ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
25 de gener de 2016
19.10 h. a 21.35 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Josep Gordi Serrat, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventora
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions de 30 de novembre i 14 de desembre de 2015
2. Donar compte de la Resolució de pròrroga del Pressupost de 2015
3. Donar compte del Pla d'ajust
4. Cessament i nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació Abelló
5. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de 2016
6. Declaració d'obres d'especial interès municipal
7. Declaració de compatibilitat de l'exercici del càrrec de regidor
8. Modificació d'assignacions de regidors i declaració de compatibilitat
9. Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança de protecció dels
animals
10. Creació de la Comissió de Nomenclàtor
11. Aprovació d'una proposta a favor d'un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
12. Aprovació d'una proposta de sol·licitud de recursos econòmics per a l'aplicació de la
Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d'habitatge i pobresa energètica
13. Aprovació d'una proposta per demanar a ADIF actuacions de manteniment i
conservació del talús de la línia ferroviària Barcelona-Puigcerdà
14. Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència
15. Aprovació d'una proposta de suport al Programa de Desenvolupament Rural
16. Aprovació d'una proposta de suport al Taller Alborada
17. Aprovació d'una proposta per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals
18. Aprovació d'una proposta de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla
hidrològic de la conca de l'Ebre
19. Aprovació d'una proposta sobre aprofundiment en polítiques culturals
20. Aprovació d'una proposta de suport al Manifest de rebuig al desmantellament de
l'Institut Català de les Dones
21. Mocions d'urgència
22. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de les sessions de 30 de novembre i 14 de desembre de
2015
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions de 30 de novembre i 14 de desembre
de 2015.
2. - Donar compte de la Resolució de pròrroga del Pressupost de 2015
Es dóna compte de la següent resolució:
“Atès l’article 2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos, els pressupostos de les entitats locals
constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a
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màxim pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i els drets que es
preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Atès l’article 3 d’aquest mateix Reial Decret, l’exercici pressupostari coincideix amb
l’any natural. En virtut del principi pressupostari de temporalitat i anualitat, cada
pressupost constitueix un quadre independent i separat corresponent a un exercici
econòmic, que en finalitzar s’extingeix passant a constituir els pressupostos de l’estat
d’exercicis tancats.
Si en començar l’exercici econòmic no haguera entrat en vigor el Pressupost
corresponent, atès a l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es considerarà
automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb els seus crèdits inicials, sense
perjudici de les modificacions que es realitzin d’acord amb els articles 177, 178 i 179
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Atès l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març i el 21.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, no tindran la consideració de prorrogables les modificacions de
crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici
anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats.
Atès l’informe de la Intervenció General.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al President de la Corporació
atès l’article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els ajustaments a la baixa s’han efectuat sobre els crèdits inicials del
pressupost aprovat per a l’exercici 2015, per tal que no es prorroguin els crèdits recollits
a l’article 21.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
HE RESOLT

