ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
29 d´octubre de 2018
De 19.02 a 00.00 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
Jose Amaya Aguilar, 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
Martí Turégano Guillamon, regidor
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
-Ha intervingut el senyor Antonio López en representació de la Plataforma en defensa
de la sanitat pública del Baix Vallès en el punt 8.
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-Ha intervingut la senyora María del Castillo Hervas en representació de la Plataforma
en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en el punt 9.
-Ha intervingut la senyora Zoraida María Hernández en representació de l’Associació
de veïns de l’Estació del Nord en el punt 14.
Se n’absenten
Manuel Ferran Sostres Bordas (punt núm. 3)
Antonio Cisneros Fernández (punt núm.8)
Francisco Muñoz Jiménez (punt núm.17)
S’hi incorporen
Manuel Ferran Sostres Bordas (punt núm. 4)
Marina Escribano Maspons (punt núm. 4)
Antonio Cisneros Fernández (punt núm.9)
Francisco Muñoz Jiménez (punt núm.18)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 24 de setembre i de l’extraordinària de
2 d’octubre, de 2018
2. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació directa
de la concessió demanial de la finca del c- Cristóbal Colon 30 b, amb destinació a
residència assistida
3. Aprovació d’una declaració d’obres d’especial interès i utilitat municipal
4. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2019
5. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics per a 2019
6. Aprovació d’una proposta per demanar la declaració de nul·litat dels judicis
sumaríssims del franquisme
7. Aprovació d’una proposta de suport a les treballadores de l’empresa Das Vida
Wizweavers
8. Aprovació d’una proposta sobre un punt d’atenció per queixes en l’àmbit sanitari
9. Aprovació d’una proposta per demanar la retirada de la prova pilot de reducció horària
als centres de salut de l’atenció primària de Catalunya
10. Aprovació d’una proposta per ampliar el parc públic d’habitatge a la ciutat i fer
accessible el dret a l’habitatge digne
11. Aprovació d’una proposta sobre el nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia
als centres educatius de titularitat pública
12. Aprovació d’una proposta per donar suport als actes del 80è aniversari del comiat de
les brigades internacionals
13. Aprovació d’una proposta per dedicar un carrer o plaça a la 1a. alcaldessa de la ciutat,
Anna Bosch i Pareras
14. Aprovació d’una proposta per demanar informació i diàleg als veïns de l’estació del
Nord
15. Aprovació d’una proposta per a la regulació de l’ús de bicicletes, patins elèctrics i
hoverboards a l’espai públic
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16. Aprovació d’una proposta de petició d’una auditoria externa econòmica i financera
del deute de l’Ajuntament
17. Aprovació d’una proposta per a la transparència i bona praxi dels regidors i personal
de confiança de l’Ajuntament
18. Aprovació per a la defensa de les institucions i llibertats públiques
19. Mocions d'urgència
20. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 24 de setembre i de
l’extraordinària de 2 d’octubre, de 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre i de
l’extraordinària de 2 d’octubre, de 2018.

2. - Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació
directa de la concessió demanial de la finca del c- Cristóbal Colon 30 b, amb
destinació a residència assistida
Atès l’expedient de concessió demanial per a l’ús privatiu de la finca del carrer Colon,
30-B, de Mollet del Vallès, amb destinació a residència assistida per a persones amb
discapacitat intel·lectual (E0882017000004/X2017003657).
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de juliol de 2016, d’aprovació de l'admissió
de l'oportunitat de l'ocupació privativa de la finca de referència per destinar-la a
residència assistida, en favor de Fundació Alb-Bosc, amb NIF G63664155, (en
endavant FUNDACIÓ), en virtut que l’entitat compleix els requisits establerts a l’article
137 LPAP; i de requeriment de la documentació que estableix l’article 65 del RPEL i
l’article 128 del TRLCSP.
Atès que la FUNDACIÓ en dates 7 de febrer de 2017 i 25 de maig de 2018 va presentar
el pressupost i estudi economicofinancer de viabilitat del projecte, informat
favorablement pel cap de Secció de Patrimoni en data 21 de juny de 2017.
Atès que la FUNDACIÓ en dates 19 d’abril de 2017, 25 de maig de 2017 i 5 de juliol
de 2018 va sol·licitar llicència urbanística per a la construcció d’un edifici destinat a
residència assistida, que incorporava el projecte d’obres amb els plànols de detall de les
obres, informada favorablement pel cap d’Unitat Tècnica de Parcs i Jardins en data 18
de setembre de 2018.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2018, d’atorgament a la
Fundació privada Alb-Bosc la llicència urbanística sol·licitada per a la construcció
d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica al carrer de Cristóbal Colón,
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30 B, per no infringir les normes generals en matèria d’edificació i d’acord amb el
projecte presentat i sota la direcció de l’arquitecte Lluís Lliboutry Aragay.
Atès el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació directa
a la Fundació Alb-Bosc de la concessió demanial per a la l’ús privatiu de la finca del
carrer Colon, 30, de Mollet del Vallès, amb destinació per a residència assistida per a
persones amb discapacitat intel·lectual.
Atès l’informe urbanístic emès pel cap d’Unitat Tècnica de Gestió Urbanística de data
17 d’octubre de 2018, de la qualificació urbanística i de les condicions d’ordenació de la
finca, on manifesta que no és precisa la redacció la tramitació d’un Pla especial
urbanístic per a l’assignació d’usos i per a la justificació de la seva integració en el teixit
urbà consolidat, prevista a l’article 63.1.e) de les NPU pels equipaments privats que
s’autoritzin, atès que les pròpies NPU determinen que es tracta d’un equipament
existent i en fixen l’ordenació, integrant-lo tipològicament a les característiques del
sector en que s'ubica, i sense perjudicar als habitatges i altres usos veïns.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 22 d’octubre
de 2018.
Atesos els informes emesos per la Secretaria general i per la Intervenció de fons.
Atesos els articles 59 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals; i els articles 93, 98, i 137.4 i 6 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Atesos els articles 238 i 248 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atesos els articles 93, 97, 98 i 137.4.b) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
Atesos els articles 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adjudicar directament a la Fundació Alb-Bosc, amb NIF G63664155, la concessió
demanial d’ús privatiu de la finca del carrer Colon, 30-B, condicionada a
l’aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives regulador de la concessió
administrativa.
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2. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació directa a la Fundació Alb-Bosc de la concessió demanial per a la l’ús
privatiu de la finca del carrer Colon, 30, de Mollet del Vallès, amb destinació a
residència assistida per a persones amb discapacitat intel·lectual.
3. Sotmetre’l a informació pública durant 30 dies hàbils, i tenir-lo per aprovat
definitivament en el supòsit que no es formulin reclamacions o al·legacions al
respecte.
4. Citar i requerir l’adjudicatària Alb-Bosc perquè en el termini de:
4.1 quinze (15) dies hàbils següents a la data de l’aprovació definitiva del Plec de
clàusules administratives, acrediti la constitució de la garantia definitiva per la
quantitat de 33.646,59 euros, equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat i
del pressupost de les obres a executar (360.185,00 euros i 761.368,28 euros), de
conformitat amb la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives regulador de la
concessió administrativa. En cas d’optar per constituir la garantia en:
Aval bancari
caució
Metàl·lic

