ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
18 de desembre de 2006
20.05h
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
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
Ningú
S’hi incorporen
Ningú
Absents
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor (S’excusa per l’absència)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions, ordinàries de 27 de novembre i extraordinària
de 3 de desembre, de 2006
2. Correspondència
3. Ratificació del Decret d'Alcaldia de desestimació d'un recurs de reposició interposat
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contra l' aprovació definitiva de la creació del Consorci de l'Espai d'Interès Natural de
Gallecs i dels seus estatuts
4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de selecció promoció i
provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la modificació d'ordenances
fiscals per a 2007
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte de l' Ordenança
de sorolls i vibracions de Mollet del Vallès
7. Autorització a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà perquè representi
l'Ajuntament per tal de donar compliment al Conveni sobre la millora del transport
col·lectiu urbà
8. Ampliació de la delegació de competències recaptatòries en la Diputació de
Barcelona
9. Declaració d'especial interès municipal de diverses obres
10. Modificació de les condicions de cessió d'un terreny a la Generalitat de Catalunya
per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones discapacitades
11. Aprovació de l'annex del conveni de col·laboració sobre la Xarxa local de serveis
per a la infància i l'adolescència
12. Mocions d'urgència
13. Precs i Preguntes
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 27 de novembre i
extraordinària de 3 de desembre, de 2006
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions ordinària de 27 de novembre i
extraordinària de 3 de desembre de 2006.
2. Correspondència
S’informa de la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que estima en part, el recurs contenciós administratiu
interposat per la representació d’Andreu i Josep Solà Rabasa, contra l’acord de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès de 26 de juliol de 2002, pel qual es va aprovar
definitivament el projecte delimitació de la unitat d’actuació a.4.36, Valentí almirall, i
es va fixar com a sistema d’actuació el de compensació únicament en el sentit d’anul·lar
i deixar sense efecte la inclusió en aquesta delimitació de la parcel·la dels demandants
enfront del carrer Espanya núms. 13, 15 i 17, en la qual es troba un edifici residencial,
desestimant les altres pretensions de la demanda.
El Ple se’n dóna per assabentat.
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3. Ratificació del Decret d'Alcaldia de desestimació d'un recurs de reposició
interposat contra l' aprovació definitiva de la creació del Consorci de l'Espai
d'Interès Natural de Gallecs i dels seus estatuts
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 3418, de 7 de desembre de 2006, sobre desestimació
del recurs de reposició interposat per Unió de Pagesos de Catalunya contra l'acord
d'aprovació definitiva de creació del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de
Gallecs, i els seus Estatuts.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 3418, de 7 de desembre de 2006, sobre
desestimació del recurs de reposició interposat per Unió de Pagesos de Catalunya contra
l'acord d'aprovació definitiva de creació del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès
Natural de Gallecs, i els seus Estatuts.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat:
- El Sr. Bargalló manifesta que el grup municipal d’ERC serà coherent en la línia que ha
argumentat en els plens on s’ha tractat aquesta qüestió.; reitera que varen trobar una
certa ambigüitat en l’article 1.2 quan es deia que el nombre de membres del consell
plenari es podia ampliar; Unió de Pagesos, la organització agrària més representativa
de Catalunya, va demanar ser membre d’aquest Consorci, petició que li va ser
denegada, per la qual cosa considera que aquest és un organisme tancat; opina que es
perd l’oportunitat d’obrir les portes a aquesta entitat que tindria moltes coses a dir; per
tot això, el seu vot serà negatiu.
- El Sr. García diu que es torna a plantejar que el Ple ratifiqui una decisió que ja s’ha
pres i que, segons la normativa, no corresponia perquè s’havia de posicionar envers el
recurs; després de revisar l’informe jurídic ha constatat que hi ha un problema de
terminis i de gestió del temps per part de l'equip de govern; és a dir que, s’ha posat el
Ple darrera l’alcalde, cosa que és incorrecta i que expressa la incapacitat de poder,
donar una correcta posició i funcionament dels òrgans municipals. Diu que l’EpM ha
plantejat una via política al respecte, una concepció més àmplia, participativa i
representativa, i que, per tant, seria més eficaç per donar una sortida positiva per a la
conservació d’aquest espai. Continua dient que, per majoria de l’equip de govern, es
va aprovar la constitució d’aquest Consorci que en la primera fase exclou la
participació d’agents socials per al desenvolupament de Gallecs; els estatuts
plantejaven la possibilitat d’integrar al Consorci diferents entitats i persones
jurídiques, però actualment només s’hi incorporaran administracions públiques;
considera que hi han de ser presents els representants dels grups de pagesos, de veïns i
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entitats ecologistes que han jugat també un paper important per a la recuperació de
Gallecs; Unió de Pagesos hauria d’estar participant en aquest organisme, no ha estat
així i és per això, que s’està en la via del contenciós administratiu; manifesta que el
seu grup municipal presentarà una moció perquè es defineixi amb claredat si cal que hi
siguin presents associacions representatives dels sectors esmentats; per tant, el seu vot
serà l’abstenció.
