ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
24 de setembre de 2018
De 19.00 h a 23.05 h
Sala de Plens
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Josep Monràs Galindo, President
Jose Amaya Aguilar
Raúl Broto Cervera
Francisco Javier Buzón Juan
Susana Calvo Casadesús
Antonio Cisneros Fernández
Maria Elena Cisneros Fernández
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Oriol López Mayolas
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Núria Muñoz Herrera
Francisco Muñoz Jiménez
Alberto Murillo Solís
Mercedes Pérez Piedrafita
José Francisco Sancho Conde
Manuel Ferran Sostres Bordas
Jordi Talarn Brich
Marti Turégano Guillamon
Marta Vilaret García
Judith Vizcarra Puig
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 9 de juliol de 2018
2. Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2018
3. Aprovació del Compte general del pressupost de 2017
4. Aprovació de la renovació de tres pòlisses de tresoreria
5. Aprovació d'una proposta per demanar al Departament d'Ensenyament que dediqui els
recursos necessaris que l'educació de Mollet mereix
6. Aprovació d'una proposta per demanar al Departament de Justícia que retiri el
monument dels Requetés de Montserrat
7. Aprovació de suport a la proposta d'UGT de Catalunya per a la creació d'una T-Treball
per bonificar els desplaçaments a la feina
8. Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest per demanar la concessió del Premi
Nobel de Literatura a Federico García Lorca
9. Aprovació d'una proposta per a la millora i planificació del servei de biblioteca a
Mollet del Vallès
10. Aprovació d'una proposta per la creació de circuits inclusius "sumant capacitats"
11. Aprovació d'una proposta amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre
12. Aprovació d'una proposta de condemna de tota violència a Catalunya i per la
convivència i el respecte a tota la ciutadania
13. Mocions d'urgència
14. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 9 de juliol de 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 9 de juliol de 2018.
2. - Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2018
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula la obligació de que els responsables de la Tresoreria de
les administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
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Sostenibilitat Financera, així com, el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
què es modifica el Reial Decret 635/2014.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 2on trimestre de l’any 2018 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014 de 25 de juliol modificat pel RD 1040/2017, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius
al 2on trimestre de l’any 2018 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en
relació a l´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la
morositat en les operacions comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de
juliol modificat pel RD 1040/2017, de 22 de desembre.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Aprovació del Compte general del pressupost de 2017
Vistos els estats i comptes de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
corresponents a l’exercici 2017, rendits pel seu president.
Vistos els comptes anuals de les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal
corresponents a l’exercici 2017, aprovats per les respectives juntes generals
d’accionistes.
Vist el compte anual del Consorci Teledigital Mollet corresponent a l’exercici 2017,
aprovat pel respectiu Ple.
Vist el Compte General de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, les Societats
Mercantils de capital íntegrament municipal i el del Consorci Teledigital Mollet
corresponent a l’exercici de 2017, format per la Intervenció General.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes reunida en sessió de
data 30 de maig de 2018.
Vist que el Compte General s’ha sotmès a exposició pública durant el període establert
a l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el
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Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagin presentat
reclamacions, objeccions o observacions.
Atès el que es preveu a l’article 212 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.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès corresponent a
l’exercici 2017, format per la Intervenció General i integrat pels compte de la pròpia
entitat, els dels Organismes Autònoms: Institut Municipal de Serveis als
Discapacitats, Institut Municipal d’Educació i Fundació Municipal Joan Abelló, els
de les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal: Mollet Impulsa SL,
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL, Mercamollet
SL i Mollet Comunicació SL i el del Consorci Teledigital Mollet.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Cisneros. A., Cisneros. M.E., Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz.
F., Pérez i Turégano . Total: 10.
Voten no: Daví, López, Amaya, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra, Total: 7.
S'abstenen: Buzón, Calvo, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz. N., Murillo i Sancho.
Total: 8.
Resultat: Aprovat per majoria.
4. - Aprovació de la renovació de tres pòlisses de tresoreria
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. El 27 de setembre de 2018 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés
la tramitació administrativa de renovació de les operacions de tresoreria vigents amb el
Banco Popular, Caixa d´Enginyers i Caixabank per imports de 1.650.000,00€,
1.665.000€ i 1.600.000€ respectivament.
3. Banco Popular, BBVA, Caixa d´Enginyers i Santander han presentat ofertes per a la
renovació de la operació de crèdit amb les següents condicions:
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Entitat: Popular
- Import: 825.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,30% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: BBVA
- Import: 2.500.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,19% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Caixa d´Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,25% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Santander
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,30% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
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-

Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.

5. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
6. L’article 51 (apartats a i b) 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, determina que
l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb
entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per operacions
corrents.
7. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
8. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les dues
noves operacions, són les següents:
BBVA

2.000.000,00 €

Banco Popular

825.000,00 €

Caixa d´Enginyers

2.000.000,00 €

Caixabank

2.000.000,00 €

Liberbank

1.000.000,00 €

Santander

575.000 €

Total

8.400.000,00 €

9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les
noves operacions és de 8.400.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
10. Les condicions proposades per totes les entitats compleixen amb els requisits
establerts a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals, així com les seves corresponents actualitzacions.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Concertar les següents pòlisses de tresoreria per un termini d’un any, amb l’objecte
de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciment de
pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
Entitat: BBVA
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,19% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Caixa d´Enginyers
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,25% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Popular
- Import: 825.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,30% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
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Entitat: Santander
- Import: 575.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,30% fix
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,025% trimestral
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Caixa d´Enginyers per import de
1.665.000,00 €.
3. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb el Popular per import de
1.650.000,00 €.
4. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Caixabank per import de
1.600.000,00 €.
5. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
6. Notificar aquesta Resolució a Caixabank, BBVA, Banco Popular, Caixa
d´Enginyers i Santander i donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros. A., Cisneros. M.E., Daví, Díaz, Dionisio,
Muñoz. F., Garzón, Pérez, Talarn i Turégano. Total: 13
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz. N., Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Aprovació d'una proposta per demanar al Departament d'Ensenyament que
dediqui els recursos necessaris que l'educació de Mollet mereix
L’educació és un eix fonamental per al futur de la nostra ciutat, per la qual cosa creiem
important que el Ple de l’Ajuntament de Mollet es pronunciï en relació a la falta de
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recursos que el Departament d’Ensenyament ha destinat a l’educació a la nostra ciutat
des de l’inici de la crisi econòmica.
Tal com ha passat en la major part de municipis de Catalunya, Mollet del Vallès ha
sofert les múltiples retallades del sistema públic d’educació català. Un dels casos més
flagrants és la reducció i posterior eliminació del finançament a les escoles bressol
municipals, fet que va recaure en un major cost del servei per als mateixos Ajuntaments
i les famílies. El TSJC ja ha sentenciat en contra de la Generalitat perquè retorni aquests
diners a alguns municipis, i des de Mollet també estem realitzant els tràmits perquè així
sigui. Tot i això, considerem que hauria de ser la Generalitat qui directament es fes
càrrec de pagar el que es va comprometre en el seu moment, i no ho facin obligats per
un tribunal de justícia.
Tampoc podem oblidar que Mollet del Vallès té un parc escolar força antic i això
implica que cal fer inversions de manera periòdica, tant a les escoles com als instituts.
Malgrat que des de l’Ajuntament s’han fet múltiples actuacions de millora a les escoles
sense tenir-ne la competència, aquestes són insuficients i és imprescindible que des del
Departament d’Ensenyament, com a administració competent en aquest àmbit, es
realitzin les obres que requereixen una inversió més elevada.
Des de l’any 2008 el Departament d’Ensenyament no ha realitzat inversions a les
escoles públiques, exceptuant aquells casos flagrants on estava en risc la seguretat dels
alumnes, o inversions relacionades amb l’escolarització. Considerem que és totalment
inadmissible que l’Ajuntament carregui amb tota la resta d’inversions, ja que no són de
la seva competència segons la Llei d’Educació de Catalunya.
A aquests casos on els recursos han minvat substancialment durant l’última dècada, hem
d’afegir altres greuges com ara el retard en el pagament dels mestres de l’escola
municipal d’educació especial Can Vila, amb la conseqüent tensió de tresoreria que
provoca a l’Ajuntament. També és important la reducció de l’import que la Generalitat
destina a les Escoles de Música, o la reducció (gairebé eliminació) de la quantitat
destinada pel Departament d’Ensenyament al Pla Educatiu d’Entorn de la nostra ciutat.
Per últim, considerem que a part dels recursos econòmics, també és del tot necessari que
es destinin recursos a la creació d’una planificació escolar, com a mínim a quatre anys
vista, d’acord amb els següents paràmetres:
-

Visió integral del territori i de continuïtat entre etapes, però tenint en compte les
especificitats dels centres i l’equilibri de l’oferta de secundària.
Establiment de criteris objectius per a la presa de decisions.
Estabilitat en el temps, malgrat les modificacions que hi hagi fruit de les
diferents circumstàncies que s’esdevinguin cada curs.
Compartir les decisions amb la comunitat educativa.

