ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
19 de desembre de 2016
De 19.00 a 22.22 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
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
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, 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
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
S’Absenten
José Amaya Aguilar (punt núm.5)
Oriol López Mayolas (punt núm. 5)
Maria Carmen Moya Hidalgo (punt núm. 3)
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Manuel Ferran Sostres Bordas (punt núm. 5)
Marta Vilaret García (punt núm. 5)
Judith Vizcarra Puig (punt núm. 5)
S’incorporen
José Amaya Aguilar (punt núm.6)
Marina Escribano Maspons (punt núm. 2)
Oriol López Mayolas (punt núm. 6)
Maria Carmen Moya Hidalgo (punt núm. 4)
Manuel Ferran Sostres Bordas (punt núm. 6)
Marta Vilaret García (punt núm. 6)
Judith Vizcarra Puig (punt núm. 6)
Incidències
Ha intervingut el Senyor Antonio López Rodríguez, en representació de la Plataforma
en Defensa de la Salut i la Sanitat Pública a Mollet del Vallès (punt núm. 7).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per l'exercici
2017, de la plantilla i de la relació de llocs de treball
3. Aprovació de la rectificació de les retribucions de les gerents de l'IME i la Fundació
Abelló
4. Ratificació del conveni interadministratiu del servei de Taxi
5. Ratificació de la sol·licitud de tramitació de les Normes de planejament urbanístic de
Mollet del Vallès
6. Determinació de la part variable del cànon de Ca n'Arimon
7. Aprovació d'una proposta de cessió d'unes dependències de l'INSS a l'ICS a Mollet del
Vallès
8. Aprovació d'una proposta per decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les
necessitats de mobilitat
9. Aprovació d'una proposta per a la realització d'un estudi per implantar zones de
vianants al centre de la ciutat
10. Mocions d'urgència
11. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2016.
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2. - Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per
l'exercici 2017, de la plantilla i de la relació de llocs de treball
L’alcalde ha format el Pressupost General per a l’exercici de 2017 i les seves Bases
d’Execució i el tramet al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article
168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient ha estat informat per la interventora.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per
a l’exercici de 2017, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de
cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes ……........……….........................
Cap. 2, Impostos indirectes …………………………………
Cap. 3, Taxes i altres ingressos ……………………………..
Cap. 4, Transferències corrents …………………………….
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………..
Cap. 6, Alienació d’inversions reals …………………………...
Cap. 7, Transferències de capital ………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………….....
Cap. 9, Passius financers …………………………………........

17.677.575,34
363.150,00
13.163.093,55
21.546.536,36
155.444,60
0,00
0,00
0,00
1.219.000,00

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

54.124.799,86

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ………………………………….
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….…………….
Cap. 3, Despeses financeres …………………………………..
Cap. 4, Transferències corrents ……………………………….
Cap. 5, Fons de Contingència i altres imprevistos .....................

15.724.228,86
20.351.470,61
901.719,37
9.570.837,16
383.132,00
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Cap. 6, Inversions reals ………………………..........................
Cap. 7, Transferències de capital ………………………...........
Cap. 8, Actius financers ……………………………………….
Cap. 9, Passius financers ……………………………………....

1.800.000,00
143.918,00
0,00
5.249.493,85

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

54.124.799,86

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

0,00
0,00
522.994,70
5.367.807,89
30,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
5.920.832,59

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ………………............................. 5.092.165,55
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….….................
720.522,34
Cap. 3, Despeses financeres ……………………………………
1.003,00
Cap. 4, Transferències corrents ……………………………....... 77.141,70
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos .......................
0,00
Cap. 6, Inversions reals ……………………...............................
30.000,00
Cap. 7, Transferències de capital ……………………….............
0,00
Cap. 8, Actius financers …………………………………….......
0,00
Cap. 9, Passius financers ………………………………………
0,00
Total estat de despeses ........................................................ 5.920.832,59

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes...............................................................

