ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
27 de novembre de 2006
20.25h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
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
Jorge Táboas Suárez, regidor
Alícia Puig Romagosa, secretària
José Manuel Fernández Villaverde, interventor accidental
Absents
Fco. Javier García Belmonte, regidor (S’excusa per l’absència)
Ester Safont Artal, regidora (S’excusa per l’absència)

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 2 de novembre de 2006
2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2006,
d'Adhesió a una declaració contra la violència de gènere
3. Ratificació del Decret de l'Alcaldia de 20 de novembre de 2006, de designació de

representants en la Comissió Executiva del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès
Natural de Gallecs
4. Aprovació inicial de la modificació de l' Ordenança municipal de tinença d'animals
de companyia
5. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família
per formalitzar l'encàrrec de gestió del Servei de centre d'atenció especialitzada de dia
per persones discapacitades psíquiques
6. Mocions d'urgència
7. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 2 de novembre de 2006
-. El Sr. Cot diu que hi ha un defecte de forma, el 2 de novembre no va haver cap Ple
l’acta que s’aprova és del 6 de novembre.
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 6 de novembre de 2006.
2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de
2006, d'Adhesió a una declaració contra la violència de gènere
En data 20 de novembre de 2006, la Junta de Govern Local va acordar adherir-se al
Manifest Promogut per la Federació de Municipis de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere (Exp. PI/15/06).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre
de 2006 que transcrit literalment diu el següent:
“Atès que el proper dia 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, l'Ajuntament de Mollet del Vallès té la voluntat de donar suport a
qualsevol iniciativa que pugui col·laborar en la difusió de missatges que contribueixen a
crear consciència i sensibilització sobre la greu problemàtica de la violència cap a les
dones, així com la persistència de desigualtats entre dones-homes (Exp. PI/15/06).
Atès que aquest Ajuntament s'adhereix cada any a aquesta commemoració amb
diferents actes institucionals i cívics organitzats per la Regidoria de Polítiques
d'Igualtat, la Regidoria de Serveis Socials o en col·laboració amb les diferents
organitzacions de dones de la ciutat.
Atès que els motius de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de
Gènere persisteixen adequats a la realitat del món actual, a través de diferents formes de
violència, física, psicològica, sociolaboral, domèstica envers les dones.

Atès que l'Ajuntament, com a govern local i administració més propera a la ciutadania,
ha tingut una especial preocupació per conèixer i combatre situacions potencials i reals
que puguin suposar casos de violència, especialment la violència domèstica, ha fet un
gran esforç, els últims anys, per crear mecanismes d'atenció i protecció de dones
maltractades, com ara: la signatura del Protocol d'actuació en casos de violència de
gènere; continuar treballant i potenciant el SIAD (Servei d'Informació i Assessorament
a la Dona); ha estat uns dels primes ajuntaments de Catalunya que ha demanat el servei
de teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere.
Vist el manifest promogut per la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de
Barcelona.
Es proposa que la Junta de Govern Local
ACORDI
1. Adherir-se al Manifest promogut per la Federació de Municipis de Catalunya amb
motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que
diu:
“ATURAR LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES, UNA RESPONSABILITAT
SOCIAL
Avui, 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones, volem
expressar el nostre rebuig més rotund a la violència de gènere. Una violència
malauradament encara present a les nostres societats i que ens obliga a esmerçar tots
els esforços, tots els recursos i totes les voluntats per assolir la seva eradicació.
Volem deixar palesa la necessitat d’un treball conjunt, de totes i tots, les
administracions públiques i la ciutadania, en la lluita contra aquesta xacra. Hem de
continuar avançant en la coordinació d’actuacions, en el desplegament del mapa de
recursos i, molt especialment, en un canvi cultural que contribueixi a l’equitat de
gènere i al reconeixement del dret a gaudir d’una vida lliure de violència.
Per això manifestem:
-

El nostre rebuig a tots els actes de violència de gènere, treballant conjuntament
en el foment d’una educació basada en els valors de diàleg, respecte i tolerància,
que eviti la repetició de comportaments violents i superi l’existència d’estereotips
de gènere.

-

La necessitat de reforçar les polítiques preventives que situen la desigualtat entre
dones i homes com la causa central de la violència i que ens permeten qüestionar
les idees i creences sexistes presents a la nostra cultura.

-

El reforçament de les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats que permeten
identificar i superar les desigualtats entre dones i homes i les relacions de poder
per establir el reconeixement entre les persones tant en l’esfera social com en la
personal.

-

La necessitat de seguir avançant en l’activació de recursos socials, de millorar els
instruments i procediments legals reconeguts en la legislació actual i també
d’avançar en la promoció de la investigació, per tal de donar respostes integrals a
les dones que pateixen violència.

-

La nostra implicació en un treball conjunt de totes les administracions, de tots els
estaments socials, de totes les ciutadanes i tots els ciutadans, de la societat civil i
de les associacions de dones, en un debat obert i una actuació decidida per
eradicar les causes de la violència i defensar amb fermesa els drets fonamentals
de les dones.