Aquesta planificació escolar del futur del mapa escolar molletà cal que consideri les
etapes d’educació primària i secundària, però sense oblidar en cap cas l’etapa postobligatòria (especialment la Formació Professional), l’educació especial i l’escola
d’adults. En tots aquests casos esmentats, el ple de l’Ajuntament de Mollet ja ha
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reclamat mitjançant mocions durant aquest mandat una correcta planificació, així com
l’augment dels recursos destinats a cadascuna de les etapes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar al Departament d’Ensenyament que pagui el deute relacionat amb les
escoles bressol municipals, així com el pagament dels pròxims cursos sense que
calgui recórrer a un procés judicial.
2. Reclamar al Departament d’Ensenyament l’augment dels recursos econòmics
per a fer les inversions necessàries, per dur a terme actuacions de millora i
adequació dels centres públics de primària i de secundària de la ciutat, per
exemple considerant el retorn dels convenis RAM (Reforma, Ampliació i
Millora).
3. Reclamar al Departament d’Ensenyament que realitzi en els terminis establerts
els pagaments relacionats amb el funcionament de l’Escola Can Vila.
4. Reclamar al Departament d’Ensenyament que augmenti els recursos destinats al
Pla Educatiu d’Entorn, així com a l’Escola Municipal de Música i Dansa.
5. Reclamar al Departament d’Ensenyament una planificació escolar a mitjà
termini, amb els criteris esmentats anteriorment, i que inclogui totes les etapes
educatives com ara primària, secundària, post-obligatòria (especialment la
Formació Professional) i l’educació especial.
6. Reclamar al Departament d’Ensenyament l’augment dels recursos destinats a
l’escola d’adults, tal i com aquest ple ha demanat anteriorment.
7. Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya i al
Consell Escolar Municipal de Mollet del Vallès, al MUCE i a la Coordinadora
d’AMPES de Mollet del Vallès.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros. A., Cisneros. M.E., Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz. F., Muñoz. N., Murillo,
Pérez, Sancho, Sostres, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 23.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Daví i Talarn. Total: 2.
Resultat: Aprovat per majoria.
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6. - Aprovació d'una proposta per demanar al Departament de Justícia que retiri
el monument dels Requetés de Montserrat
Fa unes setmanes va aparèixer als mitjans de comunicació nacionals la notícia que a
prop del monestir de Montserrat encara hi quedava un monument d’exaltació franquista,
el qual s’està estudiant si incompleix la llei 52/2007 de Memòria Històrica.
Aquest monument, també conegut com el “Valle de los Caídos” català, es tracta d’un
mausoleu inaugurat el 1961 on estan enterrats els cadàvers de 319 combatents del
“Tercio de Requetés”, format íntegrament per catalans carlistes que es van unir al
bàndol franquista durant la Guerra Civil. El monument s’ha convertit en lloc de trobada
de nostàlgics del franquisme a Catalunya, ja que també va ser visitat pel mateix Franco
l’any 1966.
El grup socialista al Parlament de Catalunya va presentar una proposta de resolució
demanant que es fessin les gestions necessàries per a “retirar, dins del termini de 6
mesos, el monument”. Aquesta retirada correspon únicament al monument, i no a
l’exhumació de les persones enterrades al mateix lloc. Tot i això, també es demanava
que la cripta estigui adequada a la llei de Memòria Històrica.
Donat que la nostra ciutat, Mollet del Vallès, és una ciutat compromesa amb la memòria
històrica. Així ho demostra el fet que sigui una ciutat lliure de símbols franquistes, però
especialment, tots els actes institucionals de record a les víctimes del feixisme que es
celebren al llarg de l’any, com per exemple l’acte en record del President de la
Generalitat Lluís Companys assassinat pel franquisme, o l’acte en record de les víctimes
molletanes al camp de concentració de Mauthausen.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Reclamar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que faci l’estudi
corresponent per a retirar els elements i simbologia franquista present en el
monument dels Requetés de Montserrat, en compliment de la llei de Memòria
Històrica. De la mateixa manera, també es reclama que la cripta estigui adequada a
la llei de Memòria Històrica.
2.- Traslladar els acords al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a
l’associació Amical Mauthausen i a l'Associació Pro-Memòria als Immolats per la
Llibertat a Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Cisneros. A., Cisneros. M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz. F., Muñoz. N., Murillo,
Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
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S'abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Aprovació de suport a la proposta d'UGT de Catalunya per a la creació d'una
T-Treball per bonificar els desplaçaments a la feina
Aquest mes de setembre, la UGT ha fet públic un informe sobre la mobilitat als
polígons de la Regió Metropolitana.
En aquest informe es denuncia l'elevat cost econòmic i de temps que han d'assumir els
treballadors per desplaçar-se fins als polígons d'activitat econòmica de la regió
metropolitana de Barcelona, situació que també afecta a treballadors de Mollet del
Vallès.
A l'informe s'analitza les dificultats d'accés dels treballadors i treballadores als polígons
d'activitat econòmica de la regió metropolitana de Barcelona (Barcelona Nord,
Hospitalet, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme) per la manca
o deficiències del transport públic.
A l'informe, el sindicat denuncia amb dades l'alt cost econòmic que representa per als
treballadors desplaçar-se fins al seu lloc de treball en aquests polígons -sovint en un
municipi o comarca diferent del de residència-, un cost sempre superior en transport
públic que en vehicle privat. També incideixen en la despesa de temps personal que