1. Aprovar el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a
l’exercici 2016, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 1.
2. Aprovar el pressupost prorrogat dels Organismes Autònoms (l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats, l’Institut Municipal d’Educació i la Fundació Municipal
Joan Abelló), per a l’exercici 2016, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 2.
3. Aprovar l’estat de previsió d’ingressos i despeses prorrogat, de les societats
mercantils municipals (Mollet Impulsa SL, l’Empresa Municipal per a la Formació i
Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL), per a l’exercici 2016,
amb el contingut que s’assenyala a l’annex 3.
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4. En tant i en quan no es disposi del pressupost definitiu, s’aprovarà amb efectes 1 de
gener, podent ser objecte, si s’escau, del supòsit d’incorporació de romanents i
qualsevol de les modificacions pressupostàries previstes a la Llei.
5. Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.”
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte del Pla d'ajust
Atès l’acord de Ple de 12 de juny de 2014 pel qual s’aprova, entre d’altres, la
modificació del Pla d’Ajust 2014-2023.
Atès el que estableix l’article 10.1 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès l’article 10 del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel què es crea el Fons de
Finançament dels pagaments a proveïdors.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament.
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament per
l’exercici 2015 emès per la Intervenció Municipal.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. - Cessament i nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació
Abelló
Vist l’acord de Ple de 22 de juliol de 2015, pel qual s’acorda nomenar representants de
l’Ajuntament en el Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló.
Vista la sol·licitud del Grupo Municipal Ciudadanos-Mollet del Vallès, de 15 de gener
de 2016 demanant canvi de membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan
Abelló.
Atès l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local, que
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estableix que el Ple de l’Ajuntament ha de nomenar els seus representants en òrgans
col·legiats en sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar el nomenament del senyor Antonio Cisnero Fernández, com a membre del
Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló en comptes de la senyora Elena
García García.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5. - Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de 2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 14 de desembre de 2015, va aprovar
inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a l’exercici
2016, així com les seves Bases d’Execució. Aquest pressupost general per a 2016 està
integrat pel pressupost ordinari, el pressupost dels organismes autònoms dependents i
l’estat de previsió dels ingressos i les despeses de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 18 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Aquest Pressupost General de l’Ajuntament per a 2016, de conformitat amb l’article
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de 16 de desembre de 2015,
així com en el Taulell d’edictes municipal, termini durant el qual els interessats han
pogut examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Durant aquest període s’ha presentat una al·legació per part del senyor Antoni
Garrigosa Ayuso, en representació del senyor Josep Torrent Collado, contra la manca de
previsió pressupostària del crèdit que ostenta, expressant que una vegada examinat el
pressupost no encerta a veure la partida pressupostària corresponent per atendre el
compliment d’aquesta obligació, i per tant sol·licita la seva inclusió al pressupost per fer
front al pagament i la indicació expressa del número de la partida en que s’inclou el
crèdit en el pressupost per a l’exercici 2016.
Vist l’informe de la cap de Serveis Econòmics, de data 8 de gener de 2016, en què es
conclou que s’acredita que aquesta al·legació es troba motivada en un dels supòsits
previstos a l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i que el
Pressupost general de l’Ajuntament per a 2016 integra l’estat de previsió dels ingressos
i les despeses de la societat mercantil Mollet Impulsa, SL, el qual preveu en el passiu
del balanç, els comptes “provisions a llarg termini”, “deutes a curt termini” i “altres
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deutes a llarg termini”, que reflecteixen les obligacions derivades del procediment
expropiatori inclòs en l’àmbit de “La Vinyota”.
Vist l’informe de la Intervenció general de l’Ajuntament.
Vist l’escrit de reclamació presentat pel Sr. Xavier Ros Gómez, en representació de la
Secció Sindical de Comissions Obreres, presentat en data 8 de gener de 2015 i l’informe
de la Intervenció General de 25 de gener de 2015.
Atès que l’esmentat escrit ha estat presentat un cop finalitzat el termini d’exposició
pública.
De conformitat amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
concordança amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. No admetre la reclamació amb nº de registre d’entrada 440, de data 8 de gener de
2016, presentada pel Sr. Francesc Xavier Ros Gómez, en representació de la Secció
Sindical de Comissions Obreres, perquè ha estat presentada fora de termini.
2. Desestimar la reclamació amb número de registre d’entrada 23687, presentada pel
senyor Antoni Garrigosa Ayuso en representació del senyor Josep Torrent Collado
per les motivacions que es detallen a la part expositiva d’aquest acord.
3. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
per a l’exercici 2016.
4. Sotmetre l’acord a la publicació al BOP juntament amb el resum per capítols de
cadascun dels Pressupostos.
5. Remetre còpia del Pressupost General de la Corporació degudament aprovat a
l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