Per acabar volem expressar la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen i
han patit violència, i el nostre reconeixement més sincer a totes aquelles que al llarg
d’aquest any han mort assassinades per les seves parelles o exparelles. Per a totes
elles el nostre homenatge. Novembre, 2006”
2. Requerir a tots els àmbits, socials, econòmics i polítics que treballin perquè no es
produeixi cap mort més; perquè l’educació en la prevenció de la violència s’imposi a
tota acció d’agressió , abús de poder i opressió; i perquè la igualtat entre homes i
dones sigui un dels seus objectius bàsics de tal manera que es propicií la
transformació de la nostra societat cap a una democràcia plena.
3. Incidir i donar el màxim suport a les polítiques publiques per a la igualtat, dotant a
l'administració local de les competències i els recursos necessaris, integrant el
conjunt d'institucions i entitats per garantir les conseqüències del compromís.
4. Comunicar aquest acord a les entitats de dones de la ciutat, a les persones vocals del
Consell Municipal de les Dones, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
La Sra. Díaz explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. La Sra. Esteve manifesta el seu desacord en el fet de no haver pogut participar com a
grup municipal en l’elaboració i discussió d’aquest document, i només tenir l’opció de
donar-se per assabentat d’un acord que pren la Junta de Govern. L’EpM pensa que és
un tema prou important i greu per poder discutir-lo entre tots els membres del
Consistori, com a representants legals de la població de Mollet, tenint en compte que és
un problema diari. Explica que no estan pas en desacord amb el document, però és un
document general, redactat per instàncies superiors, per tant no concreta cap tipus
d’acció, ni demanda. Planteja que des del Consistori es sol·liciti al Govern de la
Generalitat de Catalunya que redacti un projecte de llei sobre drets de les dones i
l’eradicació de la violència masclista, i la seva tramitació immediata al Parlament de
Catalunya per la seva aprovació. Creu que entre tots i totes serà molt més fàcil
implantar totes les mesures informatives, preventives, protectores i propositives contra
la violència de gènere, comptant amb l’administració més propera que és l’Ajuntament.

-. La Sra. Díaz li diu que li sembla bé el que comenta, però es va parlar personalment
amb els diferents grups municipals per si estaven d’acord amb aquesta adhesió i si
tenien algun suggeriment perquè estava oberta a qualsevol proposta. Exposa que no va
rebre cap queixa i per tant va pensar que estaven tots d’acord i és per això que es va
aprovar per Junta de Govern, a més a més, havia de ser aprovat per aquest òrgan perquè
sinó hagués passat el dia la commemoració de la Violència de Gènere sense manifest.
Afegeix que l’Ajuntament fa molt de temps que està treballant amb la Violència de
Gènere, perquè s’és molt conscient, i aquest any s’ha presentat un observatori on es
treballen conjuntament i transversalment totes les institucions les diferents associacions
de la nostra ciutat per poder visualitzar com està el tema de la violència a Mollet.
El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Ratificació del Decret de l'Alcaldia de 20 de novembre de 2006, de designació de
representants en la Comissió Executiva del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès
Natural de Gallecs
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 3.211, de 20 de novembre de 2006, sobre designació
del senyor Josep Monràs i Galindo, Alcalde, i del senyor Josep Maria Garzón Llavina,
Regidor de Serveis Urbanístics i Obra Pública, per formar part de la Comissió
Executiva del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs en representació
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 3.211, de 20 de novembre de 2006, sobre
designació del senyor Josep Monràs i Galindo, Alcalde, i del senyor Josep Maria
Garzón Llavina, Regidor de Serveis Urbanístics i Obra Pública, per formar part de la
Comissió Executiva del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs en
representació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’alcalde explica el contingut de la proposta.
-. El Sr. Cot explica que el punt número 13 del Ple del 6 de novembre es van escollir els
quatre representants de la Corporació Municipal que han d’estar en el Consorci,
anteriorment s’havien aprovat els Estatuts dels quals d’EpM havia presentat tres
al·legacions, relatives a una funció de vetllar per la continuïtat de l’activitat agrícola
gestionant les llicències, a incorporar al Consell Plenari del Consorci els representants
de la Diputació, l’associació de pagesos, l’associació de veïns, i de les federacions de
les entitats ecologistes, i a què el Consorci estigués presidit pel Conseller de Medi
Ambient enlloc de el de Política Territorial. Exposa que les al·legacions que es van
presentar no s’han tingut en compte, els estatuts del Consorci s’han aprovat, i ells com
equip de govern, van aprovar els quatre representants de l’Ajuntament de Mollet.
L’EpM continua insistint que els representants que s’envien des de l’Ajuntament
haurien d’haver estat consensuats, possiblement si no s’hagués arribat a aquest acord