aquests desplaçaments diaris suposen, així com les dificultats afegides o fins i tot
impossibilitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir amb transport
públic al seu centre de treball.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Preveure més inversió pública per a crear una veritable xarxa de transport públic
metropolitana, ja que l'actual xarxa, poc desenvolupada entre comarques i fins i tot
entre municipis, no només limita, sinó que pràcticament obliga a la persona
treballadora a optar pel vehicle privat.
2.- Demanar accessibilitat per a tothom al transport públic de la xarxa al que fa
referència el primer acord i també per a les persones amb mobilitat reduïda.
3.- Crear una "T-Treball" amb una bonificació important dels viatges a la feina en
transport públic i també dels peatges en el cas de la inexistència o inviabilitat de l'ús
d'aquesta per anar fins als centres de treball.
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4.- Donar trasllat d'aquests acords al Departament de Territori de la Generalitat de
Catalunya, a la UGT de Catalunya, als representants sindicals de l'Ajuntament, a
l'Associació d'Empresaris del Baix Vallès i a l’Autoritat del Transport Metropolità.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest per demanar la concessió del
Premi Nobel de Literatura a Federico García Lorca
El poeta i dramaturg Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros el 5 de juny
del 1898, aquest any es compleix el seu 120è aniversari. Un nombrós grup
d’intel·lectuals i artistes ha presentat un manifest per demanar a l’Acadèmia Sueca que
concedeixi el Premi Nobel de Literatura a Federico García Lorca a títol pòstum.
El nostre Ajuntament, a través d’aquesta moció incorpora la seva signatura a aquesta
petició, en nom del nostre municipi. Ens adrecem a l’Acadèmia Sueca per tal que
estudiï
la possibilitat d’atorgar el Premi Nobel de Literatura al poeta espanyol Federico García
Lorca.
Sol·licitem respectuosament als acadèmics suecs que modifiquin les normes per les que
es regeixen els Premis Nobel actualment en no contemplar la concessió a persones
difuntes a títol pòstum. Demanem que es valori la vida d’una persona extraordinària,
que va escriure unes obres excepcionals i que va trobar la mort en circumstàncies
extraordinàries.
L’obra de Federico García Lorca conté poesia, teatre i narrativa i ocupa 4316 pàgines.
La Generació del 27, de la qual va ser integrant el poeta granadí, va formar part d’una
època daurada de la cultura espanyola, no només en la literatura, sinó amb figures del
cinema com Luis Buñuel, o de les arts plàstiques com Dalí o Picasso, i que es va veure
truncada per la guerra i la dictadura franquista.
A Federico García Lorca el van afusellar la matinada del 18 d’agost del 1936, en el
barranc de Víznar, junt amb dos banderillers i un mestre d’escola. L’ordre per a la seva
execució va partir del general Queipo de Llano, que va dir al governador de Granada
“dadle café, mucho café”, consigna que significava l’ordre d’execució per a les víctimes
de la repressió feixista. Va morir Lorca a la seva terra de Granada, on havia anat a
trobar seguretat i protecció. Van segar la vida del poeta més conegut i popular
d’Espanya, quan Federico García Lorca tenia poc més de 38 anys, és a dir, en plena
maduresa creativa.
No hi ha conversa sobre Federico García Lorca que no conclogui amb la seguretat que,
d’haver viscut, hauria assolit el Premi Nobel de Literatura. Quatre escriptors i poetes als
que els va ser concedit el Premi Nobel: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre,
Gabriel García Márquez i Pablo Neruda, van fer referència a Federico García Lorca en
el seu discurs d’acceptació del premi.
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Una gran artista xilena, la Violeta Parra, va dedicar-li aquestes paraules:
Así el mundo quedó en duelo
Y está llorando a porfía
Por Federico García
Con un doliente pañuelo
No pueden hallar consuelo
Las almas con tal hazaña
Qué luto para la España
Qué vergüenza en el planeta
De haber matado un poeta
Nacido de sus entrañas.
“Un río de sangre”-Violeta Parra
Lorca representa la tolerància, la convivència, els valors republicans des del principi.
Una prova evident de l’estima i admiració del poble vers Federico és que no hi ha poble
ni ciutat a tota Espanya que no tingui un carrer, una plaça, un centre escolar, una
biblioteca… amb el seu nom. Això significa que Federico García Lorca és universal, de
totes i de tots.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Adherir-se al manifest adjunt, sol·licitant que l’Acadèmia Sueca modifiqui les seves
normes i atorgui a Federico García Lorca el Premi Nobel de Literatura a títol
pòstum.
2.- Fer arribar el contingut d’aquest acord a l’ambaixada sueca a Madrid, sol·licitant el
trasllat en valisa diplomàtica a l’Acadèmia Sueca.
3.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Cultura i Esport, al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, al moviment associatiu de la ciutat, i a
nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Cisneros. A., Cisneros. M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz. F., Muñoz. N., Murillo,
Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
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9. - Aprovació d'una proposta per a la millora i planificació del servei de biblioteca
a Mollet del Vallès
La Biblioteca de Can Mulà dóna servei a la ciutadania de Mollet des del 1990. La
gestiona l’Ajuntament en conveni amb la Diputació de Barcelona. L’última reforma en
profunditat i ampliació es va efectuar el 2001 i des de llavors s’hi han fet inversions
localitzades i de manteniment, com la incorporació de la sala d’informàtica el 2010 o la
reforma dels lavabos i del hall d’entrada el 2016, entre d’altres. El deteriorament
d’algunes de les seves instal·lacions i les dificultats d’inversió s’han fet paleses
darrerament amb problemes de funcionament de la climatització i casos com l’avaria de
l’únic ascensor de l’edifici, que porta fora de servei des de l’octubre del 2017,
actualment està en licitació la seva substitució i no podrà tornar a funcionar fins a finals