6. Notificar l’acord a les persones que han efectuat les al·legacions. Contra l’acord
d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província ates l’article 48 i 107.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
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Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz F., Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Buzón, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
S’abstenen: Ningú.
Resultat: aprovat per majoria.
6. - Declaració d'obres d'especial interès municipal
Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres d’adequació i
condicionament de l’aulari de l’edifici C de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
1. L’article 11 de l’Ordenança Fiscal número 1.2.1., reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) estableix que es podrà bonificar fins el 95
per 100 de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, historicoartístisques o de foment de l’ocupació.
Així mateix, per a aquestes construccions, instal·lacions i obres, les ordenances fiscals
reguladores de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme (2.6) estableixen la no subjecció a la respectiva taxa.
2. Atès l’informe de la Cap de Servei de Territori, es considera convenient declarar les
obres d’adequació i condicionament de l’aulari de l’edifici C de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya com a obres d’especial interès municipal, per concórrer-hi
circumstàncies d’especial interès o utilitat municipal, la qual cosa permet que gaudeixin
dels beneficis fiscals esmentats a l’apartat 1 d’aquest informe.
3. L’òrgan competent per adoptar l’acord és el 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 com a obra d’especial interès o utilitat pel municipi les obres d’adequació i
condicionament de l’aulari de l’edifici C de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya..
2. Concedir a aquestes obres la bonificació de 75% de la quota tributària que es preveu
a les ordenances fiscals reguladores de l’Impost sobre construccions Instal·lacions i
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Obres i la no subjecció a la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
3. Notificar el present acord als interessats, als Serveis Territorials i als Serveis

Econòmics de la Corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7. - Assignació dedicació parcial i declaració de compatibilitat membre de la
Corporació
Atès que el ple municipal, en sessió del dia 22 de juliol de 2015, modificat per sessió
del 5 d’octubre de 2015 va acordar el règim de dedicacions i les retribucions dels
membres electes de la Corporació.
Atès que el senyor Francisco Javier Buzón Juan és funcionari de carrera al servei de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.
Vista la comunicació rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat en data 14 de
gener de 2016, mitjançat la qual s'informa de la dedicació i retribució del senyor Buzón.
Atès el que determinen els articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, en relació
amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i l'article 73.3 de l'esmentat text legal.
Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
Atès el que determina l’article 333 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals a Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar compatible l’exercici del càrrec que ostenta el regidor Francisco Javier
Buzón Juan amb dedicació parcial, amb el desenvolupament com a activitat
principal d’un lloc de treball de funcionari de carrera a l'Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat.
2. Fixar la seva retribució bruta anual en la quantia de 12.888,43 Euros, corresponent
al 45% de la retribució assignada al lloc principal, en tant es mantingui el seu
exercici.
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3. Suspendre la cotització a la seguretat social, en tant es mantingui l’exercici de
l’activitat principal.
4. Notificar el present acord a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. - Modificació d'assignacions de regidors i declaració de compatibilitat
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
El ple municipal en sessió del dia 22 de juliol de 2015 va acordar la determinació del
règim retributiu i les dedicacions dels membres de la corporació, entre les quals es
determinà que el senyor Joan Daví Mayol exerciria el seu càrrec de regidor en règim de
dedicació exclusiva amb l'assignació de la corresponent retribució i alta en el règim
general de la seguretat social.
El consell plenari del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental es va
constituir el dia 22 d'octubre de 2015. En la mateixa sessió es va nomenar president al
senyor Joan Daví Mayol.
En data 23 de desembre de 2015 (NRE 23856/2015) s'ha rebut comunicació del
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental, mitjançant la qual es dona
compte de l'acord del seu consell plenari de data 15 de desembre de 2015, mitjançant el
qual es determina una dedicació parcial en l'exercici del càrrec de president,
corresponent al 80% de la jornada ordinària i un sou brut anual de 45.095,52 Euros. Tot
això amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i condicionat a l'atribució d'una dedicació
parcial per part de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès el que determinen els articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, en relació
amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i l'article 73.3 de l'esmentat text legal.
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Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
Atès el que determina l’article 333 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals a Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l'acord del ple municipal del dia 22 de juliol de 2015, determinant els
membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o
amb dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada
ordinària, respectivament:
Nom i Cognoms
Joan Daví Mayol
Jordi Talarn Brich