haguessin aplicat la majoria de l’equip de govern, però no han fet ni l’intent. Continua
sense entendre per què no hi és la Regidoria de Medi Ambient enlloc de la Regidoria de
la totxana, diu que això demostra molt clarament les intencions que pot haver al darrera
i els hi preocupa. Vol afegir que comença acostumar-se a que aquest Ajuntament
funcioni per decrets d’Alcaldia, aquesta no és una manera d’afavorir la participació dels
grups municipals en els afers que els pertoquen a tots, si tot està decidit en base de
decret poc es pot dir, i en aquest cas l’EpM no està d’acord amb ratificar aquest Decret
d’Alcaldia.
-. El Sr. Bargalló explica que entén la ratificació del Decret d’Alcaldia com una
conseqüència més del procés del Consorci, exposa que ERC segueix en la línia del que
han esmentat en els altres plens, no està d’acord en la manera com es marca la
participació en el Consell Plenari, i mantindran la coherència amb el seu vot negatiu. A
més a més, vol parlar sobre el dret a la discrepància política, no acaben d’entendre un
comentari amb una certa ambigüitat que va fer l’alcalde el passat ple del 25 de setembre
del 2006 quan diu: “l’alcalde explica que la proposta dita públicament, no només en
aquest plenari, sinó en diferent reunions, és que els pagesos reals de Gallecs, i veïns
reals de Gallecs participin en aquest Consorci, per tant aquesta serà la proposta que el
Govern de la Ciutat portarà a les primeres reunions que es convoquin a dintre del
Consorci”; diu que no tenen la mateixa opinió de qui són els pagesos i veïns reals de
Gallecs, no sap si és qui hi viu, hi treballa, en gaudeix, el coneix o l’estudia, treu un
interès personal i rendiment propi…No acaben d’estar d’acord en qui ha de participar en
el Consell Plenari i per tant no estaran d’acord amb aquest Decret d’Alcaldia que
designa els representants a la Comissió Executiva.
-. L’alcalde ratifica el que va dir de pagesos i veïns reals, li continua dient que ell sap el
nombre de ciutadans i ciutadanes que hi ha a Gallecs, molts van ser expropiats fa molts
anys i en canvi hi ha alguns que han continuat treballant la terra i altres no, uns que hi
viuen realment i d’altres no.
-. El Sr. Garzón diu que no van ser originals triant els membres de l’Ajuntament de
Mollet al Consorci de Gallecs, tota la resta d’ajuntaments van triar el mateix criteri tot i
tenir alcaldes de diferents partits polítics (PSC, CiU, ICV). En la Comissió Executiva
del Consorci ha estat també així, tots els ajuntaments han triat a membres de l’equip de
govern malgrat la varietat de partits polítics que formen el Consorci. Li diu al Sr. Cot
que tenen visions diferents de Gallecs i el que ell anomena despectivament regidoria del
totxo és la que ha evitat que Gallecs s’urbanitzi, perquè l’única protecció que té avui
Gallecs és la que dóna el Pla Director Urbanístic i el POUM de Mollet i dels altres
ajuntaments; li demana que pensi si la regidoria de Planificació Territorial són les del
totxo, o el totxo és una mera incidència dins d’aquestes regidories. Entén que el Sr. Cot
ha passat molts anys dient que el partit socialista volia urbanitzar la totalitat de Gallecs i
que no ho hagin fet potser li sap greu, però la realitat és la que és. Diu que l’EpM té una
visió de Gallecs absolutament medi ambientalista i ells pensen en la gent que hi ha allà.
Diu que quan parla de pagesos reals parla de la gent que ha treballat la terra, i que estan
allà ocupant-se de Gallecs fa molts anys, i per exemple no considera pagesos reals
aquelles persones que des d’alguns despatxos d’algunes ciutats més o menys properes
pensen el que s’ha de fer en un territori on de tant en tant han anat d’excursió, i aquesta
és la raó per la qual es discrepa profundament. Forma part d’aquesta Comissió