del 2018.
Malgrat que la Biblioteca de Can Mulà és molt estimada per les molletanes i els
molletans, es troba en un edifici singular i amb un entorn privilegiat a la nostra ciutat, fa
anys que s’ha demostrat insuficient per cobrir les necessitats d’una ciutat de més de
51.000 habitants com la nostra, ja a l’any 2009 és redacta un projecte constructiu de
nova biblioteca al costat de la nova Comissaria de Policia que es presentà el 2010 però
que malauradament no té prevista cap data d’execució per manca de finançament.
Tot i l’excel·lent feina i servei que desenvolupant la Biblioteca Municipal de can Mulà,
a Mollet estem lluny dels Estàndards per a les biblioteques públiques de Catalunya que
marca la Diputació de Barcelona i dels objectius marcats al Mapa de Lectura Pública de
Catalunya del 2014. De forma resumida, aquests estàndards determinen que a Mollet
hauríem de tenir una xarxa de biblioteques formada per una biblioteca central urbana i
una biblioteca local que facilitessin l’accés de tota la ciutadania al servei. Aspectes de la
Biblioteca de Can Mulà com la superfície útil, el personal, el fons documental, els
ordinadors d’ús públic o les hores de servei també estan per sota de les ràtios que marca
la Diputació de Barcelona per a una biblioteca central urbana.
La solució d’aquestes mancances passa en la majoria dels casos per la construcció de
nous equipaments que són fonamentals per poder tenir el servei de biblioteques que la
ciutat necessita. En aquest sentit la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya
estableix per als municipis de més de 30.000 habitants com el nostre l’existència de la
Comissió de Lectura Pública, que assisteix i assessora l’Ajuntament sobre les línies
d’actuació que cal seguir en matèria de lectura pública, també en l’anàlisi de les
necessitats d’equipaments i serveis del municipi.
Però hi ha alguns aspectes de l’actual servei de biblioteques a la ciutat, com l’ampliació
de les hores de servei o l’ampliació de l’espai de l’aula d’estudi, que es poden resoldre a
curt termini sense haver d’esperar a la construcció del nou equipament de biblioteca
municipal. Actualment la Biblioteca de Can Mulà tanca a l’agost i als períodes
vacacionals de setmana santa i Nadal i en l’horari d’hivern obre unes 41 hores la
setmana. L’aula d’estudi que s’obre en períodes d’exàmens s’omple de seguida i no pot
cobrir tota la demanda dels estudiants. Aquestes deficiències es podrien resoldre amb
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més personal i amb una reestructuració dels espais, per exemple aprofitant més la sala
de la segona planta.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Treballar en col·laboració amb la Diputació de Barcelona per tal d’ampliar l’horari
d’obertura de la Biblioteca de Can Mulà de manera que no tanqui els períodes
vacacionals i amb l’objectiu d’arribar a les 45 hores setmanals de servei, invertint
els recursos econòmics, humans i tècnics necessaris.
2.- Estudiar la manera d’ampliar i/o optimitzar l’espai físic del servei d’aula d’estudi
que ofereix actualment la Biblioteca.
3.- Impulsar la creació de la Comissió de Lectura Pública de Mollet del Vallès seguint
les directrius que marca la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, on hi
siguin representats els agents implicats en la gestió del servei de biblioteca i els
estaments ciutadans destinats a aquest servei. Aquesta Comissió ha de permetre
l’aproximació i un millor coneixement de les necessitats dels ciutadans i facilitar la
cooperació amb entitats del territori.
4.- Treballar perquè s’iniciï un procés de planificació bibliotecària, liderat per la
Comissió de Lectura Pública de Mollet, que culmini en l’aprovació d’un pla de
biblioteques que pugui cobrir les necessitats de la ciutadania del nostre municipi.
5.- Traslladar aquests acords a la direcció de la Biblioteca Municipal de Can Mulà, al
Consell Escolar Municipal, així com a les direccions de les escoles, instituts i
AMPAs de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Aprovació d'una proposta per la creació de circuits inclusius "sumant
capacitats"
El projecte BOX21 de la Fundació Itinerarium, http://fundacioitinerarium.org, vol
ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones, especialment fomentar la pràctica
de l´esport corrent i caminant entre les persones amb més dificultats.
La principal novetat és que són recorreguts, adaptats a tots i a totes, senyalitzats
permanentment en diferents ciutats i pobles. Cada circuit incorpora senyalització que
consta de plafons i estaques. Els plafons mostren el mapa amb el recorregut, el desnivell
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i l´explicació del projecte, tot contemplant el llenguatge Braille per a les persones
cegues. I les estaques tenen colors diferents segons el recorregut i també usen
llenguatge Braille.
Els circuits inclusius a la natura de la Fundació Itinerarium, volen ajudar a millorar la
qualitat de vida, especialment fomentar la pràctica de l´esport corrent i caminant, entre
les persones amb més dificultats.
Son circuits inclusius (per a tots els públics)
. Persones cegues
. Persones sordes
. Persones amb dificultats de mobilitat (només aptes amb cadira elèctrica, Joëlette o
Handbike)
. Persones amb dificultats Intel·lectuals
. Persones amb dificultats mentals
. Persones grans
. Tots i totes sumant capacitats
Són circuits que promouen:
. un espai Esportiu inclusiu senyalitzat permanent a la ciutat/poble
. estar a prop de la natura, defensant l´esport a l´aire lliure i amb paisatges inspirador
. l´esperit de superació entre tots els participants.
Atès que a dia d´avui hi ha molts Ajuntaments del nostre voltant que ja ho han instal·lat
en els seus termes municipals.
Atès que la nostre ciutat ha sigut sempre un referent en l’àmbit Esportiu, apostant
sempre per l´esport en la seva màxima dimensió com un pilar fonamental de vertebració
de la cohesió, educació, la salut i el benestar.
Atès que disposem a la nostre ciutat d´un espai rural, com Gallecs, que ja disposa d´una
xarxa de camins amb diversos itineraris que permeten recórrer a peu o amb bicicleta els