- El Sr. Guillaumes diu que aquest tema s’ha tractat en dues ocasions i ja es va veure
que es feien dos plantejaments; CiU ja va manifestar que es negava que en aquest
Consorci hi hagués gent provinent d’un despatx de Barcelona que potser mai ha
trepitjat Gallecs, tot i representar a Unió de Pagesos o bé, pel contrari, com que hi ha
d’haver-hi pagesos de la zona, hi accedeixin representants directes d’aquests pagesos.
- El Sr. Garzón contesta que es compleix plenament la legalitat en resposta al recurs, la
participació en el consorci és la via política i per tant, no s’aconseguirà modificar els
estatuts; reitera que és intenció de l’equip de govern incloure la participació dels veïns
i pagesos de Gallecs; Unió de Pagesos representa el conjunt de pagesos de Catalunya,
altres associacions i entitats representen concretament els de Gallecs i, probablement,
són els que han de participar en aquest Consorci.
- El Sr. Bargalló està d’acord amb que aquesta és una decisió política i per tant, es
poden donar diferents opinions serà que el plantejament de l’equip de govern és
excloent; opina que com més participació hi hagi, com més gent conegui el territori,
amb la seva experiència, treball i esforç, s’ajudarà aquest territori que tots tant
s’estimen i que els ha portat a tenir converses durant tants plens al llarg d’aquesta
legislatura.
- El Sr. García considera vital que en aquests organismes hi participin grups associatius
de la població, de gent que es preocupa per aquest medi i que representin diferents
formes; els pagesos de Gallecs es relacionen entre ells de manera sindical o
corporativa que han donat lloc a la seva manera d’estar representats; el grup ecologista
CANEM forma part d’una corporació a nivell general d’Espanya que s’anomena
Ecologistas en Acción, amb una solvència, plantejaments i actuacions positives, que
han participat i esforçat a lluitar per la defensa de Gallecs; opina que és convenient
que hi hagi una mica més de presencia popular perquè, és evident, que la majoria
formarà part de les administracions amb una visió més general i orgànica; continua
dient que és important que aquestes veus estiguin allà per aportar la seva visió del
problema alhora que ajudaran no només al millor funcionament del Consorci sinó que
aquestes associacions rebran de primera mà informacions, valoracions i opinions que
enriqueixin la seva capacitat d’actuació social.
- El Sr. Garzón respon que ha parlat dels pagesos que treballen les terres de Gallecs,
sense distingir el lloc de residència a l’igual que quan es parla de veïns es fa referència
als que hi resideixen; l’equip de govern pensa que aquest no és un problema de
majories a l’hora de parlar de participació, s’ha de tenir en compte que els que
participen coneixen el territori, la problemàtica i volen arribar a solucions; finalment
diu que aquesta no és una decisió de l’Ajuntament de Mollet, sinó del Consorci i
aclareix que la tramitació del recurs ha estat jurídicament correcta.
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Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Calvo, Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs,
Novo, Pazos, Rodríguez, Safont i Táboas. Total: 14
Voten no: Bargalló. Total: 1
S’abstenen: Cot, Esteve, García, Gómez i López. Total: 5
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de selecció
promoció i provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en la sessió que va celebrar el dia 25 de
setembre de 2006, va aprovar inicialment el Reglament de Selecció, promoció i provisió
de llocs de treball de l’Ajuntament de Mollet i el va sotmetre a informació pública
durant el termini de trenta dies.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat el dia 10 de novembre de 2006 pel Sr. Manuel Abel
Coedo, en representació de la secció sindical de Mollet del Sindicat Professional de
Policies d’Espanya a Catalunya (SPPME-Cat), a la modificació del cos del Reglament i
de les bases que regulen les diferents convocatòries referides a l’accés, provisió i
promoció interna de la policia municipal.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat en data 23 de novembre de 2006 pel Sr. Javier
Almendrote Cano, en representació de la secció sindical FSP-UGT a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès. a la modificació del cos del Reglament i de les bases que regulen les
diferents convocatòries referides a l’accés, provisió i promoció interna
De conformitat amb l’article 64.1 i 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist l’informe de la cap del Departament d’Organització i Recursos Humans de data 11
de desembre de 2006.
De conformitat amb l’article 52.2d 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
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1. Estimar les al·legacions presentades pel Srs. Manuel Agustín Abel Coedo, en
representació de la secció sindical de Mollet del Sindicat Professional de Policies
d’Espanya a Catalunya (SPPME-Cat, i pel Sr. Javier Almendrote Cano, en
representació de la secció sindical FSP-UGT l i que s’especifiquen a l’informe de
data 11 de desembre de 2006 que s’adjunta al present dictamen.
2. Desestimar les al·legacions presentades pel Srs. Manuel Agustín Abel Coedo, en
representació de la secció sindical de Mollet del Sindicat Professional de Policies
d’Espanya a Catalunya (SPPME-Cat, i pel Sr. Javier Almendrote Cano, en
representació de la secció sindical FSP-UGT l i que s’especifiquen a l’informe de
data 11 de desembre de 2006 que s’adjunta al present dictamen.