Executiva el regidor de Planificació Territorial i no la regidora de Medi Ambient,
perquè entén que Gallecs no és una qüestió estrictament medi ambiental, el medi
ambient no és un bolet aïllat, sinó que aquesta qüestió a l’Ajuntament està present en
totes i cadascuna de les regidories i seccions, per tant tota la política de l’Ajuntament
està impregnada de la política de protecció del medi ambient.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. El Sr. Cot li diu al Sr. Garzón que no vol que se l’entengui com una qüestió
despectiva sinó més aviat curiosa o amistosa el tema de qualificar la regidoria. És cert
que l’EpM té una concepció més medi ambientalista i ell en té un altre, però li diu que
el tema despectiu no toca i no és la seva intenció. Diu que no s’ha dedicat aquests últims
anys a escampar ni a dir que urbanitzarien tot Gallecs, però sí ha dit que estava en
contra que es construís un cementiri, per això a lluitat des de la política, les entitats i
cívicament per intentar que això no tirés endavant; li diu al Sr. Garzón que s’han reunit i
li va dir que l’única cosa que els separava es que ells volen construir un cementiri i ell
no. Vol aprofitar per demanar que es torni a prendre el compromís, que havia dit
l’alcalde, de dur a la primera reunió del Consorci la incorporació de pagesos, veïns de
Gallecs i entitats ecologistes que no havien entrat a la primera votació, i per tant li
agradaria que es ratifiqués que aquests representants que es tindran compliran la seva
paraula. Explica que ell parla en nom de l’EpM i que no estan amb cap color de cap
altre poble. I vol preguntar com està el tema de la gerència perquè no ha quedat gaire
aclarida en la reunió que va haver-hi.
-. El Sr. Bargalló diu que en una cosa té raó el Sr. Garzón i és que la seva regidoria,
durant molt temps, ha proposat un POUM que s’ha acabat aprovant i per ara és l’única
protecció que hi ha del terreny. Li agradaria que recordés i que no es fes l’únic valedor
d’aquesta protecció perquè fa trenta anys va haver una gran lluita per part dels veïns que
va fer iniciar el camí per la protecció de Gallecs que per fi ara s’acabarà assolint. El seu
vot serà negatiu per les raons ja exposades en diversos plens, però també entén que
entitats ecologistes per molt que se’ls hi pugui dir que són estudiosos, també són agents
de Gallecs, tota la gent del poble que no viuen allà és part del territori i per tant part del
municipi. Explica que la paraula real li ha sorprès una mica perquè també podrien parlar
de pagesos que estan treballant a Gallecs però no hi viuen, per exemple hi ha algun
pagès que fa alguna feina en una extensió de terreny bastant important.
-. El Sr. Garzón diu que la tècnica jurídica utilitzada per protegir Gallecs ha estat la
Planificació Territorial i que en cap cas s’ha atribuït cap mèrit. Diu que tots entenen
perfectament que volen dir quan es parla de pagesos reals i veïns reals, es posa com
exemple ell mateix que no és un veí, ni pagès real de Gallecs, però per altra banda ell
com la majoria de veïns de Mollet es sent representat i està representat, per les persones
que formen part del Consorci, així com el Ple de l’Ajuntament de Mollet. Li diu al Sr.
Cot que dir la regidoria del totxo s’acostuma a utilitzar d’una manera despectiva i que si
no ho ha fet, s’alegra, normalment quan s’anomena així és quan s’oblida que darrera del
totxo hi ha hospitals, centres cívics, ambulatoris, quan els ajuntaments utilitzen el totxo
sempre és per donar serveis a la ciutadania. Ell no ha dit que hi hagi cap altre
ajuntament que estigui governat per Mollet, ell s’ha limitat a dir que dels ajuntaments
que formen part del Consorci hi ha amb alcaldia del PSC, CiU i ICV i que tots els seus

ajuntaments han nomenat com a representants seus membres del equip de govern.
Exposa que té una visió molt més agrària que medi ambientalista en la manera de
conservar Gallecs en un futur, creu que els avala el passat. El mateix dia la constitució
del Consorci el Sr. Nadal, president del Consorci, va explicitar que en un futur
s’incorporaria, en algun òrgan del Consorci, als pagesos i veïns reals de Gallecs. Sobre
el tema del gerent explica que en el propi acte de constitució del Consorci se li va
encarregar a la Comissió Executiva la recerca de contractació d’un gerent per aquest
nou Consorci.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:
Voten sí: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos i Tábaos. Total: 11
Voten no: Bargalló, Cot, Esteve, Fenosa, Gómez i López. Total: 6.
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.
4. Aprovació inicial de la modificació de l' Ordenança municipal de tinença
d'animals de companyia
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en la sessió que va celebrar el dia
6 de novembre de 2006, va acordar iniciar els tràmits per modificar l'ordenança
municipal de tinença d'animals de companyia. (Exp. SSSP 215/06)
Atès que la comissió d'estudi corresponent, en la reunió que va celebrar el dia 20 de
novembre de 2006, redactà el text de l'avantprojecte de modificació de la norma.
Atès l'informe del cap d'oficina dels Serveis Jurídics i Administratius de l'Àrea de
Serveis Personals, de data 21 de novembre de 2006.
Atesos els articles 50.2.d) i 162 de a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya.
Atès l'article 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de tinença d'animals
de companyia, segons el text que s'adjunta a l'expedient.