0,00

Codi de verificació: 30ede69e-6bd7-4100-9b14-7f2a60823dfc
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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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

Cap. 2, Impostos indirectes............................................................
Cap. 3, Taxes i altres ingressos......................................................
Cap. 4, Transferències corrents.....................................................
Cap. 5, Ingressos patrimonials.......................................................
Cap. 6, Alienació d’inversions reals..............................................
Cap. 7, Transferències de capital...................................................
Cap. 8, Actius financers.................................................................
Cap. 9, Passius financers...............................................................

0,00
837.114,60
1.050.351,40
0,00
0,00
11.516,00
0,00
0,00

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

1.898.982,00

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ......................................
Cap. 2, Despeses en. Béns corrents i serveis ..............
Cap. 3, Despeses financeres .......................................
Cap. 4, Transferències corrents ..................................
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos ......
Cap. 6, Inversions reals ...............................................
Cap. 7, Transferències de capital ................................
Cap. 8, Actius financers ..............................................
Cap. 9, Passius financers ...........................................

1.584.880,88
263.280,25
2.304,87
37.000,00
0,00
11.516,00
0,00
0,00
0,00

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

1.898.982,00

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

0,00
0,00
15.035,00
363.897,85
10,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
478.942,85
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Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal...........................................................
Cap. 2, Despeses en. Béns corrents i serveis....................................
Cap. 3, Despeses financeres.............................................................
Cap. 4, Transferències corrents........................................................
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos............................
Cap. 6, Inversions reals....................................................................
Cap. 7, Transferències de capital.....................................................
Cap. 8, Actius financers...................................................................
Cap. 9, Passius financers..................................................................

186.837,85
136.130,00
150,00
55.825,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00

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

478.942,85

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
Mollet Impulsa SL
Previsió d’ingressos (€) ............................................................
Previsió de despeses (€) ...........................................................

1.193.474,79
775.567,79

Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL
Previsió d’ingressos (€) ............................................................
Previsió de despeses (€) ...........................................................

2.302.538,15
2.276.907,99

Mercamollet, SL
Previsió d’ingressos (€) ............................................................
Previsió de despeses (€) ...........................................................

522.624,89
479.214,23

Mollet Comunicació, SL
Previsió d’ingressos (€) ............................................................
Previsió de despeses (€) ...........................................................

392.395,62
386.115,62

PRESSUPOST DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes.................................................................
Cap. 2, Impostos indirectes..............................................................

0,00
0,00
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Cap. 3, Taxes i altres ingressos........................................................
Cap. 4, Transferències corrents........................................................
Cap. 5, Ingressos patrimonials.........................................................
Cap. 6, Alienació d’inversions reals................................................
Cap. 7, Transferències de capital.....................................................
Cap. 8, Actius financers...................................................................
Cap. 9, Passius financers..................................................................

92.457.98
681.820,99
100,00
0,00

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

774.378,97

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal...........................................................
Cap. 2, Despeses en. Béns corrents i serveis....................................
Cap. 3, Despeses financeres.............................................................
Cap. 4, Transferències corrents........................................................
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos............................
Cap. 6, Inversions reals....................................................................
Cap. 7, Transferències de capital.....................................................
Cap. 8, Actius financers...................................................................
Cap. 9, Passius financers..................................................................

131.792,21
619.533,51
786,27
0,00
0,00
22.266,98
0,00
0,00
0,00

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

774.378,97

0,00
0,00

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Total sense consolidar (€) ......................................................
Ajustos de consolidació (€) ...................................................
Total consolidat (€) ................................................................

67.608.969,72
7.415.895,92
60.193.073,80

Estat de despeses
Total sense consolidar (€) ......................................................
Ajustos de consolidació (€) ...................................................
Total consolidat (€) ................................................................

67.115.741,90
7.415.895,92
59.699.845,98

2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de 2017 que figuren a
l’expedient i que inclouen el Pla estratègic de subvencions a què es refereix l’article
8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases
específiques que regularan el seu procediment de concessió, a què es refereix
l’article 17.2 de la mateixa llei.

