estat i la Generalitat de Catalunya),
el millor desenvolupament i compliment de les lleis de protecció social, econòmica i
jurídica de les famílies i dels seus membres, establint, si cal, les modificacions legals
que corresponguin i les dotacions financeres necessàries per a fer possible el
compliment de la normativa vigent.
2. Accentuar, a la nostra ciutat, el paper del Consell Municipal de Benestar i Salut què
és l'òrgan sectorial de participació adequat per a tractar els assumptes relacionats
amb les famílies nombroses.
3. Promoure, en aquest òrgan de participació ciutadana, l’estudi de la realitat de la
família i, concretament, de les famílies nombroses a la nostra ciutat, per tal de veure
quines reivindicacions caldria reclamar a les institucions corresponents i quines
millores es podrien establir en la normativa municipal (transport públic, espectacles
i esdeveniments culturals, impostos i tributs, etc.).
4. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, al Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
L’alcalde explica que aquesta proposta ha estat presentada pel grup municipal Popular i
esmenada per part del govern de la ciutat.
El Sr. Fort explica que la presenta ell perquè és a qui li ha correspost fer la redacció
alternativa i la negociació abans de la Junta de Portaveus, i no pas per competències
pròpies que són de la Sra. Carme Guarro. Exposa que el PP va presentar aquesta
proposta i per tal d’adaptar-la a la realitat molletana es va arreglar i així es va presentar
a la Junta de Portaveus per ser acceptada per tots els grups, l’essència d’aquesta
proposta és donar la importància que es mereix a la família com un dels pilars
fonamentals de la societat, tenir en compte el que senyala la Constitució i l’Estatut de
Catalunya i els drets que tenen a rebre les prestacions socials i ajuts públics, tenir en
compte les competències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes i no pas dels
Ajuntaments en relació a les famílies, tenir present que encara no existeix una suficient
ajuda a les famílies nombroses, especialment aquelles de rendes més baixes, esmentar
que malgrat no ser competència municipal Mollet dedica esforços i serveis a les famílies
nombroses, que hi ha un Consell de Benestar i Salut que pot tractar perfectament aquest
tema. Explica que en la part expositiva s’esmenten diferents impostos, taxes i preus
públics on el municipi fa unes atencions especials a les famílies nombroses i a les
famílies en general; finalment es reclama a les administracions competents un millor
desenvolupament de les lleis de protecció social, econòmica d’ajut a les famílies, es vol
accentuar el paper el Consell Municipal de Benestar i Salut a Mollet on es poden tractar
tots aquests temes, es promou que en aquest òrgan es faci una anàlisi i un estudi de la
realitat de les famílies nombroses i de la família en general per tal de saber quines
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qüestions es podrien millorar, finalment aquest acord es trasllada als organismes
competents per poder tirar endavant aquestes reclamacions que es fan.
La Sra. Calvo exposa que el PP va plantejar unes mesures que fossin complementàries a
les mesures ja existents de suport a les famílies nombroses, la proposta presentada per
l’equip de govern els sembla bé per arribar al màxim consens possible.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
17. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
18. Precs i Preguntes
PRECS
Precs del Sr. López:
1.- Demana que es prenguin mesures en aquelles cruïlles amb poca visibilitat perquè els
cotxes no aparquin en les cantonades de diferents carrers.
2.- Demana al Sr. Novo que compleixi el seu compromís per realitzar un llibre d’un
poeta popular, diu que se’ls ha estat enganyant, diu que fins i tot un dia va venir a veure
el regidor i se no li va voler rebre.
3.- Demana que es prenguin mesures amb una treballadora de la Nau que està de baixa
maternal i es possible que no se li renovi el contracte.
Prec del Sr. Bargalló:
1.- Demana, en relació als fets del passat mes d’octubre en el Consell Municipal de
Cultura en què la Sra. Noemí Fernández va increpar a algun membre del Consell, que
s’accepti aquesta queixa formal i que se li digui que no intervingui si no li pertoca.
Aclareix que la Sra. Calvo i ell van parlar amb el Sr. Novo i li van plantejar el dubte
sobre les funcions de les persones que no formen part del Consell i que en aquest cas
són tècnics, el que han de fer és donar un assessorament tècnic.
El Sr. Novo respon que el llibre del Sr. Francisco Bueno està al Taller Alborada, diu que
ha vingut a parlar tantes vegades com li ha fet falta, si l’altre dia va venir i ell no hi era
no el va poder atendre. Vol afegir que aquest senyor ve sovint a dur poesies per afegir
en el llibre, per tant es difícil d’acabar. El Sr. Fort li recorda que ell ja li va editar un
llibre. Sobre la dinamitzadora de l’espai jove La Nau diu que se’n acaba d’assabentar
ara, està contractada per una empresa i demà mateix farà les gestions necessàries per
saber si es cert això, i si es el cas, es demanarà a l’empresa que se li renovi el contracte
perquè no pot ser que no se li renovi per una baixa maternal.
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PREGUNTES
Pregunta del Sr. Cot:
1.- Pregunta si és cert que en l’Oficina Municipal de Consum no hi ha l’advocat que pot
assessorar en les consultes dels ciutadans, i si és així quan ho pensen arreglar.
Preguntes del Sr. López:
1.- Pregunta quina és la satisfacció que té l’equip de govern respecte les empreses de
manteniment de les escoles públiques i dels edificis municipals.
2.- Pregunta quin és el criteri que ha fet servir l’equip de govern perquè l’exposició que
hi ha al Museu Abelló tingui aquest cost d’entrada.
3.- Pregunta quin acte té previst la regidoria de Dona i Igualtat pel 25 de novembre, Dia
Internacional Contra la Violència de Gènere.