Càrrec
Regidor portaveu
Regidor

Tipus dedicació
Parcial
Exclusiva

2. Declarar compatible l’exercici del càrrec que ostenta el regidor Joan Daví Mayol
amb dedicació parcial, amb el desenvolupament com a activitat principal del càrrec
de president del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental en règim de
dedicació parcial.
3. Fixar la seva retribució bruta anual en la quantia de 13.528,66 Euros, corresponent
al 30% de la retribució assignada a l'activitat pública principal, en tant es mantingui
el seu exercici.
4. Notificar el present acord a les persones interessades i al Consorci per a la gestió de
residus del Vallès Oriental.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. - Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança de
protecció dels animals
La Regidoria de Salut Pública té la voluntat d’incorporar millores a l’Ordenança
municipal de tinença d’animals de companyia (A125 Salut Pública 2016/1).
Atesa la voluntat dels grups municipals de formar part de la Comissió d’estudi per a la
modificació de l’actual ordenança municipal de Tinença d’Animals de Companyia.
Atès que els ens locals tenen atorgada la potestat reglamentària, en l’àmbit de les seves
competències, de conformitat amb l’article 8.1.a de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
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municipal i de règim local de Catalunya, potestat que comporta la possibilitat de
modificar els reglaments dictats amb anterioritat.
Atesos l’informe del cap de Serveis de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, de 18 de
gener de 2016.
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès l’article 50.2.d de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Atesos els articles 52.2.d i 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atesos els articles 63 i 65.3 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. Iniciar els tràmits per modificar l’Ordenança municipal de Tinença d’Animals de
Companyia.
2. Crear la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de text de
modificació de la norma, formada pels membres següents:
Membres de la corporació:
Ana Maria Diaz Aranda, que la
presidirà
Josep Garzón i Llavina
Susana Calvo Casadesús
Joan Davi Mayol
Núria Muñoz Herrera
Judith Vizcarra i Puig
Raul Broto Cervera
Antonio Cisneros Fernández

Càrrec:
Regidora de Salut Pública
Regidor de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil i Qualitat Ambiental
Grup Municipal Partit Popular
Grup Municipal de CiU
Grup Municipal Canviem Mollet
Grup Municipal Ara-Mollet Esquerra-Mes
Grup Municipal Partit Socialista Mollet
Grup Municipal Ciutadans-c’s de Mollet

Tècnics municipals:
Alícia Puig i Romagosa
Begoña Ballve Jerez
Antonio Martinez Martínez

Secretària
Cap dels Serveis Jurídics Centrals
Director de Benestar, Drets Socials i
Ocupació
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Margarida Serrat Gual
Lola Gallego Hernández

Tècnica de Salut Pública
Cap de Serveis de Serveis Socials, Sanitat
i Salut Pública
Inspector Cap de la policia Municipal

Jaume González Moreno
Resultat: Aprovat per unanimitat.

10. - Creació de la Comissió de Nomenclàtor
Atès que el nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un element important
per entendre, entre d’altres, la història, la geografia o les relacions amb altres indrets
que un poble o ciutat té.
Atès que el passat el Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 30 de novembre de
2015, va acordar crear la Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès, amb
representants tècnics de les àrees necessàries (amb veu) i un membre de cada grup
municipal (amb veu i vot ponderat segons el nombre de regidors).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear la Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès, amb representants
tècnics de les àrees necessàries (amb veu) i un membre de cada grup municipal
(amb veu i vot ponderat segons el nombre de regidors).
2. Adscriure a la comissió de nomenclàtors els membres següents:
Josep Ramon Bertolín, President/a
Mercè Pérez Piedrafita, regidora de Cultura
Grups municipals:
Titular

Suplent

Josep M. Garzón i
Llavina

Raúl Broto
Cervera

Grup Municipal PSC

Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo
Solís

Grup Municipal Canviem

Oriol López Mayolas

Marta Vilaret
García

Grup Municipal Ara Mollet –
ERC – MES
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Antonio Cisneros
Fernández