Codi de verificació: 30ede69e-6bd7-4100-9b14-7f2a60823dfc

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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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

3. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels
organismes autònoms municipals per a l’exercici de 2017 en els termes previstos en
el volum 3.
4. Aprovar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2017 en els termes
previstos en el volum 3.
5. Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província.
6. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases d’Execució
en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública i
publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l’exercici corresponent una
vegada publicat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
3. - Aprovació de la rectificació de les retribucions de les gerents de l'IME i la
Fundació Abelló
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del 22 de juliol de 2015 que va aprovar el
nomenament de les senyores Núria Duñó Esteve i Pepa Ventura Altayó per ocupar
transitòriament, el lloc de treball de Gerent, de naturalesa directiva, de l’Institut
Municipal d’Educació i la Fundació Municipal Joan Abelló, així com les seves
retribucions.
Atès que la previsió pressupostària assignada a aquest lloc de treball era superior, i per
error, no es va tenir en compte l’import correctament pressupostat a l’hora de
determinar les seves retribucions anuals.
Atès que el Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló del dia 12 de
desembre ha aprovat per unanimitat formular al Ple municipal la proposta de
regularització de la retribució de la senyora Pepa Ventura Altayó.
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Atès que el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació del dia 13 de desembre
ha aprovat per unanimitat formular al Ple municipal la proposta de regularització de la
retribució de la senyora Núria Duñó Esteve.
Vist l’informe d’Intervenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Rectificar amb efectes del present acord les retribucions dels llocs de treball de Gerent
de l’Institut Municipal d’Educació i de la Fundació municipal Joan Abelló, que queden
establertes en 45.396,91 i 47.477,00 Euros anuals respectivament.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret,Vizcarra i Moya (absent). Total: 12.
Resultat: Aprovat per majoria.
4. - Ratificació del conveni interadministratiu del servei de Taxi
Atès que els ajuntaments de L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de
Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès,
Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de
Mogoda i Sentmenat han manifestat la voluntat de crear una nova àrea de prestació
conjunta del servei del taxi i establir mecanismes de cooperació per a la seva
implantació.
Atès que fruit d’aquesta cooperació, en data 7 de setembre de 2016, el conjunt
d’Ajuntament a través de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, van sol·licitar a la
Generalitat l’autorització per a la signatura del conveni de Coordinació intermunicipal
per a la prestació conjunta del servi de taxi entre diferents ajuntaments del Vallès
Oriental i el Vallès Occidental amb la finalitat que els taxis de les poblacions
esmentades puguin actuar conjuntament i indistintament en els respectius termes
municipals, mentre que no resulti obligatòria la constitució d’una àrea de prestació
conjunta en els termes que pugui preveure una futura disposició de caràcter legal o
reglamentari.
Atès que en data 5 d’octubre de 2016 per part de la Direcció General de Transport i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, s’informa favorablement el contingut del
conveni i es dona la seva conformitat.
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Vista la proposta de Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments
del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servi de taxi en
l’àmbit territorial dels municipis esmentats.
Atesos els informes del Tècnic de mobilitat de data 21 de novembre de 2016 i del
Director del Servei de desenvolupament Econòmic i Urbà, Sostenibilitat i Habitatge de
data 30 de novembre de 2016.
Atès que en data 13 de desembre de 2016, s’ha procedit a la signatura del conveni de
Coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments del Vallès Oriental i el Vallès
Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels
municipis esmentats.
Atès que els municipis tenen competència pròpies en matèria de transport públic de
viatgers, de conformitat amb allò establert als articles 25.2 apartat g) de la Llei
reguladora de les bases del règim local i 66.3 apartat m) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.
Atès que l’article 23 de la llei 19/2003, del taxi, preveu establir àrees territorials de
prestació conjunta o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha
interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de
manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un
dels municipis compresos en l'àrea.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar el Conveni de data 13 de desembre de 2016 de Coordinació intermunicipal
entre diferents Ajuntaments del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la
prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de de
L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet
del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
2. Notificar el present acord als Ajuntaments L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La
Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès,
Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de
Mogoda i Sentmenat i a la Direcció General de Transports i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
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Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total : 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. - Ratificació de la sol·licitud de tramitació de les Normes de planejament
urbanístic de Mollet del Vallès
Vist que, mitjançant Sentència d’11 de febrer de 2016, dictada en seu del Recurs de
Cassació núm. 1576/2014, la Secció 5ena de la Sala Tercera del Tribunal Suprem va
declarar la nul·litat de ple dret de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona de 18 de maig de 2005, que donava la seva conformitat al Text refós i
aprovava definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès,
promogut per l'Ajuntament, en l'àmbit no comprès a l'ACTUR de Santa Maria de
Gallecs (DOGC de 27.7.2005).
Vist que, de conformitat amb el que determina l’article 72.2 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, la sentència desplega
els seus efectes generals des del moment de la seva publicació al DOGC, fent-se
efectius des del dia 1 de juny, data quan va ser publicat al DOGC núm. 7132 l’edicte de
15 d'abril de 2016, pel qual es fa pública la sentència núm. 278/2016.
Vist que, en data 31 d’octubre de 2016, mitjançant resolució del Director General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural, s’emet l’ informe ambiental estratègic prescrivint
que les Normes de planejament urbanístic del municipi de Mollet del Vallès no s'han de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no tenen efectes
significatius sobre el medi ambient.
Vistos els articles 62.1 i 84 Text refós de la Llei d’Urbanisme
Vist que la documentació que integra les NPU dona compliment al contingut mínim
exigit a l’article 78.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme (RLLU): memòria descriptiva i justificativa, les
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
Vist que en data 2 de desembre de 2016 , als efectes de la tramitació prevista a l’article
84 del TRLU es va remetre a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la documentació
exigida per la tramitació de les Normes de planejament urbanístic de Mollet del Vallès,
Vist l’informe de la cap del Servei de Territori i del cap de la Unitat tècnica de
Planejament i Gestió urbanística de data 13 de desembre de 2016.
Vist l’informe de la Secretaria de la Corporació.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar la sol·licitud de tramitació de les Normes de planejament urbanístic de Mollet
del Vallès, formulada a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en data 2 de desembre
de 2016, següent:
1. S’acordi la formulació de les Normes de planejament urbanístic de Mollet del Vallès
a l’empara del que determina l’article 76.3 del TRLU.
2. Es declari la suspensió de la vigència de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbanística Municipal aprovada definitivament el 30 de juny de 1982 i del seu
planejament derivat, així com de les Modificacions puntuals del POUM, que no han
estat anul·lades, en l’àmbit ordenat per les noves Normes de planejament urbanístic:
Document