2. Sotmetre a informació pública la modificació esmentada durant el termini de trenta
dies, per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir per aprovada definitivament la modificació en el cas que no se'n formulin.
4. Publicar el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província un cop
hagi assolit l'aprovació definitiva.
La Sra. Guarro explica el contingut de la proposta.
S’obre el debat.
-. La Sra. Esteve diu que votarà que sí perquè és un pas més endavant per aconseguir
que la ciutadania faci un ús responsable dels animals domèstics, i a més a més, s’ha
d’atendre a la llei. Creu que és molt important anar reconduint aquest tema i que la gent
sigui conscient que els animals s’han de tenir en bones condicions.
-. El Sr. Fenosa diu que donarà el seu vot afirmatiu a aquesta modificació, però vol
demanar que es sigui molt curós, perquè no només es pot ser punitiu sinó que s’ha de
fer èmfasi en l’educació. Si és compara la xifra de 24.600 animals abandonats amb
dades d’alguns països d’Europa, es veu que està fora de lloc, i el problema és que en
termes educatius el país no ha estat molt avançat, i és més fàcil abandonar un animal
quan ja no t’agrada, no et serveix o et molesta, no és fàcil eradicar aquests costums.
Creu que el que es veurà en aquests anys d’implantació de la llei és una crueltat molt
més gran que no pas una millora de la situació; demana que es lluiti perquè la població
aprengui que els animals domèstics han d’estar protegits i amb unes bones condicions.
-. La Sra. Rodríguez diu que votaran que no perquè creu que com administració el que
fan és adequar l’ordenança municipal a la llei i pensa que aquesta llei és ambigua i poc
completa. En l’article 23.1 diu que “l’ajuntament es fa càrrec dels animals abandonats o
perduts, fins que siguin recuperats, cedits o sacrificats”, va preguntar a la Comissió
Informativa quins serien els requisits pel sacrifici dels animals, i la Sra. Guarro li va
comentar que s’especificaria en el Reglament posterior, però que va una mica encaminat
a que, per exemple, els gossos de difícil adopció es sacrifiquessin i aquí entraven els
gossos grans de volum, d’edat i els de races perilloses; amb aquest punt no hi està
d’acord, obviarà la broma que va fer algun membre de l’EpM dient que també s’havien
d’incloure aquells que eren lletjos. Creu que aquests requisits no són els idonis per
decidir sacrificar un animal. Sobre el tema de l’esterilització creu que la llei tampoc
concreta res, diu que es pot esterilitzar un animal en qualsevol moment durant el primer
any, pensa que no és el mateix esterilitzar un animal als tres mesos que a l’any perquè
no estan en el mateix moment del seu desenvolupament. Reitera que es una llei molt
ambigua i poc concreta però que sense cap mena de dubte el PP donarà tot el suport
necessari perquè es deixi de ser tan animal i es sigui més persona.
-. La Sra. Guarro diu que les seves paraules anaven encaminades a demanar que no es
fes política d’aquest tema, perquè en realitat és un problema de tota la societat. Li diu a
la Sra. Rodríguez que la nova Llei que ha fet la Generalitat és de les més proteccionistes
de tot l’Estat Espanyol, diu que no es podrà matar a cap gos dels 24.000 abandonats

cada any excepte alguns casos i sota uns condicionants. Per aquesta raó Mollet ha fet els
deures ràpidament, a més a més, de representar una despesa municipal molt important.
L’evolució de Mollet ha estat de passar de 554 animals censats i amb xips l’any 2000 a
1.514 al 2006 perquè s’està fent una campanya continuada. Aquesta campanya implica
des d’anar a casa de persones que tenen animals i demanar la documentació a explicar
les tasques que implica tenir un animal. Diu que hi ha situacions pitjors que el sacrifici.
Li continua dient a la Sra. Rodríguez que no entén molt perquè vota que no, perquè
només implica dos canvis importants, que ara diuen gats, gossos i fures que és un tema
menor, però després parla sobre l’esterilització que encara no es diu com es farà perquè
el reglament no està fet, per tant, no és pot aplicar aquest tema fins que no surti el
reglament, i s’està a l’espera. Explica que en d’altres països europeus no maten gossos
perquè no recullen 24.000 gossos cada any, perquè anteriorment han fet un treball en el
que s’ha equilibrat la demanda de gossos, amb la cria. En realitat l’esterilització va pel
mateix camí de França, Itàlia i Alemanya, tots els gossos quan són venuts ja han de
sortir esterilitzats, perquè amb el descontrol de natalitat que es té ara no es podrà fer
front al manteniment de tants animals, la nova Llei va en aquesta línia i no és gens
agressiva. Explica que el treball de censar i posar xips és un treball de base molt
important per poder identificar de qui són els gossos que s’abandonen per poder multar.
Diu que qui ha fet la llei sap del tema. Agraeix les paraules d’ERC i de l’EpM i creu
que aquesta sensibilització, aquesta educació, l’Ajuntament de Mollet fa molt de temps
que l’està fent.
A continuació s’obre un segon torn de paraula.
-. La Sra. Esteve li demana a la Sra. Rodríguez que escolti bé quan vagi a les reunions i
interpreti les coses en el seu context, explica que és una persona que té una
responsabilitat sobre la tinença d’animals, és representant del CAD de Granollers, i no
està dins de les seves idees la de matar a un gos per ser lleig ni demanar que ningú ho
faci. Creu que la Sra. Guarro ho ha explicat molt bé, hi haurà uns centres que tindran els
gossos, hi haurà veterinaris i el Col·legi de Veterinaris que serà qui regularà tot el
procés. Reitera que un dels punts importants és que la gent tingui els animals en
condicions i s’ha d’educar a la gent per una tinença responsable.
-. El Sr. Fenosa diu que hi ha un punt de la Llei que és bastant ambigu i que no sap si el
procediment que després es posa en marxa ho aconseguirà aclarir. Explica que és
diferent la compra de l’adopció, quan hi ha una adopció estan esterilitzats, però no sap
com es realitzarà amb la compra d’un cadell, si no és podrà comprar un cadell o s’haurà
de comprar amb unes condicions que tindran certs problemes amb l’animal.
-. La Sra. Rodríguez li diu a la Sra. Esteve que ella havia escoltat bé i que també ha dit
que era una broma, però creu que és una broma de mal gust. Exposa que quan es
discuteixi el reglament no trobaran cap tipus de problema per defensar els animals per
part seva. Reitera que la Llei és ambigua i poc concreta, no acaba d’estar segura i per
tant el seu vot és en contra. Afegeix que no dubta que la Llei estigui feta per gent que
sap.
Sotmesa a votació la proposta dóna el resultat següent:

Voten sí: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fenosa, Fort, Fortuny, Garzón,
Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos i Táboas. Total: 17
Voten no: Calvo i Rodríguez. Total: 2.
S’abstenen: Ningú.
En conseqüència, es aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
5. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i
Família per formalitzar l'encàrrec de gestió del Servei de centre d'atenció
especialitzada de dia per persones discapacitades psíquiques
El Departament de Benestar i Família té en projecte la construcció d’un equipament
públic destinat a residència i centre de dia per a persones discapacitades psíquiques a
Mollet del Vallès que es preveu que entri en funcionament l’any 2009 però amb motiu
de la gran demanda del Baix Vallès, d’un Centre d’atenció especialitzada i la
Generalitat hi té la voluntat de prestar aquest servei mentrestant no funcioni el centre
que promou (Exp. Núm. SSSP 235/06).
Atès el protocol de conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i famíla
de la Generalitat de Catalunya, que hi consta a l’expedient i en el qual es formalitza
l’encàrrec de gestió per prestar el servei de centre d’atenció de dia a persones
discapacitades psíquiques .
D’acord amb els informes de la Secretària de l’Ajuntament, del cap d’oficina dels
Serveis Jurídics i Administratius de l’Àrea de Serveis Personals de 13 de novembre de
2006 i del cap de departament de Personals i Polítiques d’Igualtat, en el que valora de
forma positiva el conveni així com la urgència de la seva aprovació i signatura del
protocol per l’any 2006.
Atesos els articles 52.2.h i 60.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 14 d’abril els quals fan
menció a la competència de l’aprovació i consideracions prèvies que s’haurà de
sotmetre la proposta d’acord per a l’aprovació del conveni de gestió per prestar el servei
de centre d’atenció de dia a persones discapacitades píquiques.
Atès l’article 52.2 h del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Famíla de la
Generalitat de Catalunya en el qual es formalitza l’encàrrec de gestió per prestar el

servei de centre d’atenció de dia a persones discapacitades psíquiques que hi consta a
l’expedient.
La Sra. Guarro explica el contingut de la proposta.
-. El Sr. Cot diu que el Centre de Dia és necessari tant per la Ciutat com per la Comarca,
recorda que s’hauran d’atendre alumnes que no són de Mollet i ells estan d’acord,
sempre que sigui per augmentar els serveis socials i els serveis a les persones l’EpM
estarà a favor i votarà a favor, tal i com va fer en el Ple anterior. De fet cal que aquests
serveis siguin assumits per qui li pertoqui, i en aquest cas s’ha de deslliurar a les
administracions locals dels temes sobre els quals no té competències, i també és de
justícia reconèixer que l’Ajuntament de Mollet ha fet els deures. És un fet que l’any
2003 es van cedir aquests terrenys a la Generalitat llavors governada per CiU perquè es
construís el centre de dia, malgrat això no es tindrà construït fins al 2009 i que
provisionalment s’ha d’habilitar un local per no fer esperar més a les famílies afectades,
encara que preferirien que s’invertís directament en el centre que ha de ser el definitiu.
Els sembla correcte i just i el vot de l’EpM serà afirmatiu.
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. Mocions d'urgència
No n’hi ha.
7. Precs i Preguntes
PRECS
Prec del Sr. Cot:
1.- Demana que no es torni a repetir els fets del passat Consell Municipal d’Educació en
que es va demanar prioritzar uns temes per els pressupostos quan aquests ja estaven
aprovats pel Ple Municipal, i es manifesta contrari al procés de pressupostos
participatius que es fa servir.
Prec del Sr. Bargalló:
1.- Demana que es faci constar a l’acta del 21 de juny del Consell Municipal de Medi
Ambient que va excusar la seva absència perquè així va fer-ho en veure que no podia
assistir.
L’alcalde li diu al Sr. Bargalló que se li farà arribar el prec a la secretària del Consell
Municipal de Medi Ambient.
La Sra. Domínguez respon que el 2007 encara no ha arribat malgrat estigui aprovat el
pressupost, les propostes que es van prioritzar en el Consell Municipal es poden tirar
endavant perfectament, de les tres propostes que es van prioritzar cap d’elles necessita