3. Aprovar definitivament el Reglament de Selecció, promoció i provisió de llocs de
treball de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
s'hagi aprovat definitivament
El Sr. Táboas explica el contingut de la proposta d’acord.
S’obre el debat.
- El Sr. García comenta que a l’expedient s’accepten un gran nombre d’esmenes,
algunes d’elles estimades parcialment, per forma o concreció, i d’altres pels
continguts; en una altra sessió plenària el grup municipal EpM va proposar que el punt
quedés damunt la taula perquè es relacionava aquest reglament amb un altre, en el qual
hi havia el compromís del responsable de la corporació que s’aprovarien
conjuntament; això no es va complir plantejant-se de manera unilateral, trencant la
dinàmica de consens. Manifesta que el seu grup municipal s’abstindrà en la seva
votació.
- El Sr. Táboas respon que no li queda clar si el Sr. García està d’acord o no amb el
contingut del reglament, tot i que l’equip de govern ha acceptat un nombre
considerable d’esmenes, mostrant així la seva capacitat de diàleg amb un altre dels
tràmits formals que hi ha per aprovar aquest tipus de reglament; pensa que aquest és
un bon reglament, instrument útil per a la gestió de personal i resultat d’un acord
adoptat en l’Acord de Condicions, on es deia que s’aprovarien un seguit de
reglaments.
- El Sr. García opina que el mecanisme de negociació que s’està utilitzant no és prou
vàlid per donar el màxim de possibilitats i respostes a la gestió d’aquest servei; pensa
que en lloc de triar les al·legacions que l’equip de govern ha considerat convenients,
s’havia d’haver negociat el conjunt del reglament i, segurament, s’haguessin produït
més modificacions; diu que l’EpM continua plantejant que hi hagi una voluntat de
negociació, dubta que el que s’ha aconseguit sigui suficient, tot i no estar-hi en contra,
però no dona validesa a aquesta via.
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- El Sr. Táboas diu que es té un reglament, instrument útil per a la política de personal
d’aquest Ajuntament i és el que compta; opina que els sindicats que han fet aquestes
aportacions no són els que acumulen hores sindicals per dedicar-se a altres tasques,
que no són precisament les de representar els treballadors i per tant, des d’aquest punt
de vista no són productius, són inútils per a la organització; l’equip de govern no hi
col·laborarà pel que fa a aquest tema.
- El Sr. García demana que consti en acta, de manera literal, l’exposició del Sr. Táboas.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Ningú
S’abstenen: Bargalló, Calvo, Cot, Esteve, García, Gómez, López i Rodríguez. Total: 8
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la modificació d'ordenances
fiscals per a 2007
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de setembre de 2006 va aprovar provisionalment
la modificació de diverses ordenances fiscals i la classificació fiscal de les vies
públiques amb efectes de l’1 de gener de 2007.
L’acord ha estat objecte d’exposició pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament per un
període de trenta dies i l’anunci d’exposició ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 231, de 27 de setembre de 2006 i en l’edició del dia 28
de setembre de 2006 del diari La Vanguardia, d’acord amb el que es preveu als apartats
1 i 2 de l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el termini d’exposició pública de l’acord s’ha presentat una reclamació en forma
d’al·legacions per part de l’associació Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (Registre
General núm. 23262, de 31 d’octubre de 2006). Les reclamacions presentades per
aquesta associació en forma d’al·legacions son dos:
1. Al·lega l’associació reclamant que des de fa uns anys l’ajuntament està incrementant
substancialment la pressió fiscal sobre la indústria i s’ha arribat a l’extrem, amb les
modificacions a què es refereix la reclamació, què l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica està al màxim del que permet la llei en els camions i els autobusos, tal com ja
passa des de fa anys amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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Aquesta al·legació no es concreta en una sol·licitud d’actuació determinada per part de
l’administració municipal en relació a la reclamació presentada sinó únicament en
l’exposició d’un judici de valor (el fet que la pressió fiscal sobre la indústria està
incrementant “substancialment” en els darrers anys) referit a la tendència dels acords
presos per l’ajuntament en matèria d’ordenació dels seus tributs propis.
2. Al·lega l’associació reclamant que el supòsit més greu d’increment de la pressió
fiscal sobre la indústria està en la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques. Els increments percentuals anuals són de dos
dígits i la fonamentació que dona l’ajuntament relativa a què es produeixen els
increments per adequar la quota de l’impost a la que existia abans de la seva reforma
manca de veracitat ja que per a l’any 2004 es va augmentar el coeficient de situació de
l’impost en un 21 % per obtenir un índex pràcticament igual al que existia abans de la
reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals i des d’aleshores s’ha anat
incrementant cada any el coeficient que s’aplica sobre la tarifa al voltant d’un 10 %
anual. Desprès de detallar els índexs multiplicadors de les quotes municipals de
l’impost resultants de considerar un determinat coeficient de ponderació i un determinat
coeficient de situació per als anys 2002 a 2007, l’associació reclamant conclou que la
fonamentació que recull la memòria inclosa a l’expedient administratiu relativa a que
s’incrementa el coeficient de situació per adequar la quota de l’impost a la que existia
abans de la seva reforma no té cap validesa.