DOGC

Revisió del Pla General Municipal de Ordenació Urbana de
Mollet del Vallès, aprovat definitivament el 30/6/1982,
publicat l'acord al DOGC de 25/08/1982.

09/05/2016

Pla Parcial del sector sud de Gallecs, aprovat
definitivament el 24/02/1983, publicada la resolució al
DOGC de 6 /04/1983.

09/05/2016

Text refós de la Modificació del Pla General Municipal
d'Ordenació Urbana aprovat definitivament el 18/11/1987,
publicat l'acord al DOGC de 16/09/1988.

09/05/2016

Text refós del Pla Parcial d'ordenació urbana, zona Sa
Garbí, aprovat definitivament el 13/02/1991, publicat
l'acord al DOGC de 04/11/1991.

09/05/2016

Modificació puntual núm. 6 del Pla General d'Ordenació de
Mollet del Vallès, aprovada definitivament el 15/02/1991,
publicat l'acord al DOGC de 27/02/1991 .

09/05/2016

Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial del sector sud
de Gallecs, de Mollet del Vallès aprovada definitivament el
15/02/1991, publicat l'acord al DOGC de 11/03/1991.

09/05/2016

Modificació del Pla General d'Ordenació de Mollet del
Vallès als articles 72.5 i 72.7, zona Sa Garbí, aprovada
definitivament el 06/03/1991, publicat l'acord al DOGC de
15/03/1991.