Francisco Muñoz
Jiménez

Grup Municipal Ciutadans

Joan Daví Mayol

Jordi Talarn Brich

Grup Municipal Convergència

Susana Calvo Casadesús

Grup Municipal PP

Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d'una proposta a favor d'un ús inclusiu i no sexista del llenguatge
“La llengua és de totes i de tots: no és un sistema rígid, tancat a qualsevol mutació, al
contrari, el canvi està previst en les seves mateixes estructures; és un sistema dinàmic
un mitjà flexible en continua transformació, potencialment a escriure en ell infinits
significats, i per això preveu també l 'expressió de l'experiència humana femenina”
FRANCESCA GRAZIANI.
Atès que tot reconeixent els avanços socials en relació a la igualtat d'oportunitats, estem
encara molt lluny del què seria la situació ideal a què sense dubtes aspirem totes les
persones demòcrates: una societat on la igualtat d'oportunitats sigui un fet incorporat
plenament a la vida quotidiana.
No obstant això, la realitat és que resta un camí encara molt llarg per recorre. I moltes
accions i mesures a prendre per empènyer el canvi de l'imaginari col·lectiu que
incorpori el femení en tota la seva plenitud.
L'ús del llenguatge inclusiu en la quotidianitat de les persones és un bon exemple de
repte fàcilment assumible i a cost zero. Perquè l'ús ordinari de la llengua continua
incorporant elements que no només invisibilitzen les dones sinó que a més les exclouen.
Com es fa? Fent servir el plural masculí com fals article neutre de caràcter universal. Un
neutre enganyós que actua com a eina de legitimació i pervivència dels estereotips i rols
tradicionals.
L'ús sexista del llenguatge és un element estructural en la producció i reproducció de les
desigualtats socials existent entre homes i dones.
Tanmateix, fer constar que no és la llengua en si mateixa qui genera desigualtat, sinó
l'ús social que es fa d'ella. Les dues llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà
són molt riques i faciliten que el seu ús esdevingui un llenguatge inclusiu.
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Perquè si és cert què el llenguatge té aquesta faceta excloent sexista, també afirmem que
l'ús del llenguatge inclusiu constitueix una eina molt poderosa per promoure canvis
socials vers la igualtat de les persones.
Considerem que l’Administració Local, com a institució formada per persones, tant des
de la representació política, com de la plantilla de personal; té l’obligació (política i
moral) de fer viables aquests canvis tot incorporant de manera decidida i responsable el
llenguatge inclusiu en totes les seves manifestacions oral, escrita i simbòlica.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al conjunt de la Corporació, regidores i regidors de l'Ajuntament de Mollet
del Vallès a que facin ús del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les
manifestacions que realitzin en l'exercici del seus càrrecs electes.
2. Instar al govern municipal per tal què prengui les mesures adients per evitar l'ús de
llenguatge sexista en tota la documentació administrativa que esdevingui de la
institució. Per a tal tasca es disposa a l'Ajuntament de Mollet del Vallès de la Guia
de Llenguatge no Sexista (publicada en març de 2010). I si cal revisar l'esmentada
guia.
3. Prendre mesures perquè el conjunt de la plantilla de l'Ajuntament faci ús del
llenguatge inclusiu en les seves intervencions professionals.
4. Instar a l'Ajuntament per a què des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat es
desenvolupin campanyes especifiques sobre l'ús inclusiu llenguatge per a tota la
ciutadania.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12. - Aprovació d'una proposta de sol·licitud de recursos econòmics per a
l'aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d'habitatge i pobresa
energètica
Atès que la greu crisi econòmica que fa anys que patim ha fet incrementat la necessitat
de recursos per part de les administracions municipals per poder donar resposta i
cobertura als ciutadans i ciutadanes amb més dificultats econòmiques i poder evitar el
risc d’exclusió social.
L’Ajuntament de Mollet ha mostrat, des de fa anys, una sensibilitat especial en les
polítiques socials i ha estat i és referent en l’aplicació i desenvolupament de serveis en
aquest àmbit. Degut al context econòmic i social també fa temps que hem prioritzat les
polítiques municipals adreçades a promoure el dret a l’habitatge com un dret social,
fomentant el lloguer social, reclamant la paralització de desnonaments, la regulació de
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la dació en pagament, posant en marxa el servei d’intermediació hipotecaria, abordant
els problemes de pobresa energètica, signat convenis amb les companyies
subministradores perquè evitar que cap família molletana pateixi talls de
subministraments.
Atès que la nova Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica conté aspectes poc
clarificadors sobre l’administració competent per fer front a les mesures que s’hi
recullen i, per altra banda, no contempla destinar a les administracions locals els
recursos necessaris per al seu compliment.
Atesa la recent elecció del nou president de la Generalitat de Catalunya i dels nous
consellers de govern per aquesta legislatura, el govern de la ciutat es posa a disposició
del govern de la Generalitat per poder vetllar per al compliment de les polítiques socials
i d’habitatge.
Atès que fa temps que des del mon local es reclama que s’abordi per part de les
administracions supramunicipals la millora del sistema de finançament local per tal
d’adequar-lo i donar una correcta cobertura als nostres ciutadans i ciutadanes.
Entenent també -tal i com ha manifestat aquest ajuntament altres vegades- que el
sistema amb el qual l’Estat finança la Generalitat no és just, i que comporta els seus
recursos siguin insuficients per prestar els serveis a la ciutadania.
En aquest sentit, l’alcalde de la ciutat ha enviat en data 18 de gener de 2016 un escrit al
President de la Generalitat de Catalunya i al Conseller d’Economia per abordar una
proposta de pagaments del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Posar-se a disposició del nou govern de la Generalitat per al desenvolupament de
polítiques de proximitat amb els ciutadans i ciutadanes i, en especial, en els àmbits
de serveis socials, d’ocupació i d’habitatge per tal de donar cobertura a les persones
que més estan patint els efectes de la crisi econòmica.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya una proposta de finançament perquè es pugui
desenvolupar correctament la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, tot dotant de recursos
als ajuntaments i coordinant les diferent accions amb el conjunt del món local.
3. Demanar al Conseller d’Economia una proposta de pla de pagaments del deute que
té la Generalitat amb la ciutat, principalment en temes d’àmbit social, ateses les
dificultat que suposa per l’Ajuntament haver d’avançar pagaments.
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4. Demanar que el futur Govern de l’Estat compleixi amb tots els compromisos
pressupostaris que té amb la Generalitat de Catalunya i que no actuï de forma
arbitrària a l’hora de finançar-la.
5. Traslladar aquest acord al Conseller d’Economia, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis, i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern espanyol.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta per demanar a ADIF actuacions de manteniment i
conservació del talús de la línia ferroviària Barcelona-Puigcerdà
El traçat de la línia ferroviària de Barcelona-Puigcerdà ocupa un lloc central al seu pas
per la nostra ciutat i els seu correcte manteniment i conservació és cabdal.
Atès que l’Ajuntament ha reclamat en diverses ocasions a ADIF (Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries), com a responsable del manteniment i conservació
d’aquest espai de la ciutat perquè es prenguin les mesures necessàries per incrementar
les freqüències en la neteja de residus, l’abast de les desbrossades i la poda i la tal de
l’arbrat, la reparació dels trams de tanca malmesos, la instal·lació de tanca als espais on
la seva absència suposa un risc per a la ciutadania i la modificació del pas a nivell per a
l’acompliment dels requisits establerts en la legislació de mobilitat i accessibilitat
vigent.
Atès que els darrers escrits enviat per l’Ajuntament a ADIF són de data 9 de desembre
de 2015 i 12 de gener de 2016. Aquest darrer per la caiguda d’una branca d’un arbre
del talús a la via pública.
A l’empara de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, i el Reglament
del sector ferroviari, aprovat pel Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, sobre
manteniment i conservació de les infraestructures ferroviàries en les zones de domini
públic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar mesures immediates a ADIF per al correcte manteniment i conservació de
l’espai de talús del traçat de la línia ferroviària del Barcelona-Puigcerdà al seu pas
per la ciutat.
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2. Traslladar aquest acord a la direcció d’ADIF i als seus serveis territorials de
manteniment a Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. – Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
Es retira.
15. - Aprovació d'una proposta de suport al Programa de Desenvolupament Rural
Atès que el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un
dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de
promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als
sectors agrari i forestal.
El PDR català respon a les característiques que defineixen una Catalunya rural amb una
gran diversitat productiva, climàtica i social, amb una programació molt estratègica i
s'estructura en 4 grans eixos d'acció:
-