diferents punts d’interès.
Atès que Mollet, en el seu pla estratègic, promou una ciutat esportiva, inclusiva e
integradora.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar a l´Ajuntament de Mollet que s´adhereixi als Circuits inclusius de “Sumant
Capacitats” que promou la Fundació Itinerarium, i que impulsi l’adhesió del
Consorci de Gallecs.
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2.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Territori, a l’Incasol i al Consorci
de Gallecs.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. – Aprovació d’una proposta amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre
L’1 d’octubre de 2017 va ser una data que marcarà la història contemporània del nostre
país. Van exercir el seu dret a vot 2.286.217 persones. A Mollet, 12.011 molletans i
molletanes van votar als 5 col·legis de votació que hi havia a la ciutat.
La repressió que va originar aquesta pràctica democràtica va ser insòlita, arribant-se a
exercir una violència extrema sobre els votants. També cal destacar les conseqüències
posteriors en forma de suspensió de les nostres institucions i autogovern, així com la
presó i l’exili per a polítics i activistes del país.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Recordar l'1 d'octubre de 2017 com a data significativa en la història de Catalunya,
on l'expressió democràtica i popular va topar amb una violència terrible i
injustificable, per voler exercir el dret a vot.
2.- Ratificar-se en què la solució al conflicte polític ha de passar indefugiblement per
vies democràtiques, on la ciutadania pugui lliurement expressar la seva opinió i
aspiracions polítiques, a través d’un referèndum.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Espinosa, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 8.
Voten no: Monràs, Broto, Calvo, Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz. F., Cisneros. A.,
Cisneros. M.E., Pérez i Turégano. Total: 11.
S'abstenen: Buzón, Escribano, Moya, Muñoz . N., Murillo i Sancho. Total: 6.
Resultat: Rebutjat per majoria.
12. – Aprovació d’una proposta de condemna de tota violència a Catalunya i per la
convivència i el respecte a tota la ciutadania
Durant la sessió plenària al Parlament de Catalunya del passat 28 de març del 2018 les
formacions polítiques independentistes es van negar a rebutjar i condemnar els actes
violents, els atacs a les seus de les formacions polítiques i l'assetjament als polítics i a
les persones que pensen diferent. En una democràcia plena, com és la nostra, no es pot
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consentir que es produeixin aquests comportaments per part dels nostres càrrecs públics,
en tots els nivells de l'administració.
Cal condemnar tot tipus de violència vinguí d'on vingui i rebaixar la tensió actual que
viu la societat catalana, tal i com es demostra i serveix d'exemple, la recent agressió
produïda el passat 25 d'agost als voltants del Parc de la Ciutadella, on una dona va
resultar agredida per motius i raons únicament de caràcter ideològic per part dels sectors
afins a l'independentisme. Un fet que ja es va produir de la mateixa manera i
circumstàncies, el passat mes de febrer al municipi de Viladecans.
La radicalització per parts de diversos sectors de l'independentisme és un fet innegable.
Així ho confirma el mateix Conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel
Buch, que en una resposta parlamentària del passat 5 de juny, admet que les protestes i
mobilitzacions dels sectors radicalitzats de l'independentisme han motivat l’obertura de
109 diligències judicials, relacionades amb la presumpta comissió de delictes de
desordres públics, d'atemptat, resistència, desobediència als agents policials,
manifestació il·lícita, lesions i danys i fins i tot, tinença d'armes i explosius. Segons
altres informes policials aquests actes violents es poden quantificar en un total de 404,
amenaces i insults a la judicatura, assetjament a guàrdies civils i policies, amenaces a
líders polítics, talls de vies i atacs a la premsa.
La majoria de la gent a Catalunya és víctima i sent que les formacions polítiques
independentistes han impulsat i impulsen un projecte de ruptura i que fomenta la
fractura i la tensió social entre la ciutadania sens tenir-los en compte, i sense el més
mínim respecte a l'Estat de dret i als principis democràtics, i s'ha sentit violentada per
l'acció unilateral d'aquestes formacions polítiques independentistes.
Per tal d'actuar d'acord als principis democràtics és necessari defensar el respecte a la
llei i els seus procediments de reforma garantint així la llibertat del conjunt de tota la
ciutadania enfront de l'arbitrarietat que promouen les formacions independentistes i és
necessari que tots els poders públics, incloent les administracions locals, garanteixin en
tot moment els valors constitucionals bàsics i els drets fonamentals de tota la ciutadania.
Els assalts violents a les institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall de
carreteres que afecten a milers de catalans i els atacs contra els cossos policials són
propis de comportaments antidemocràtics que han de rebre el rebuig unànime de les
institucions democràtiques. La violència mai pot ser considerada com a un instrument
legítim de reivindicació i no existeix cap motiu de justificació per als seus autors.
En aquest sentit, les administracions locals s'han de comprometre a treballar per a que
aquestes intolerables pràctiques per raons ideològiques no tornin a produir-se en el futur
com a manera de preservar la convivència ciutadana i el bon funcionament de
l'ordenament democràtic.
Cal instar a les administracions públiques a vetllar per un ús responsable de l'espai
públic, entès aquest com un espai de tothom, tot evitant-ne un ús mono polític. En els
darrers temps s’està donant un intent d'apropiació de l'espai públic per part dels sectors
independentistes i les formacions polítiques que hi donen suport. Aquesta estratègia
Codi de verificació: 118a0409-cde9-4fe4-ad5a-c551849f481c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