09/05/2016

Modificació puntual núm. 3 del Pla General d'Ordenació de
Mollet del Vallès, de divisió de la u.a.4.20, aprovada

09/05/2016
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definitivament el 24/07/1991, publicat l'acord al DOGC de
09/09/1991.
Modificació puntual núm. 12 del Pla General d'Ordenació
que consisteix en la modificació de la redacció de l'article
69.4, de Mollet del Vallès, aprovada definitivament el
25/09/1991, publicat l'acord al DOGC de 11/12/1991.

09/05/2016

Modificació del Pla Parcial del sector sud de Gallecs, que
consisteix en la modificació dels articles 24.2, 24.3 i 43, de
Mollet del Vallès, aprovada definitivament el 05/02/1992,
publicat l'acord al DOGC de 06/03/1992.

09/05/2016

Modificació del Pla General d'Ordenació consistent en la
modificació de l'article 47 relatiu a la Unitat d'Actuació
a.4.5, de Mollet del Vallès, aprovada definitivament el
25/03/1992, publicat l'acord al DOGC de 29/05/1992.

09/05/2016

Modificació puntual núm. 4 del Pla Parcial del sector sud
de Gallecs, consistent en la modificació dels articles 24.2,
24.3 i 43, de les ordenances del Pla Parcial, aprovat
definitivament el 16/04/1992, publicat l'acord al DOGC de
20/05/92

09/05/2016

Programa d'actuació urbanística al sector industrial GallecsLa Creueta de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del
Vallès aprovat definitivament el 25/06/1992, publicat
l'acord al DOGC de 10/08/92.

09/05/2016

Modificació de la delimitació de la Unitat d'Actuació
a.4.11, aprovada definitivament el 30/10/1992, publicat
l'acord al BOP de 19/01/1993.

09/05/2016

Modificació núm. 14 del Pla General d'Ordenació
consistent en la modificació de la redacció dels articles
40.3, 63bis.4 i 65.3 de la normativa de Mollet del Vallès,
aprovada definitivament el 28/04/1993, publicat l'acord al
DOGC de 02/07/1993.

09/05/2016

Modificació del Pla Parcial del sector sud de Gallecs per
redefinir l'alçada reguladora màxima dels sectors Eixample
I-II, de Mollet del Vallès, aprovat definitivament el
28/04/1993, publicat l'acord al DOGC de 26/07/1993.

09/05/2016

Modificació del Pla Parcial d'ordenació Sa Garbí, a Mollet
del Vallès, aprovat definitivament el 09/06/1993, publicat
l'acord al DOGC de 08/09/1993.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general d'ordenació, a l'àmbit
dels sectors B i C del Parcial del sector sud de Gallecs, de
Mollet del Vallès, aprovat definitivament el 25/06/1993,
publicat l'acord al DOGC de 15/09/1993.

09/05/2016
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Modificació del Pla Parcial del sector sud de Gallecs
referent als usos de les zones d'Eixample i de bloc de doble
cos, aprovada definitivament el 04/08/1995, publicat l'acord
al DOGC de 22/09/95.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general d'ordenació del
paràgraf segon de l'article 73.3 de la normativa urbanística
de Mollet del Vallès, aprovat definitivament el 04/08/1995,
publicat l'acord al DOGC de 22/09/95.

09/05/2016

Modificacions puntuals del Pla General Municipal
d'Ordenació Urbana de Mollet del Vallès, aprovades
definitivament el 09/07/1997, publicat l'acord al DOGC de
28/07/1997.

09/05/2016

Modificació puntual de l'article 21.6 de les Normes
urbanístiques del Pla Parcial d'ordenació urbana Sa Garbí,
de Mollet del Vallès, aprovada definitivament el
15/10/1997, publicat l'acord al DOGC de 24/12/1997.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general d'ordenació Ca
n'Arimón de Mollet del Vallès, aprovada definitivament el
04/06/1998, publicat l'acord al DOGC de 09/09/1998.