Economia i ocupació, per fomentar la reactivació econòmica i la creació
d'ocupació amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i zones
rurals.

-

Joves, establint programes amb polítiques específiques per als joves del món
rural que fomentin el seu arrelament i desenvolupament.

-

Canvi climàtic, promovent accions dirigides a l'adaptació al canvi climàtic
i la protecció dels recursos naturals

-

Innovació, estimulant la innovació i la transferència de coneixements en el
sector agroalimentari.

El PDR.CAT2020 compta amb un pressupost de 810,8 milions d'euros. Dels quals la
Generalitat de Catalunya aporta 404'9 Milions (un 11% més), els fons europeus
FEADER 348'6 Milions d'euros (un 2 % més), i la resta (57'3 Milions d'euros) els
aporta l'Estat espanyol.
Aquesta xifra representa per part de l'Estat espanyol una reducció del 75 % en
relació al PDR anterior (2007-2013), d'acord amb els càlculs fets aplicant l'acord
de la Conferencia Sectorial española de gener de 2014, en què hi participen el
Ministerio de Agricultura i les Autonomies.
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A més, a data d'avui encara no existeix el compromís oficial del Ministerio de
Agricultura ni tampoc com es realitzaran les transferències, que a hores d'ara ja hauria
d'estar definit.
Mollet del Vallès i la resta de poblacions de les quals depèn l'espai de Gallecs, hem
d'assegurar els recursos necessaris i el suport suficient per part totes les administracions
per preservar aquest espai. La disminució de les aportacions de l'Estat espanyol al
PDR català, tard o d'hora, podria afectar als recursos disponibles per part del
Consorci de Gallecs com a possible beneficiari d'aquestes ajudes i, per tant, de
l'espai protegit. És clarament inacceptable que mentre la resta d'administraci ons
implicades (la Generalitat de Catalunya la Unió Europea) augmenten les seves
aportacions, l'Estat espanyol sigui la única administració que redueix les seves en un
75%.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Denunciar la disminució del 75% de les aportacions de l'Estat al PDR 20142020 i demanar al govern de l'Estat que la seva aportació sigui, com a mínim, a
la del període de programació 2007-2013, de 230,4 milions d'euros.
2. Que el Ministerio de Agricultura convoqui amb caràcter urgent la Conferencia
Sectorial Española i s'aprovi l'aportació de l'Estat al PDR 2014-2020 de
Catalunya, així com el calendari de transferències i n'informi oficialment al DARP
el més aviat possible.
3. Que el criteri de transferències que ha d'efectuar l'Estat pel PDR 2014-2020
continuï basant-se en l'execució real del programa que presenten les CCAA.
Rebutgem qualsevol altra proposta diferent que suposi un perjudici als beneficiaris
ni un avançament de tresoreria per part de la Generalitat de Catalunya.
4. Exigim que el Ministerio de Agricultura prioritzi i doti dels recursos necessaris al
programa PDR 2014-2020, per afavorir el desenvolupament rural, l'ocupació, i la
qualitat de vida de les persones que viuen i treballen en el medi rural.
5. Traslladar aquesta resolució als ajuntaments dels què depèn l'espai de
Gallecs, al Consorci de Gallecs, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, als presidents dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a les associacions municipalistes ACM i FMC i al Congrés de
Diputats.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 22.
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Voten no: Ningú.
S’abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F. Total: 3.
Resultat: Aprovat per majoria.
16. - Aprovació d'una proposta de suport al Taller Alborada
L’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) de Mollet del Vallès es va
crear fa més de 45 anys amb l’objectiu de promocionar i prestar serveis a les persones
amb disminució i, en concret, la prevenció de les deficiències psicològiques,
fisiològiques o anatòmiques, el tractament de les discapacitats i la seva integració social
i laboral. S’encarrega de manera especial de la gestió dels serveis municipals d’atenció
precoç, educació especial, teràpia ocupacional per a adults i integració laboral en règim
especial.
Per poder oferir tots aquests serveis, el IMSD gestiona els següents centres: el Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), el Centre Ocupacional del Bosc,
l’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila i el CET Taller Alborada.
Per poder respondre a les necessitats dels seus usuaris, el IMSD compta amb un
pressupost de 5.633.960,57 €, que és aportat en més d’un 88% per l’Ajuntament de
Mollet i la Generalitat de Catalunya.
Un dels principals serveis que ofereix el IMSD és la integració laboral en règim
especial, que es realitza en el CET Taller Alborada. Aquest taller ofereix diversos
serveis com poden ser productes tèxtils i la seva personalització, la impressió de gran
format, la impressió digital, la manipulació de productes o les dones d’aigua. En aquest
taller hi treballen 48 usuaris, 8 monitors d’atenció directa, una treballadora social i
personal d’atenció indirecta. Malgrat tot, està molt lluny de ser autosuficient, ja que els
pressupostos presentats per al 2016 sol preveu uns ingressos per l’activitat laboral del
taller d’uns 370.000 €, clarament molt inferior a les necessitats pròpies del centre
especial de treball.
Estem convençuts que el millor servei que podem fer per a aquestes persones que tenen
algun tipus de disminució és donar-los l’oportunitat de desenvolupar-se, salvant les
limitacions que puguin tenir, com qualsevol altra persona en el seu àmbit personal i
laboral. El sentir-se útils i tenir una feina, els fa créixer com a persones i integrar-se en
la societat.
El IMSD, i en concret el Taller Alborada, no és únicament un institut que dona servei a
discapacitats de Mollet del Vallès, sinó que és un referent pel Baix Vallès i per gran part
de la comarca. En aquest sentit, el Taller Alborada és un centre de treball especial que
acull persones amb algun tipus de disminució de diferents poblacions de la nostra
comarca. Donada la necessària existència d’aquest tipus de serveis amb una clara base
social i d’integració.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Traslladar aquesta moció als Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i del
Vallès Occidental i als seus Consells Comarcals, perquè tinguin en compte els serveis
del CET Taller Alborada de Mollet del Vallès a l’hora d’encarregar serveis o productes
que aquest taller els pugui oferir. Qualsevol feina realitzada per aquest taller permetrà a
totes aquestes institucions complir amb la necessitat que tinguin en cada moment, a més
d’afegir una vessant social i col·laborar en el manteniment d’un servei social bàsic a la
nostra comarca.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17. - Aprovació d'una proposta per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals
Atès que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a
Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i
els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per
a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de
les seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació
d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i
desplegar-la”.
Atès que, a dia d’avui, aquest desplegament reglamentari no s’ha produït.
Atès que l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia són molt presents a la nostra societat
amb conseqüències molt negatives sobre les persones que les pateixen i que comporten
en alguns casos desenllaços dramàtics, com hem vist recentment en el cas de l’Alan,
menor transsexual que es llevà la vida el passat 24 de desembre després d’anys
d’assetjament escolar continuat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de la Comissió de drets socials,
habitatge i convivència, aprovi l’aplicació d’un protocol i impulsi una sèrie de
mesures, accions, i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la
LGTBfòbia i d’afavorir-ne el seu compliment. Aquests treballs tindran com a
objectius:


L’elaboració d’un protocol d’actuació i d’un full de ruta sobre els àmbits
d’actuació prioritaris d’acord amb la Llei 11/2014, en coordinació amb les
entitats LGTB que treballen sobre el territori.



La creació de mecanismes per informar a la ciutadania dels drets que es
deriven de l’aplicació d’aquesta llei i per facilitar i canalitzar les denúncies
d’homofòbia, bifòbia i transfòbia, així com de l’assetjament escolar motivat
per la identitat de gènere i/o per l’orientació sexual.