deliberada té l'objectiu de trencar la neutralitat ideològica i el respecte de l'espai públic,
deteriorant la convivència entre el conjunt de la ciutadania i obrint una escletxa encara
més gran en la fractura social ja existent a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Condemnar tots els actes vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, les
amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i individus, entre els quals molts
electes, que estan sovintejant a Catalunya. Així mateix, rebutjar tots els actes
vandàlics o violents que s'han produït i es produeixen en concentracions i
manifestacions celebrades en els darrers mesos a Catalunya.
2.- Condemnar expressament les inadmissibles pràctiques de declarar persona non grata
per les seves idees i d'assenyalar públicament a qui pensa diferent i a qui actua en
compliment de les funcions públiques que té encomanades, i mostrar el seu més
enèrgic rebuig pel fet que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des
de les institucions de les que formen part.
3.- Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, als membres de la
Mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als
Grups Parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Cisneros .A., Cisneros .M.E., Muñoz. F. Total: 3.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
S'abstenen: Monràs, Broto, Calvo, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Turégano. Total: 8.
Resultat: Rebutjat per majoria.
13. – Mocions d’urgència
No n’hi ha.
14. – Precs i preguntes
Precs:
Sr. Cisneros:
1. Sobre les bicicletes elèctriques i patinets, demana la reunió de la taula de
mobilitat lo abans possible per regular el trànsit de les mateixes.
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Sra. Escribano:
1. Sobre el conflicte d’oci nocturn i la necessitat de conciliació amb el descans dels
veïns i el compliment de la normativa.
2. Sobre la posada en marxa de la tarifació social a les Escoles Bressol i la bona
acollida que ha tingut. Demana que es facin arribar les dades del nombre de
persones que s’han encabut en cada tram.