4.- Pregunta sobre la situació de brutícia que hi ha al carrer Ferrocarril, exposa que els
veïns han filmat un vídeo.
5.- Pregunta sobre les situacions d’incivisme a la Plaça Joan Miró.
6.- Pregunta si s’ha creat la unitat de trànsit de la Policia Municipal.
7.- Pregunta sobre l’estudi de soterrament de la via fèrria, i que s’està fent sobre el
desdoblament de la línia Barcelona – Puigcerdà.
8.- Pregunta quines gestions s’estan fent amb Renfe i Endesa pels retards de trens i pels
talls elèctrics respectivament.
9.- Pregunta on anirà la nova comissaria, la ràdio i la televisió.
10.- Pregunta en quines condicions s’ha contractat una nova persona al Consorci de
Mollet Comunicació i quines funcions té.
Preguntes del Sr. Fenosa:
1.- Pregunta sobre una agressió que va rebre un ciutadà de Mollet a la Rambla Nova,
aquesta persona que estava en males condicions va ser enviat a l’hospital a peu, vol
saber si això és un fet normal o un incident.
2.- Pregunta quantes propostes de sanció s’han tramitat en els últims sis mesos pel que
fa a l’Ordenança de convivència ciutadana i a la via pública en concret sobre l’article
25.
La Sra. Pazos respon que al juliol va sortir la plaça d’assessor jurídic i la persona que va
guanyar la plaça en aquells moments estava de baixa d’una altra administració a dia
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d’avui encara està de baixa, el que s’ha fet per solucionar el problema de les persones
que necessitaven un assessorament jurídic es demanar un reforç a la Diputació a la
secció de Consum per tal que ens ajudessin en aquests temes. Creu que no hi ha hagut
cap persona que s’hagi quedat sense la informació que necessitava.
La Sra. Safont respon que no li ha arribat cap vídeo, però de totes maneres enviaran al
Inspector Cívic perquè pugui veure quina és la situació que s’està produint allà i prendre
mesures si s’escau.
La Sra. Díaz respon que el dia 3 d’octubre es va fer la reunió de la Comissió de
Violència que ells formen part però no van anar, i es va preparar el que es faria al 27 de
novembre; explica que hi haurà 10 actes i al llarg d’aquesta setmana es tindrà el díptic
amb tota la programació.
El Sr. Fort respon que en relació aquesta agressió li preocupa que es pregunti si això és
normal o és un incident, no l’agressió sinó l’actuació de la Policia, dir-ho d’aquesta
manera li sembla que és bastant incorrecte, li diu que aquestes preguntes no es fan aquí
es fan en privat per poder respondre exactament com s’han de respondre, diu que
aprofiten qualsevol cosa per fer-se autopropaganda, fins i tot de seguretat ciutadana per
fer demagògia; continua dient que és un cas que estan estudiant però la norma que tenen
totes les policies es que les persones ferides, a no ser que sigui un cas greu extrem, no
els porti la Policia i si és un cas greu si no es veu en condicions de traslladar-la ho ha de
fer una ambulància. Explica que es van presentar els cotxes i les motos de la policia, i
aquest és el pas imprescindible per poder tirar endavant la unitat de trànsit, s’està en els
últims processos de passar l’ITV per poder usar-los en aquesta direcció. En relació a uns
actes d’incivisme a Plana Lladó, diu que es fan les preguntes en relació amb el que se
sent i no en funció de la realitat, diu que sortosament des de la regidoria es té una visió
més amplia de la ciutat que no només acaba a Plana Lledó que és on hi ha els amics que
informen el regidor, els actes d’incivisme d’aquest barri es i d’altres llocs de la ciutat es
saben quin són, i la policia conjuntament amb la unitat de mediació, amb els Mossos i
altres serveis municipals intenta actuar perquè no es repeteixin. En relació a l’exposició
del Camp de la Bota li fa gràcia que es faci aquesta pregunta just en aquesta exposició,
es paga entrada en funció de les aprovacions del Consell de la Fundació Municipal Joan
Abelló i en coses que s’aproven en el Ple per part de tots, no hi ha relació entre el cost
d’una exposició i el fet de pagar entrada, tot i això l’entrada és molt barata, hi ha
reduccions per grups, i dies que és gratuïta.
El Sr. Garzón diu respecte el grau de satisfacció de les empreses de manteniment es en
conjunt acceptable. L’Ajuntament continua treballant en el projecte de desdoblament.
En relació a Endesa i Renfe diu que de moment les avaries de Renfe són molt
conegudes i que han estat provocades per les obres del TGV; respecte Endesa si es
refereix el tall de fa dos dies suposa que entén que no li ha estat possible parlar amb els
responsables directes; sobre els microtalls, Endesa ha fet diferents actuacions a diferents
sectors de la ciutat per evitar aquests microtalls que s’han anat produint des que hi va
haver un llampecs molt importants que van afectar a diferents ETs de Mollet, en aquests
moments són molt menys dels que es produïen.
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L’alcalde li diu al Sr. Fenosa que la Sra. Safont li contestarà per escrit respecte l’article
25 de l’Ordenança de convivència ciutadana. Respecte la contractació pel nou Consorci
Teledigital d’una persona que està fent la funció d’assessorament i de gerència, va ser
una proposta consensuada entre el conjunt de municipis, i per un tema d’aquest any
2006 i que no passarà al 2007, va haver una contractació directa per part de Mollet
Comunicació però suportada directament per part de la resta de municipis. Respecte
l’ubicació de la comissaria i d’altres elements municipals tindran complida informació
quan s’hagi pres una decisió per part del govern de la ciutat que hi està treballant de
manera rigorosa.
L'alcalde aixeca la sessió a les 01:25h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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