09/05/2016

Modificació de la normativa urbanística del Pla general
d'ordenació amb relació a les instal·lacions de telefonia
mòbil, de Mollet del Vallès, aprovada definitivament el
20/01/1999, publicat l'acord al DOGC de 05/05/1999 .

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general d'ordenació de l'article
26.4 de la normativa urbanística, de Mollet del Vallès,
aprovada definitivament el 22/09/1999, publicat l'acord al
DOGC de 23/12/1999.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació
de Mollet del Vallès en l'àmbit de La Farinera, aprovada
definitivament el 12/07/2000, publicat l'acord al DOGC de
21/09/2000.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació
de Mollet del Vallès "Carrer del Ferrocarril - II", aprovada
definitivament el 18/10/2000, publicat l'acord al DOGC de
13/02/2001.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació
de Mollet del Vallès sobre equipaments sanitaris a l'espai
delimitat pel límit del terme municipal amb Santa Perpètua
de Mogoda, l'autopista A-7, l'avinguda Rafael Casanova i
els carrers Joan Ambrós i Lloreda, Sabadell i Álvarez de
Castro, aprovada definitivament el 12/06/2001, publicat
l'anunci al DOGC de 26/07/2001.

09/05/2016
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Modificació de les normes urbanístiques del Pla general
d'ordenació referent a la regulació de la reserva
d'aparcament en els edificis, de Mollet del Vallès, aprovada
definitivament el 22/05/2002, publicat l'anunci al DOGC de
01/07/2002.

09/05/2016

Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació
de Mollet del Vallès "Sedunión", aprovada definitivament
18/09/2002, publicat l'anunci al DOGC de 14/01/2003.

09/05/2016

Modificació puntual de l'article 43 de les Normes
urbanístiques del Pla Parcial d'ordenació urbana del sector
sud de Gallecs, al terme municipal de Mollet del Vallès

30/05/2003

Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit
qualificat d'equipament docent (clau 6.a.E1) situat a la
cantonada del carrer de Sabadell i la ronda dels Pinetons, al
terme municipal de Mollet del Vallès

29/08/2003

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal, referent a la creació d'un sistema d'habitatges
dotacional públic a la ronda dels Pinetons

04/10/2007

Modificació de l'apartat 6 referent a l'equipament amb Codi
142, de l'article 46 de les normes urbanístiques del Pla
d'ordenació urbanística municipal

29/10/2008

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal, de l'articulat del volum I de les normes
urbanístiques

30/06/2011

Modificació puntual del volum I de les normes
urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal per
l'adequació de l'ús comercial

02/04/2013

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal relativa a la regulació dels usos

02/08/2013

Modificació del Pla d'ordenació urbanístic municipal de
l'article 31 de les Normes urbanístiques

05/11/2014

Pla Especial de Reforma Interior Can Gomà, de Mollet del
Vallès, aprovat definitivament el 02/05/1990, publicat
l'acord al DOGC de 01/08/1990

18/05/2016

Pla Especial de les illes C-2, C-3, C-4, C-6 i C-8 del sector
C del Pla parcial del Sector sud de Gallecs, de Mollet del
Vallès, aprovat definitivament el 25/06/1993, publicat
l'acord al DOGC el 15/09/1993

18/05/2016

Modificació del Pla Especial de desenvolupament de
l'antiga fàbrica de can Mulà, de Mollet del Vallès, aprovat
definitivament el 23/07/1997, publicat l'acord al DOGC el

18/05/2016
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09/10/1997
Pla Especial de protecció de la masia de can Magarola de
Mollet del Vallès, aprovat definitivament el 28/04/1999,
publicat l'acord al DOGC el 02/07/1999

18/05/2016

Pla Especial de Reforma Interior de creació d'equipaments
comunitaris al carrer Gaietà Ventalló, de Mollet del Vallès,
aprovat definitivament el 28/06/2000, publicat l'acord al
DOGC el 06/10/2000

18/05/2016

3. Un cop efectuats els tràmits d’aprovació escaients, s’acordi per part de l’òrgan
competent, l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic de Mollet
del Vallès, prescindint dels tràmits d’informació i d'audiència als ens locals
afectats i als altres organismes que hagin d'emetre informe preceptiu, de
conformitat amb el que determina l’article 84 del TRLU, ateses les
circumstàncies d’urgència motivades.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho.
Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra (absents). Total: 12.
Resultat: Aprovat per majoria.