La posada en marxa de campanyes de sensibilització, especialment en
l’àmbit dels centres educatius i esportius.



La formació dels treballadors públics i personal vinculat als àmbits
d’aplicació de la llei de l’abast de la problemàtica i de les eines disponibles.



La determinació dels recursos necessaris per poder portar a terme les accions
i mesures que s’aprovin.

2. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a que aprovi i
desenvolupi un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar
per orientació sexual i/o identitat de gènere.
3. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi reglamentàriament
les lleis 14/2014 i 11/2014 aprovades pel Parlament de Catalunya i que hi destini els
recursos necessaris per a que es puguin desenvolupar de manera efectiva.
4. Traslladar aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com a
l’Observatori contra la Homofòbia.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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18. - Aprovació d'una proposta de suport a les mobilitzacions i accions contra el
Pla hidrològic de la conca de l'Ebre
Atès que el Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 20152021) entre els quals es troba el de l'Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de
les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Base, Navarra
i el País Valencia).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l'Ebre, ni la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar
per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per
a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l'Ebre com per a les activitats
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s'hi desenvolupen .
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades ; per a anys
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions deis estudis presentats , el cabal
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A
més, s'incorporava una proposta de cabal mínim d'excepcionalitat per a casos de
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l'activitat pesquera i el
gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d'al·legacions per la
Generalitat de Catalunya perquè s'inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de
l'Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els
proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Així que, en
cas que s'implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments deis
planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que
algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les
masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les
masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de
l'Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d'aquestes hectàrees no tenen
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments) .
La Plataforma en Defensa de l'Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia
fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades.
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La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de
conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern
espanyol que ho modifiqués . La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al
Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l'Ebre; de fet, va assenyalar 32
discrepàncies, 1O de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la
Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l'Ebre i els
seus pobles.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar al Govern de l'Estat espanyol el rebuig de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès a l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que va
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin
contra el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així
com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar
els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre.
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l'adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre a les directives europees
d'Aigua, Aus i Hàbitats.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de
l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho,
Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S’abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz F. Total: 3.
Resultat: Aprovat per majoria.
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19. - Aprovació d'una proposta sobre aprofundiment en polítiques culturals
El pensament més materialista de la nostra societat és la de valorar els individus no pel
que són, sinó pel que guanyen, en detriment dels valors de les persones. L’art, sens
dubte, ens desperta les emocions, i posseeix efectes sanadors, aflorant els conflictes
interiors i constantment ens fa qüestionar els nostres plantejaments.
L’art és molt més que la representació agradable a través de la recerca de la bellesa. Si
només ens quedem amb aquest concepte vol dir que no hem entès res.
Estimular la recerca artística a les escoles i l’entorn familiar, a llarg termini, crearà
societats on les persones estaran formades a través de la sensibilitat, amb un esperit
crític basat amb la intel·ligència que atorga saber mirar la vida des de tots els angles.
A Mollet tenim com a referent la Fundació del Museu Joan Abelló. També la Marineta,
amb artistes no consagrats, però amb treballs molt rellevants. L’espai de teatre de Can
Gomà, l’Escola de Música i els diversos centres cívics repartits per tots els barris de
Mollet, on es desenvolupen moltes activitats de cara als ciutadans de cada barri. El que
tenim es valuós, creiem que calen esforços per seguir preservant i millorant la
trajectòria ben feta.
Per això ens calen preguntes per fer una revisió necessària i que hauríem de plantejar
per créixer en el projecte d’una ciutat culta, culturalment i artísticament:
Els reptes més difícils són com fer créixer la necessitat de coneixement del nostre
passat, present i futur?
Quines eines calen per aconseguir que els museus i centres culturals deixin de ser
búnquers inaccessibles i amb poc interès?
Com arribar a públics adults diferents? O com incentivar els joves?
Potser cal sortir al carrer, perquè l’art formi part de la vida quotidiana de les persones.
Sense cap dubte en un futur proper podem pagar la factura d’ una societat
insensibilitzada en una part del nostre cervell: la que connecta amb la nostra ànima.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
La creació d’una comissió d’afers artístics i plàstics, formada per professionals,
educadors, professors i artistes, que tingui com a funcions:
a) Preservar amb esperit crític, innovador i donar vida a les propostes que
estimulin la creació artística.
Codi de verificació: 2049e660-a4ba-4bd3-a18a-89c29ac3d2f1

Aquest document ha estat generat de manera automàtica i signat electrònicament . Podeu verificar la integritat i
autenticitat dels documents electrònics emesos pels sistemes informàtics de l’Ajuntament mitjançant la introducció
del seu codi segur de verificació a l’apartat corresponent de la seu electrònica.
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