Aquesta al·legació es concreta en la sol·licitud de rectificació de la modificació
aprovada provisionalment dels coeficients de situació aplicables a l’Impost sobre
activitats econòmiques per a 2007 de tal manera que s’apliquin els vigents l’any 2006.
L’apartat 1 de l’article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
estableix que “sobre les quotes modificades per l’aplicació del coeficient de ponderació
que preveu l’article anterior, els ajuntaments poden establir una escala de coeficients
que ponderi la situació física del local dins de cada terme municipal, atenent la
categoria del carrer en què radiqui”, l’apartat 2 del mateix article estableix que “el
coeficient no pot ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8”, l’apartat 3 del mateix article
estableix que “als efectes de fixar el coeficient de situació, el nombre de categories de
carrers que ha d’establir cada municipi no pot ser inferior a 2 ni superior a 9” i,
finalment, l’apartat 5 del mateix article estableix que “la diferència del valor del
coeficient atribuït a un carrer respecte a l’atribuït a la categoria superior inferior no
pot ser menor de 0,10”.
A l’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre activitats econòmiques per a 2007 es preveu fixar el coeficient de
situació de l’impost diferenciant quatre categories de carrers i amb coeficients
respectius 2,899 / 2,577 / 2,254 / 1,611. En conseqüència, l’escala de coeficients
recollida a l’acord aprovat provisionalment respecta les previsions de l’article 87 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en el que es refereix al nombre
de categories de carrers (hi ha quatre categories i la norma legal determina que aquest
nombre no pot ser inferior a dos ni superior a nou), en el que es refereix a la diferència
de coeficient entre una categoria i les seves inferior i superior (hi ha una diferència de
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0,322 entre la categoria A i la B, de 0,323 entre la categoria B i la C i de 0,643 entre la
categoria C i la D i la norma legal determina que aquesta diferència no pot ser menor de
0,10) i en el que es refereix al valor absolut del coeficient (els valors són 2,899 / 2,577 /
2,254 / 1,611 i la norma legal determina que no poden ser inferiors a 0,4 ni superiors a
3,8).
La memòria del regidor delegat d’Economia i Hisenda que acompanya l’expedient
assenyala que “es modifiquen els coeficients de ponderació aplicables a la situació
física del local on es desenvolupa l’activitat econòmica, incrementant-los en un 11,0 %
per tal de continuar adequant la quota de l’impost a la que existia abans de la seva
reforma”.
A banda de no ser certa l’afirmació de l’associació reclamant en el sentit de que aquesta
fonamentació “no té cap validesa” ja que el padró fiscal de l’impost va ser de
2.143.680,78 EUR l’any 2002 (l’any anterior a l’entrada en vigor de la reforma de
l’impost operada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre) i de 1.405.986,33 EUR l’any
2006, la qual cosa posa de manifest que l’increment necessari per igualar en termes
nominals la quota de l’impost és del 52,47 % (sense tenir en compte el creixement del
cost de la vida en aquest període), és necessari posar de relleu que la decisió de
l’administració municipal en relació a la fixació de l’escala del coeficient de situació de
l’Impost sobre activitats econòmiques només està limitada per allò que es preveu a
l’article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’aplicació d’aquest coeficient no precisa de cap motivació ni raonament ja que es
tracta de l’exercici de funcions sobiranes de les corporacions locals o, si es prefereix, de
decisions de caràcter polític que no requereixen cap motivació. Es tracta de l’exercici
del poder tributari local tal com aquest ha estat entès pel Tribunal Constitucional, en
particular a la seva sentència de 17 de febrer de 1987 (RTC 1987, 19), resultat de la
coordinació dels principis constitucionals de reserva de llei tributària i d’autonomia
local. També l’article 9.3 de la Carta d’Autonomia Local de 15 d’octubre de 1985
(instrument de ratificació de 20 de gener de 1988; BOE de 24 de febrer de 1989) declara
que al menys una part dels recursos financers de les col·lectivitats han de provenir dels
cànons i impostos locals, la quantia dels quals tenen el poder de fixar dins dels límits de
la llei.
La modificació del coeficient de situació de l’Impost sobre activitats econòmiques és
potestativa sense que la normativa legal en matèria d’hisendes locals estableixi cap
causa o criteri de tal manera que existeix una sobirania o llibertat màxima de l’ens local
sempre que s’ajusti al procediment formal d’adopció, publicació i publicitat de l’acord
així com als percentatges i límits legals. En aquest sentit s’ha manifestat reiteradament
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (STSJC 1187/2005, de 27 d’octubre, entre
d’altres).
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació, d’acord
amb l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar les reclamacions presentades per l’associació Agrupació d’Industrials
del Baix Vallès contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació de diverses
ordenances fiscals i de la classificació fiscal de les vies públiques i motivar la
desestimació d’acord amb la part expositiva d’aquest acord.
2. Aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals que es detalla a
l’annex, el text integrat de les quals figura a l’expedient i es relacionen a
continuació:
-

Ordenança fiscal núm. 3.1.1. Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 3.1.2. Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3.1.3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal núm. 3.2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 3.2.2. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 1.1. Taxa per l’expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal núm. 1.3. Taxa per la llicència d’autotaxis.
Ordenança fiscal núm. 1.4. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança fiscal núm. 1.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Ordenança fiscal núm. 1.6. Taxa per llicències urbanístiques.
Ordenança fiscal núm. 1.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
Ordenança fiscal núm. 1.8. Taxa per recollida de residus municipals.
Ordenança fiscal núm. 1.9. Taxa per serveis funeraris i cementiri.
Ordenança fiscal núm. 1.10. Taxa per ocupació i aprofitament especial de
terrenys d’ús públic.
Ordenança fiscal núm. 1.12. Taxa per la prestació dels serveis del mercat
municipal.
Ordenança fiscal núm. 1.14. Taxa per la prestació dels serveis de la Fundació
municipal Joan Abelló.

3. Aprovar definitivament la modificació de la classificació fiscal de les vies públiques
que es detalla a l’annex.
4. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2007.
5. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les
ordenances i de la classificació fiscal de les vies públiques amb les seves
modificacions.
El Sr. Táboas presenta la proposta d’acord.
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S’obre el debat.
- El Sr. Bargalló pregunta que si els impostos que es cobren als industrials de Mollet
revertiran en més serveis sobre la pròpia associació.
- El Sr. García manifesta que el vot de l’EpM serà negatiu perquè l’acord que es
presenta consta de dos apartats que es resolen en una sola votació; continua dient que
el seu grup municipal defensa el caràcter redistribuidor dels impostos per afavorir els
sectors socials amb menys recursos; opina que aquesta posició no s’està donant i, que
l’actual model fiscal i les reformes en curs que està fent el govern espanyol, són
regressives i negatives pels treballadors i ciutadans amb menys poder adquisitiu;
l’EpM està en desacord amb les reclamacions presentades per l’Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès, perquè els sectors que més tenen han de fer una
aportació que ajudi al caràcter redistribuidor sabent que els ajuntaments tenen molt
poques competències en aquest àmbit; està d’acord amb que es plantegi la mala
política fiscal que va fer el govern del PP a Madrid; continua dient que la seva posició
envers el segon punt de l’acord és negativa perquè es dóna un increment de la pressió
fiscal del 4’5%. Reitera el vot negatiu de l’EpM en aquest punt de Ple perquè
s’incrementa la pressió fiscal actual tot i que manifesta estar d’acord amb que hi hagi
impostos.
- La Sra. Calvo manifesta que el grup municipal Popular comparteix les reclamacions
dels industrials, se n’alegra de la supressió de l’IAE perquè mai no ha estat un impost
just ja que no gravaba a qui cobrava més, tampoc no està d’acord amb les ordenances
fiscals perquè s’incrementen els impostos directes que afecten els ciutadans; el seu vot
serà negatiu.
- El Sr. Guillaumes diu que la supressió de l’IAE va estar una decisió encertada però la
manera de compensar els ajuntaments va ser pèssima i és el que s’intenta solucionar;
és a dir que, es tracta de recuperar uns ingressos que l’Ajuntament havia tingut amb
l’anterior sistema.
- El Sr. Táboas manifesta que l’equip de govern se’n va alegrar de la reforma de l’IAE
però aquesta va tenir dues conseqüències, només pagaven els que facturaven un milió
d’euros i pagaven menys; això és el que va fer que els ajuntaments haguessin de
modificar la seva política fiscal incrementant els coeficients de situació, que a
comparació d’altres municipis, els d’aquest Ajuntament són molt baixos; pel que fa a
la pressió fiscal, diu que s’ha de tenir en compte l’IPC del mes de desembre, la
previsió pressupostària del pressupost per al proper any i si hi haurà finançament per
cobrir les despeses dels serveis.
- L’alcalde diu al Sr. Bargalló que l’Agrupació no paga res, sinó que defensa els
interessos dels seus associats, les empreses; aquest increment serà contingut a partir de
l’any 2007. Considera que la posició de l’EpM és similar a la del PP.
- El Sr. García diu que en aquest país la mitja que paga un ciutadà d’IRPF és superior a
la que paga un empresari, cosa que caldria revisar; comenta que quan es va discutir
l’increment de taxes ningú de l’equip de govern va dir que es feia per compensar les
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pèrdues que ha tingut l’Ajuntament en etapes anteriors sinó que s’incrementava en
funció de la previsió d’inflació; diu que aquest any hi haurà un increment de
recaptació que seria interessant evaluar, quantificar i donar-ne un destí social.
- El Sr. Guillaumes diu al Sr. García que en altres plens s’havia fet menció a l’increment
per recuperar el que s’havia perdut en la reforma de l’IAE.