6. - Determinació de la part variable del cànon de Ca n'Arimon
Vist l’informe de la cap de Servei de Serveis Econòmics Montserrat Carpio Carro de 29
de novembre de 2016, en el qual es fixa l’import de la part variable del cànon relatiu a
la concessió del servei públic municipal del Complex Esportiu Municipal Ca n’Arimon
(ESP/54/98).
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació del contracte de
gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal Complex Esportiu
Municipal Ca n’Arimon.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del
Complex Esportiu Municipal Ca n’Arimon per a l’any 2015 en un import de
55.579,73 €.
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2. Girar la liquidació, per import de 55.579,73 € en concepte liquidació del cànon
corresponent als comptes anuals de l’exercici 2015.
3. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè en el termini
d’un mes a partir de la notificació d’aquest acord ingressi en la tresoreria municipal
la quantitat esmentada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12. Total:
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Aprovació d'una proposta de cessió d'unes dependències de l'INSS a l'ICS a
Mollet del Vallès
Atès que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), desenvolupa la seva activitat
des de fa dècades en unes dependències annexes al Cap de Can Pantiquet, i que aquestes
dependències són de propietat de l'INSS.
Atès que l'activitat d'aquest organisme públic es traslladarà a un nou edifici al carrer
Gaietà Ventalló de Mollet del Vallès, per la qual cosa aquestes dependències quedaran
buides properament.
Atès que tenim coneixement de les gestions que està realitzant la direcció d'Atenció
Primària del Vallès Oriental així com de l'Institut Català de la Salut, ICS, perquè
aquestes dependències siguin transferides a la Generalitat de Catalunya, i es pugui
instal·lar o ampliar serveis de l'Atenció Primària.
Atès que des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ens
sumem a aquesta petició, i proposem que entre d'altres, pugui servir per a realitzar la
rehabilitació de la nostra zona de gestió pública, establint mecanismes de millora del
servei per tal de mitigar les deficiències que desenvolupa l'empresa privada
Fisiogestión, llistes d'espera intolerables, etc.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Demanar que s’inauguri en breu, el nou local de l'INSS a Mollet del Vallès que
aportarà a la ciutadania de Mollet i àrea d’influència una millora considerable del
servei.
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2.- Sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el traspàs a l'ICS de les
dependències annexes que té en el centre d'atenció primària situat al carrer de
Joaquim Mir Nº 75 de Mollet del Vallès.
3.- Demanar a la Generalitat que un cop traspassades les dependències a l'ICS, s’obri un
procés participatiu per debatre quins serveis sanitaris serien els més adequats per a
aquestes dependències.
4.- Traslladar aquests acords a l'INSS, a l’ICS a la Regió Sanitària de Barcelona, Vallès
Oriental, Conselleria de Salut, Catsalut, Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès, Marea Blanca de Catalunya i grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i Congres dels Diputats/as.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total : 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta per decidir des de Catalunya i el Vallès com
solucionar les necessitats de mobilitat
Es retira.
9. - Aprovació d'una proposta per a la realització d'un estudi per implantar zones
de vianants al centre de la ciutat
Vianalitzar els centres urbans ve implantant-se des de fa temps i s’estén cada cop més
en les grans ciutats. Mollet com una ciutat que mira al futur i entenent la vianalització
com una peça dintre l’engranatge de la mobilitat sostenible deu estar a l’avantguarda i
no pot quedar-se enrere. Les grans ciutats i alguns municipis del nostre voltant, com
Granollers o Montcada, ja han vianalitzat els seus centres històrics, havent reduït la
contaminació acústica i de C02 .
Partint també del benefici que això comporta per a la hostaleria i el comerç local, fent
un lloc més atractiu per als ciutadans i demostrant que la vianalització del centre urbà