b) Proposar idees i projectes culturals vetllant especialment, sempre que sigui
possible, del no solapament d’actes en l’agenda cultural de la ciutat
c) Estudiar estratègies perquè el Museu Abelló sigui d’interès per a un públic
més variat. Les valuoses iniciatives del Racó del Artista, les visites guiades
al Museu i a la Casa de l’Artista, l’Aparador, la terrassa del Museu, les
exposicions itinerants i la col·lecció de la Fundació han de seguir rebent un
suport per a una difusió encara més àmplia
d) Seguir promocionant amb més força artistes locals a través del Museu Abelló
i els altres centres culturals de Mollet.
e) Valorar les necessitats dels i les joves artistes perquè tinguin més suport a les
seves iniciatives. Estudiar mecanismes per possibilitar que els i les joves
disposin d’espais per promoure noves iniciatives artístiques.
f) Consolidar i ampliar el projecte Murart per a la creació de grafits dels artistes
joves de Mollet i donar un clar reconeixement a aquesta disciplina, que és art
al carrer.
g) Estudiar la possibilitat futura per a la creació d’una Escola d’Arts i Oficis.
h) Ser vigilant del compliment de l’article 14 de la Llei de Propietat
Intel·lectual dels drets morals de l’autor (VEGAB). En aquets sentit cal tenir
present que és necessari anomenar a qualsevol mostra artística el nom de
l’autor o autora, ja que no reflectir la seva autoria, evidencia no donar valor a
l’obra.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
20. - Aprovació d'una proposta de suport al Manifest de rebuig al desmantellament
de l'Institut Català de les Dones
Atès que, durant aquest temps que Catalunya ha viscut una situació de paràlisi
governamental absoluta, les retallades continuen en forma de desmantellament de
l'lnstitut Català de les Dones (ICD) . De nou, les polítiques de dones tornen a patir les
conseqüències d'un govern insensible a l'equitat de gènere i amb nul·la voluntat i
compromís polític amb la igualtat de dones i homes. El govern de CDC ha dissenyat els
concursos de promoció interna deis i les professionals de l'administració de la
Generalitat amb una manca total de definició tècnica dels llocs de treball. Aquest fet
produirà, en breu, que per a ocupar les places de tècniques superiors a l'ICD no serà
requerida cap tipus d'especialització en gènere.
Atès que, aquest fet obeeix al menys teniment del govern cap a la necessitat d'expertesa
i especialització de la funció pública que desenvolupen les professionals de les
polítiques d'equitat de gènere i que té, com a conseqüència directa el desmantellament i
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deteriorament d'aquestes polítiques. En aquest sentit, la recentment aprovada Llei
17/2015 d’igualtat de dones i homes, recull aquesta voluntat de posar en valor i fer el
reconeixement formal de l'exercici professional i l'especialització acadèmica que
actualment tenen i fan moltes professionals al servei de les administracions públiques
del país.
Atès que, la perspectiva de gènere i la mirada feminista és imprescindible i
irrenunciable per a que les polítiques públiques facin un abordatge adequat a la
complexitat deis fenòmens que continuen generant múltiples formes de discriminació
cap a les dones, amb expressions de les violències masclistes tant salvatges com les
agressions físiques, la violència sexual o els feminicidis.
Atès que, és una irresponsabilitat inacceptable desmantellar les estructures públiques
que han d'articular les polítiques d'equitat de gènere, quan aquestes haurien de ser la
principal prioritat de tots els governs.
Atès que, s'ha impulsat des de les entitats de dones i feministes un manifest de rebuig a
aquest desmantellament, des d'on es denuncien aquest nou cop a les polítiques de dones
amb el desmantellament de l'ICD i que es suma a la llista de retallades que han provocat
l'empobriment de: el teixit associatiu de dones, els recursos territorials, els serveis i
programes de polítiques de dones, la participació de les dones amb la degradació de
Consell Nacional de les Dones de Catalunya, entre altres.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
l. Instar al nou govern de la Generalitat, així com als partits polítics que el composen a
rectificar i aturar el desmantellament de l'lnstitut Català de les Dones.
2. Instar al Ple de l‘Ajuntament de Mollet a adherir-se al manifest de rebuig a aquest
desmantellament.
Voten si: Buzón, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
Voten no: Calvo, Daví i Talarn. Total: 3.
S’abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz F., i Pérez. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.
21. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
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22. - Precs i Preguntes
Precs
No n’hi ha.
Preguntes
Sr. López:
1. Sobre la proposta de la Ciutat Europea de l’Esport.
2. Sobre la comunicació de les propostes presentades al Ple que es fa al web
municipal.
Sr. Murillo:
1. Sobre el manteniment de la zona esportiva de Can Pantiquet.
2. Sobre el pols de sofre que utilitzen alguns veïns a les façanes.
Sra. Muñoz:
1. Sobre un fanal que fa ombra al rellotge de sol de la Marineta.
2. Sobre el funcionament del pivots al barri de Lourdes.
3. Sobre l’inici del servei de l’autobús entre el barri de Lourdes i l’Hospital.
Sr. Sancho:
1. Sobre la feina que s’ha fet pel desenvolupament de la Llei 24/2015.
2. Sobre l’ús de l’habitatge adquirit al carrer Angel Gimerà, 31.
Sra. Escribano:
1. Sobre l’aprovació del plec de clàusules que desenvolupen activitats de joventut,
la seva relació amb el Pla Local de Joventut i la forma en què el contractista
interactua amb el personal de l’Ajuntament.
2. Sobre el Pla estratègic de la Ciutat, en demana còpia.
3. Sobre l’aplicació de l’ajut demanat al FEDER.
4. Sobre el Portal de Transparència. Felicita a l’Ajuntament pel disseny però
lamenta que sigui incomplet i demana que s’inclogui informació sobre
subvencions.
El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
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LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
03/02/2016

MONRÀS GALINDO, JOSEP
04/02/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201601251803540000_FH.videoacta.
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