un increment de pressupost, simplement que l’equip de govern decideixi la prioritat de
la despesa.
PREGUNTES
Pregunta del Sr. Gómez:
-. Pregunta sobre la recollida de firmes que han realitzat els veïns de Can Pantiquet i
Sant Roc per demanar una reunió amb l’Ajuntament per tractar la poda d’uns arbres que
generen problemes d’al·lèrgia i d’altres inconvenients.
Preguntes del Sr. López:
-. Pregunta sobre la pròxima obertura del Centre de Can Lledó on estaven abans els
Serveis Socials.
-. Pregunta en relació a unes deficiències de salubritat en el carrer Ferrocarril, i sobre el
compromís de mandat d’obrir aquest mateix carrer entre el carrer Gallecs i avinguda del
Parc.
-. Pregunta sobre el cost de l’exposició d’ “autobombo” que hi ha a la primera planta i
quins són els seus objectius.
-. Pregunta quines són les accions que ha fet l’equip de govern sobre promoció
industrial a part de les dues presentades la setmana anterior (uns pannells i fer unes
guies). Vol saber quan es posaran en marxa les accions en el polígon industrial de Can
Prat i la Farinera.
-. Pregunta com està el Pla del Calderí que porta tres o quatre anys a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona.
-. Pregunta on s’ubicarà la nova comissaria de Policia Municipal.
-. Pregunta sobre l’estudi de soterrament de la via Barcelona – Puigcerdà.
-. Pregunta en quin punt estan els tràmits per començar les obres del nou hospital.
-. Pregunta si es té previst ampliar el servei del bus urbà als dissabtes.
Pregunta de la Sra. Esteve:
-. Pregunta sobre la funció que s’està donant als pisos rehabilitats el carrer Francesc
Macià.
Pregunta de la Sra. Calvo:
-. Pregunta si és possible que hi hagi un policia municipal a la sortida del CEIP Princesa
Sofia perquè es crea un colapse de cotxes important.

El Sr. Fort respon que com exposició d’ “autobombo” no ha costat res perquè aquesta
exposició és una part de Fira Mollet, i per tant, s’està amortitzant tenint en compte que
era una exposició que havia de durar només tres dies i vist l’èxit s’està mantenint.
D’altra banda, el compliment dels acords municipals, el pressupost s’aprova al Ple, i el
PAM (Pla d’acció Municipal) no és “autobombo” sinó la responsabilitat de donar a
conèixer a la ciutadania la destinació dels seus impostos. Pregunta que si tan autobombo
és aquesta exposició, per què el grup de l’EpM s’ha fet una fotografia oficial publicada
a la pàgina de publicitat d’una revista molletana? Sobre la ubicació de la comissaria diu
que no tenen presa, volen fer les coses bé, estan treballant amb els Mossos d’Esquadra
per delimitar territorialment el municipi, i en funció d’aquesta delimitació i el lloc de la
comissaria dels Mossos d’Esquadra es posarà la comissaria de la Policia Municipal en
un determinat lloc o un altre. Li diu a la Sra. Calvo que no poden posar un policia a tots
els col·legis on els familiars del nens i nenes vagin a recollir-los en cotxe, no és
possible, explica que segons la situació, més o menys conflictiva, dels col·legis la
policia assisteix; diu que tot i això creu que seria molt més econòmic, ecològic i cívic
anar a peu i un punt important a tenir en compte.
La Sra. Fortuny respon que les dates que estan previstes per arranjar el Polígon
Industrial La Farinera les ha de donar el departament d’urbanisme de l’Ajuntament. Li
detalla un seguit d’actuacions que s’estan fent des de Promoció Industrial: al principi de
legislatura es van reunir amb molts industrials per realitzar el Pla General, aquest Pla va
satisfer a molts industrials perquè significava l’augment de la volumetria del polígon, de
les naus etc.; s’està realitzant un enquesta de satisfacció a tots els industrials de la ciutat,
s’està finalitzant l’elaboració d’aquesta enquesta per enviar-la; es fan uns plans de
millora dels polígons, s’han estat reunint amb industrials amb l’Agrupació del Baix
Vallès, per fer uns consorcis de cada polígon amb representants de la indústria, de
l’agrupació d’industrials, de l’Ajuntament etc.; diu que la rotulació no és una cosa nova,
és una cosa que s’ha canviat, perquè estava obsoleta i com s’ha millorat es fa saber; fer
la guia ha dut el seu temps, primer fer el cens i després elaborar la guia industrial que es
va presentar ja fa uns dies; s’han mantingut moltes negociacions per tenir a Mollet una
delegació de la Cambra de Comerç i Indústria i s’obrirà a principis de l’any vinent; el
transport públic als polígons està pressupostat pel 2007, si més no els estudis, s’ha estat
en algunes reunions amb la Generalitat sobre aquest tema conjuntament amb d’altres
pobles veïns; tenen casi preparades unes jornades empresarials que les faran
possiblement a principis d’any.
La Sra. Guarro respon que en les pisos de Francesc Macià hi ha entitats de diversos
àmbits i també la casa d’emergència social i pisos tutelats de malalts mentals.
L’alcalde respon que no té constància sobre el tema de Can Pantiquet, això no vol dir
que la regidora no ho sàpiga, per tant li dirà i en tot cas li donarà complida informació al
Sr. Gómez.
El Sr. Garzón vol recordar al Sr. López que fa un any es va aprovar el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal i ell parla d’una modificació del Polígon de Can Prat que es va
fer fa set anys que òbviament va deixar d’estar en vigor el mateix dia que es va aprovar
de manera definitiva el POUM, a més a més, el POUM ha dut moltes novetats a les