- L’alcalde diu al Sr. García que la memòria que acompanya les ordenances fiscals deia:
“A la memòria del regidor delegat d’Economia i Hisenda que acompanya l’expedient
assenyala que es modifiquen els coeficients de ponderació aplicables a la situació del
local on es desenvolupa l’activitat econòmica, incrementant-los un 11% per tal de
continuar adequant la quota de l’impost a la que existia abans de la seva reforma”.
Per tant, no només es comentava sinó que està escrit.
- El Sr. García contesta que també diu que la inflació prevista era del 4’5%, que incidia
a modificar a l’alça la previsió del cost de serveis i per tant, el conjunt de preus
públics, taxes i impostos que pot decidir aquest Ajuntament.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Díaz, Domínguez, Fort, Fortuny, Garzón, Guarro, Guillaumes, Monràs, Novo,
Pazos, Safont i Táboas. Total: 12
Voten no: Calvo, Cot, Esteve, García, Gómez, López i Rodríguez. Total: 7
S’abstenen: Bargalló. Total: 1
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte de l'
Ordenança de sorolls i vibracions de Mollet del Vallès
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
Atès que es voluntat de l’Ajuntament donar resposta a les inquietuds de la ciutadania, la
qual es troba immersa en un procés de progressiva conscienciació ambiental i demana la
intervenció de les administracions públiques per pal·liar i corregir els efectes nocius de
la contaminació acústica.
Atès que l’article 21 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica,
estableix que correspon als Ajuntament elaborar i aprovar ordenances reguladores de la
contaminació per sorolls i vibracions.
Atès l’informe de tècnic de Medi Ambient de data 12 de desembre de 2006.
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Atès l’informe de la Cap de secció de Serveis urbanístics i Activitats, de data 12 de
desembre de 2006.
Atesos els articles 60 a 66 del Reglaments d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Formar l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions.

2. Designar una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de
l’ordenança, la qual estarà integrada pels membres de la Corporació i el personal
tècnics següent:
Membres de la Corporació:
- Sra. Ester Safont Artal
- Sr. Josep M. Garzón i Llavina
- Sr. Antonio López Rodríguez
- Sra. Susana Calvo Casadesús
- Sr. Xavier Fenosa i Vilarroya
- Sr. Feliu Guillaumes i Ràfols
Personal tècnic:
- Sra. Alícia Puig i Romagosa
- Sr. Xavier Ludevid i Massana
- Sr. Àngel de Vicente Jofre
- Sr. Àngel Moreno i Duran
- Sr. Oriol Valls Rovira
- Sra. Pilar Laso Oliveros
La Sra. Safont presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
- El Sr. García es manifesta d’acord amb aquesta proposta perquè és necessari avançar
en l’elaboració de normatives de tipus mediambiental, però manca l’existència d’un
pla o normativa envers la contaminació lumínica existent a la ciutat; cal recordar que
el fet d’aplicar la normativa vol dir que hi hagi inspecció i seguiment, és a dir que, en
aquest sentit l’Ajuntament hauria de reflexionar sobre el nivell dels recursos que
utilitza.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
7. Autorització a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà perquè representi
l'Ajuntament per tal de donar compliment al Conveni sobre la millora del
transport col·lectiu urbà
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La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
Vist el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2006 entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP), el Consorci
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l‘Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels
municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la
millora del transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest
àmbit.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès és membre associat de l’AMTU, segons
acord adoptat pel Ple en sessió celebrada el dia 26 d'abril de 2004.
Vist que en el pacte segon, lletra A), apartat 1, de l’esmentat conveni, s’estableix que:
“L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin
interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya,
l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, com a interlocutora única
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni.”
Considerant que l’Ajuntament de Mollet del Vallès té interès en acollir-se a les ajudes
que resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entén procedent
l’autorització a què es fa referència en el paràgraf anterior.
És per això que es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI
1. Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà per tal que representi a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, als efectes que s’estableixen en el pacte segon,
lletra A), apartat 1, del conveni formalitzat el dia 27 de juliol de 2006, entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci Autoritat del Transport Metropolità i l‘Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà, l’objecte del qual és la millora del transport públic
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. L’expressada autorització
s’entén tant àmplia en dret com sigui menester, en el marc dels drets i obligacions
que es recullen en el conveni de referència.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, al Consorci Autoritat del Transport Metropolità i a
l‘Agrupació de Municipis amb Transport Urbà.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8. Ampliació de la delegació de competències recaptatòries en la Diputació de
Barcelona
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La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
El Ple de l’Ajuntament va acordar en sessió de 27 de setembre de 2004 delegar en la
Diputació de Barcelona diverses facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic, entre els quals estan les multes de circulació.
Les modificacions introduïdes en la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària per la Llei 17/2005, de 19 de juliol, i en particular l’obligació dels
ajuntaments de comunicar a la Direcció General de Trànsit les sancions greus i molt
greus, aconsellen ampliar l’abats de la delegació efectuada.