Preguntes:
Sra. Calvo:
1. Sobre la fibra òptica i el termini que es preveu que trigui en arribar a alguns
barris de la ciutat.
2. Sobre la recollida de mobles vells. Demana si es podria posar algun distintiu per
avisar de quan passarà la Brigada per un carrer.
3. Sobre Mercamollet:
3.1 Sobre les escales mecàniques. Demana saber si compleixen la normativa i si
hi ha previst fer alguna actuació.
3.2 Sobre els molls de càrrega i la deficiència de llum.
3.3 Sobre l’increment de baixes durant aquest mes. Demana saber si hi haurà
alguna actuació per cobrir les parades.
Sra. Cisneros:
1. Sobre quan començaran les obres de la ronda dels Pinetons.
2. Sobre la creació d’una aplicació perquè els ciutadans puguin posar en
coneixement de l’Ajuntament les deficiències i actes incívics que es produeixen
a la via pública i demana saber si funciona i com funciona.
3. Sobre les instal·lacions de Ràdio Mollet que no disposen ni de fonts ni de
màquines expenedores d’aigua ni per treballadors ni per convidats del programa.
4. Sobre la figura dels agents cívics. Demana saber si està en compliment la tasca
perquè siguin creats.
Sr. Amaya:
1. Sobre les obres d’un ascensor. Segons Endesa, van aturar les obres per l’agost i
l’Ajuntament deia que s’haurien de fer durant aquell mes. Demana saber si hi ha
algun criteri sobre algun tema semblant.
Sra. Vilaret:
1. Sobre la redacció del nou POUM i el calendari previst per al procés participatiu.
2. Sobre una ocupació a un edifici del carrer Jaume I que està en un estat
deplorable.
3. Sobre la retirada de tres suports de cables fets de formigó que ja no serveixen.
4. Sobre la caldera de biomassa instal·lada al pavelló de bàsquet. Els veïns de
l’Avinguda Caldes els hi entra fum a casa constantment quan està en
funcionament.
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Sr. López:
1. Sobre la retirada d’una placa del Ministerio de la Vivienda a Can Pantiquet, 28.
2. Sobre els accessos al pàrquing de l’Avinguda Llibertat, 16, que està en molt mal
estat. Demana si està prevista la reparació del paviment i vidres trencats.
Sr. Sostres:
1. Sobre la freqüència de manteniment de la jardineria als vorals de l’església de
Santa Rosa.
2. Sobre la responsabilitat de l’Ajuntament en el manteniment de la neteja i la
conservació bàsica en la zona de Gallecs.
3. Sobre l’actuació que porta mesos realitzant-se en els dipòsits d’aigua de
Pinetons.
4. Sobre la freqüència de control i manteniment de la tanca metàl·lica de seguretat
dels dipòsits d’aigua de Pinetons que porta mesos trencada.
Sr. Buzón:
1. Sobre la data de finalització de les obres al camp dels Germans Gonzalvo.
Sra. Escribano:
1. Sobre la colònia de gats del carrer Carme, a un edifici tapiat. El propietari no
ajuda perquè el cuidador pugui accedir i alimentar-los i la parcel·la es troba en
males condicions. Demana saber si s’han realitzat accions per facilitar l’accés.
2. Sobre el Mercat Municipal. Demana saber si hi ha previsió d’alguna campanya
de dinamització.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201809241700330000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
03/10/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
05/10/2018

.
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