zones industrials. Al Polígon Industrial de la Farinera té un projecte d’urbanització
pràcticament preparat per ser aprovat, i això permetrà constituir la Junta de
Compensació d’aquesta zona, ara hi ha cinc propietaris, a partir d’aquí es començarà a
urbanitzar i edificar, alguns industrials han passat pel Departament per ensenyar els
projectes d’ampliació; és probable que, igual que passa a la Vinyota, la urbanització i
construcció en el polígon industrial de la Farinera sigui simultani. Exposa que el que
passa en els polígons és que l’urbanisme és lent i les decisions de les multinacionals no
són molt més àgils. El polígon d’actuació urbanística de la Merck està en marxa i d’aquí
a no gaires mesos s’actuarà en el seu terreny, exactament igual que el polígon
d’actuació urbanística de la Damm encara que en aquest cas es trigarà una mica més;
afegeix que l’aprovació d’aquests dos polígons d’actuació urbanística permetrà executar
un projecte que també està encarregat en aquests moments, que és la urbanització d’un
carril lateral a la C-17, que permetrà anar des de La Casilla fins al pont que separa
Mollet amb Parets; un cop es dugui a terme els PAU de la Merck i la Damm s’iniciaran
les obres de construcció d’aquesta carretera. Explica que la política industrial de
l’Ajuntament li passa una mica com el medi ambient, és transversal, no està ubicada en
un sola regidoria. Respecte el carrer Ferrocarril explica que l’aprovació del POUM va
crear un PAU a la zona, i que exactament igual que a la resta de polígons actuació
urbanística, es desenvoluparà tal i com va ser aprovat per la totalitat dels grups
municipals quan així ho decideixin els seus propietaris. Diu que és cert que el carrer
Ferrocarril necessita una ampliació de voreres, sobre el tema de neteja diu que
l’Ajuntament té una especial cura en netejar aquell carrer, però desafortunadament hi ha
gent que té una especial cura en embrutar aquell carrer. En relació al Pla del Calderí diu
que serà el segon a ser informat, després de l’equip de govern, tan bon punt ho sàpiga.
El projecte de soterrament de la via és extraordinàriament complexa i li diu que no dubti
que li dirà quan hi hagi qualsevol novetat. Respecte l’hospital explica que el 13 de
novembre es van obrir les pliques, dotze empreses van presentar l’oferta per construir
l’hospital, com el cost de la construcció és una mica més del pressupost de l’Ajuntament
espera que triguin alguns dies per adjudicar aquesta obra i d’aquesta manera fer un bon
treball d’elecció. Li diu al Sr. López que l’Ajuntament de Mollet amb d’altres 50
ajuntaments que formen la segona corona de Barcelona i pertanyen a l’Associació de
Municipis pel Transport Urbà presentaran a la Generalitat de Catalunya el mes d’abril
un Pla de Servei respecte el Transport Urbà de la ciutat pels propers 4 anys; l’AMTU va
signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya a l’estiu, on es permet passar d’una
subvenció d’1.500.000 d’euros l’any 2006 a una quantitat de 10.000.000 d’euros l’any
2010, per tal de tenir transport públic, recorda que el 2005 i anys anteriors no es rebien
diners pel transport públic. L’Ajuntament està preparant ara el seu pla de serveis, on es
plantegen algunes actuacions en el transport urbà, dur els autobusos als polígons de
Mollet i d’altres en el cas que algun ajuntament es continuï negant a dur els seus
autobusos a d’altres polígons industrials que no siguin del seu terme municipal; i d’aquí
al 2010 hi hauran més propostes respecte el transport urbà. Explica que totes aquestes
coses tenen el seu temps, i recorda que en 15 dies hi ha un ple ordinari, i si torna a
preguntar el mateix es veurà obligat a contestar el mateix. Li diu a la Sra. Calvo que a
través de la Taula de Mobilitat s’ha començat a intentar canviar els hàbits d’alguns
pares a l’hora de deixar i recollir els seus fills o filles a l’escola Princesa Sofia; al curs
passat es va passar una enquesta a la totalitat d’alumnes de l’escola, recorda que Mollet
és districte únic d’ensenyament, i es preguntava d’on venien, quin trajecte es realitzava,
qui els portava a l’escola, amb quin mitjà hi anaven, quines eren les dificultats que

tenien per anar a peu a l’escola…; arrel de l’enquesta i les propostes que es van fer per
part de tots els implicats es van realitzar un conjunt de modificacions a l’entorn del
Princesa Sofia (canvis de sentit de direcció, col·locar carrers en un sol sentit, ampliar els
aparcaments existents) i en aquests moments s’està posant en marxa un projecte que es
diu Bus a Peu, que consisteix en dur nens i nenes a l’escola a peu i no només els propis,
per tal que el nombre de persones que vagi a l’escola a peu es vagi incrementant
progressivament. Explica que l’AMPA, el professorat, pares i mares han col·laborat de
manera notable en aquesta enquesta i en el projecte de mobilitat en general.
L’alcalde respon que Can Lledó el mes de gener estarà obert amb serveis de centralitat i
capitalitat per la Ciutat.
L'alcalde aixeca la sessió a les 21:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