La incorporació de mitjans electrònics a les diferents fases del procediment
administratiu de gestió i recaptació de les multes de trànsit per part de la Diputació de
Barcelona també aconsellen reconèixer efectes jurídics al registre de documents relatiu
a aquest procediment per tal d’agilitar la tramitació.
L’expedient ha estat informat pel gerent, l’interventor i la secretària.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació, d’acord
amb 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. Delegar en la Diputació de Barcelona les competències municipals relatives a la
gestió i recaptació de les multes de circulació que es relacionen a continuació:
a) Expedició dels documents de notificació de les denúncies en base a les dades
facilitades per l’ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.
b) Notificació de les denúncies formulades pels agents municipals, així com la
incoació dels procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària
acordats per l’òrgan municipal competent.
c) Notificació de les sancions imposades per l’òrgan municipal competent.
d) Comunicació a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin,
les dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 82 del Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de
mar´, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària.
e) Dictar provisions de constrenyiment.
f) Recaptació en període voluntari i executiu.
g) Liquidació d’interessos de demora.
h) Concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
i) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
j) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
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k) Declaració de crèdits incobrables corresponents a multes de circulació per
resultar fallits els obligats al pagament.
l) Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
les multes de circulació, puguin presentar les persones interessades davant
l’Organisme de Gestió Tributària, donant trasllat dels mateixos a l’ajuntament
per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim l’Administració competent
per a la seva resolució o tramitació.
m) Qualsevol acte necessari per a l’efectivitat de les anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
2. Aprovar la minuta de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i
la Diputació de Barcelona que figura a l’expedient i facultar l’alcalde per a la seva
signatura.
El Sr. Táboas presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
- El Sr. García manifesta que el vot de l’EpM serà afirmatiu; demana informació sobre
la gestió, per part dels serveis de recaptació de la Diputació de Barcelona, sobre el
paper perjudicat que pugui existir, els incobrables, percentatges de gestió,
embargaments, subhastes, etc.; saber el funcionament del servei de cara a valorar
positivament la seva tasca i si es detecta alguna insuficiència poder-la corregir.
- La Sra. Calvo manifesta que el grup municipal Popular s’abstindrà en la seva votació
perquè, tot i ser positiva l’ampliació del servei, no està d’acord amb que l’Ajuntament
cedeixi part de la seva recaptació a la Diputació.
- El Sr. Táboas contesta a la Sra. Calvo que el servei que ofereix la Diputació és millor
que el que donava l’Ajuntament, tot i que era bo. Diu al Sr. García que li presentarà la
informació que demana per escrit perquè la Diputació presenta unes memòries anuals
molt detallades i completes de la seva activitat.
Sotmesa a votació, dóna el resultat següent:
Voten sí: Bargalló, Cot, Díaz, Domínguez, Esteve, Fort, Fortuny, García, Garzón,
Gómez, Guarro, Guillaumes, López, Monràs, Novo, Pazos, Safont i Táboas. Total: 18
Voten no: Ningú
S’abstenen: Calvo i Rodríguez. Total: 2
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
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9. Declaració d'especial interès municipal de diverses obres
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
Els departaments d’Acció Social i Ciutadania, d’Educació i d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl han sol·licitat que l’Ajuntament declari
d’especial interès i utilitat municipal diverses obres que realitzen a equipaments de
servei públic de la ciutat, per tal que puguin gaudir dels beneficis fiscals previstos a
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i a les taxes per llicències
urbanístiques i per ocupació de la via pública.
L’expedient ha estat informat pel gerent.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació, d’acord
amb l’article 103.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar d’especial interès municipal per concórrer-hi circumstàncies socials les
obres següents:
a) Obres de substitució del paviment de les plantes baixa, primera i segona de la
Residència i Centre de Dia de Gent Gran, promogudes pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i situades al carrer Álvarez de
Castro, núms. 53-57.
b) Obres d’adequació de façanes i serveis de l’IES Vicenç Plantada, promogudes
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i situades al carrer
Palau de Plegamans, núm. 8.
c) Obres d’instal·lació d’ascensors de l’IES Mollet, promogudes pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i situades a l’avinguda Burgos, núm.
96.
d) Obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers, promogudes pel
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i situades a la ronda de la
Farinera, núm. 6.
e) Obres de reparació de la coberta d’un cos de la masia de Can Roca, promogudes
per l’Institut Català del Sòl i situades a Gallecs.
f) Obres de reparació de la coberta de dos cossos annexes a la masia de Can Querol
i del Casal de l’Associació de Veïns de Gallecs, promogudes per l’Institut Català
del Sòl i situades a Gallecs.
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2. Concedir a aquestes obres la bonificació del 95 % de la quota de l’impost que es
preveu a l’article 8.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
3.