suposa la revitalització del comerç local amb el consegüent augment de l’ocupació,
considerem que seria molt positiu per a la nostra ciutat la vianalització del seu centre
urbà.
Entenem que vianalitzar el centre urbà es un tema complex i que s’han de tenir en
compte molts factors.
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 Reorientació dels sentits de circulació d’alguns carrers per a minorar les
conseqüències negatives del tancament al trànsit del centre.
 Estudi de la xarxa d’autobusos i els seus itineraris. I permetent el transport de
bicicletes, vehicles motoritzats de persones amb mobilitat reduïda així com
taxis, vehicles d’emergència o el pas als veïns .
 Fer campanyes de sensibilització i promoció de la mobilitat sostenible.
 Pacificació del trànsit en tota la ciutat.
Des del nostre Grup Municipal creiem que es necessari un estudi de viabilitat de la
vianalització com a prova pilot, i seria una bona opció provar els dissabtes a la tarda,
diumenges i dies festius, per a vianalitzar i tallar el tràfic d’alguns dels carrers del centre
de Mollet (comercial i històric).
Aquest estudi deu desenvolupar-se des de la taula de mobilitat i tenint en compte també
a les associacions de veïns i comerciants. Pensant en les conseqüències positives que
suposaria la vianalització d’aquests carrers, no només per a la protecció del medi
ambient i l’estalvi energètic, sinó també l’impuls del desenvolupament econòmic
comercial. Vianalitzar el centre urbà suposaria la revitalització del comerç local amb el
consegüent augment de l’ocupació. Així com la millora en matèria de seguretat als
treballadors de l’hostaleria (cambrers) que han de realitzar el seu treball creuant
aquestes vies, amb el risc que això suposa.
Es recuperaria també una altre part del centre històric per a la ciutadania, donant més
espai als vianants. D’aquesta forma canviaríem l’aparença urbana del centre, on el
protagonista seria el vianant.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Que s’estudiï des de la taula de mobilitat en col·laboració amb les associacions de
veïns i comerciants de la zona, la viabilitat de tancar al trànsit i vianalitzar alguns
carrers del centre de Mollet (Centre comercial i històric) durant els caps de setmana i
dies festius.
2.- Donar trasllat d’aquesta proposta a les associacions de veïns i comerciants de la zona.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total : 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
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S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
11. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Sostres:
- Felicita al Síndic Personer per l’organització de la conferència del Sr.
Ahmed Galai, de la Lliga tunisiana pels drets humans, Premi Nobel de la
Pau.
- Demana al grup del PSC que no acusi als que no pensen com ells de sectaris,
inquisidors, dictadors i mentiders.
- Reitera el prec de fa un any sobre com fer més entenedors els comptes i els
pressupostos.
Sra. Vizcarra:
- Demana que les mocions que s’aproven tinguin el seu reflex als pressupostos
i que hi hagi sensibilitat amb el comerç local.
Preguntes:
Sr. Sostres:
1- Sobre la publicació de les actes de la Taula de Mobilitat.
Sra. Moya:
1- Sobre el manteniment del túnel de la deixalleria.
2- Sobre la retirada de les tanques del camp de Tir.
3- Sobre els 19 llocs de treball que s’han creat amb els Plans d’Ocupació, sobre
la previsió i detalls de la provisió dels nous llocs que es crearan.
4- Sobre la formació que es fa a l’institut Torre de Maya.
Sr. Espinosa:
1. Demana perquè no rep comunicació dels Consells Rectors de què forma part.
Sra. Muñoz Herrera:
1. Sobre l’arranjament del camí de la U.D. Lourdes i Can Vila.
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201612191802080000_FH.videoacta.
Codi de verificació: 30ede69e-6bd7-4100-9b14-7f2a60823dfc
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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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

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
17/01/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/01/2017
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