Entendre aquestes obres incloses al supòsit de no subjecció a la taxa que es preveu
a l’article 2.3 de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències
urbanístiques i a l’apartat 2 de les normes d’aplicació de les tarifes incloses a
l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
10. Modificació de les condicions de cessió d'un terreny a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones
discapacitades
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Territori, diu:
Atès que els acords plenaris de 29-04-03, 20-12-03 i 26-06-06, sobre cessió gratuïta
d’un terreny al Departament d’Acció Social i Ciutadania (abans, Departament de
Benestar i Família) de la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi una residència i
centre de dia per a discapacitats psíquics, necessiten ser modificats i complementats en
el sentit que tot seguit s’indicarà, conforme als requeriments del mateix departament,
del 13 i 30 de novembre passat, i a la proposta del cap de departament de Serveis
Personals i Polítiques d’Igualtat del nostre Ajuntament, del 20 de novembre d’enguany.
Atesos també els informes del cap de departament de Territori i Medi Ambient i del cap
de secció de Serveis Jurídics Centrals, tots dos del 7 de desembre.
Atès l’article 114.3.n) del Text refós de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar la data del 29 d’abril de 2009 com a límit del termini per a la implantació
d’una Residència i Centre de dia per a Discapacitats Psíquics al nostre municipi per
part del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
així com per a la reversió automàtica del terreny cedit en cas d’incompliment
d’aquest.
2. Restar assabentats que la construcció de la Residència i Centre de dia per a
Discapacitats Psíquics podrà ser duta a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya
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o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la titularitat del servei en el
mateix serà de la Generalitat de Catalunya.
3. Autoritzar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania,
perquè posi la finca cedida a disposició de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS), als efectes de la seva assignació, ocupació, encàrrec i pagament de
la construcció de l’equipament per part d’un tercer.
4. Fer palès que el terreny cedit és apte per al seu destí com a Residència i Centre de
dia per a persones amb disminució, i que el mes de desembre de 2007 comptarà amb
els requeriments urbanístics (abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica, pavimentat de calçada i encintat de voreres)
que el convertiran en solar.
5. Manifestar, així mateix, que l’Ajuntament de Mollet del Vallès adoptarà les mesures
necessàries per a aconseguir que l’esmentat destí ho sigui a plena satisfacció del
cessionari, sense cap cost o càrrega per al mateix.
El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’obre el debat.
- El Sr. García demana a l’equip de govern que se’n faci un seguiment concret i
permanent per garantir que aquesta cessió dóna lloc realment a l’existència d’aquest
equipament. Manifesta que el vot del grup municipal de l’EpM serà afirmatiu.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
11. Aprovació de l'annex del conveni de col·laboració sobre la Xarxa local de
serveis per a la infància i l'adolescència
La proposta d’acord que ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa d’Institució i Serveis Personals, diu:
El 5 de juliol de 2004, es va signar el conveni de col·laboració sobre la Xarxa per a la
Infància i l’Adolescència amb diferents institucions de l’àmbit de la salut i serveis
socials enguany per tal de millorar i donar efectivitat als serveis que formen la xarxa hi
ha la voluntat que altres serveis s’incorporin a la xarxa. (Exp. Núm. SSSP 105/04).
Atès el protocol de conveni de col·laboració, que hi consta a l’expedient i en el qual es
formalitza la incorporació d’altres serveis a la Xarxa per a la Infància i l’Adolescència.
D’acord amb els informes del cap d’oficina dels Serveis Jurídics i Administratius de
l’Àrea de Serveis Personals de 21 de novembre de 2006 i de la tècnica de Salut Pública
de 13 de novembre de 2006, en el que valora de forma positiva el conveni així la seva
aprovació i signatura del protocol per l’any 2006.
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Atesos els articles 53.1.u i 53.1.o 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 l’annex 1 del conveni de col·laboració en el qual es formalitza l’adhesió a la
Xarxa Local de Serveis per a la infància i l’Adolescència del Consorci Sanitari de
Mollet del Vallès i de l’Escola d’Infants Quitxalla.
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
12. Mocions d'urgència
No n’hi ha
13. Precs i Preguntes
Precs
Precs del Sr. López:
1.- Demana la celebració d’una reunió amb el conjunt de grups municipals per impulsar
la divulgació i desenvolupament del Reglament de participació ciutadana.
2.- Demana que el preu de la tarifa de l’aparcament de la plaça Pau Casals es pugui
fraccionar cada 5 minuts.
Prec de la Sra. Esteve:
1.- Sobre la situació del Parc de Can Mulà quan hi plou. Demana que es tiri al terra una
capa de sauló per evitar els bassals i el fang per poder-hi caminar amb normalitat.

Preguntes
Preguntes del Sr. López:
1.- Sobre quan circularà el bus urbà els dissabtes.
2.- Sobre si l’equip de govern s’ha posicionat sobre l’ampliació de la tercera hora de
llengua castellana que proposa el Departament d’Ensenyament.
La Sra. Domínguez respon que no és competència de l’Ajuntament de Mollet fer els
currículums de l’ensenyament, és Generalitat de Catalunya qui determina si ha de fer
alguna consideració a una llei superior com és la LOE.
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L’alcalde diu a partir del mes de febrer el bus urbà funcionarà els dissabtes al matí a
Mollet.

L'alcalde aixeca la sessió a les 21:25h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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