o S’haurà d’ajustar al model que s’indiquen en l’annex I
del PCAP.
Es pot efectuar mitjançant transferència en el compte
corrent de CaixaBank, SA, núm. ES47 2100 3092 6925
0001 1027, titular de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
indicant el concepte “Constitució de garantia definitiva
exp. COAL/16001”.

4.2 quinze (15) dies hàbils següents a la data de l’aprovació definitiva del Plec de
clàusules administratives, concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu, de conformitat amb la clàusula 6 del PCAP. Aquest document
serà títol suficient per a inscriure la concessió en el Registre de la Propietat, de
conformitat amb l’article 93.2 de la LPAP.
4.3 abans d’iniciar de la concessió demanial, haurà de lliurar testimoni de les
oportunes pòlisses d’assegurances per a la cobertura de responsabilitat detallada
en la clàusula 12 del PCAP.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3. - Aprovació d’una declaració d’obres d’especial interès i utilitat municipal
A data 23 d´abril de 2018 s’ha presentat per part de Jaume Duran i Navarro, amb DNI
35074152X, en nom i representació de la FUNDACIO SANITARIA MOLLET, amb
CIF G61289971, sol·licitud de bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres, així com l’exempció de les taxes generades, referent a les obres de construcció
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de l´edifici per Consultes Externes com ampliació de l´Hospital SocioSanitari de Mollet
del Vallès, corresponent al registre d’entrada 7555.
A data 7 de juny de 2018 es va presentar per part de Victoria Caballero Campillejo, amb
DNI 38783842T, en nom i representació de MOLLET IMPULSA, amb CIF
B58507013, sol·licitud de bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, així com l’exempció de les taxes generades, referent a les obres d’enderroc de
l´edifici de l´antic teatre del Tabaran, amb el registre d’entrada 12221.
A data 24 de setembre de 2018 es va presentar per part de Fundació ALB BOSC, amb
CIF G63664155, sol·licitud de bonificació dels impostos ICIO i taxes corresponents per
la construcció de 24 places de llar-residència, amb el registre d’entrada 19283.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 15 de juny de 2018, informant
favorablement les obres de construcció de l´edifici per Consultes Externes com
ampliació de l´Hospital SocioSanitari de Mollet del Vallès, com a obres d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 22 de juny de 2018, informant
favorablement les obres d’enderroc de l´edifici de l´antic teatre del Tabaran, com a
obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 26 de setembre de 2018,
informant favorablement les obres per la construcció de 24 places de llar-residència,
com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
Atès l’article 6.1 de la Ordenança Fiscal número 1.2.1, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es podrà bonificar fins el 95 per 100 la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació.
Atès l’article 2.3 de la Ordenança Fiscal número 2.6, reguladora de la Taxa per a la
tramitació d’expedients d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans
i projectes en matèria d’urbanisme, que determina que no es troben subjectes a aquesta
taxa les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball que justifiquin aquesta declaració.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació
d’acord amb l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres de construcció
de l´edifici per Consultes Externes com ampliació de l´Hospital SocioSanitari de
Mollet del Vallès.
2. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres d’enderroc de
l´edifici de l´antic teatre del Tabaran.
3. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres per la
construcció de 24 places de llar-residència.
5. Concedir a aquestes obres la bonificació del 95% de la quota tributària que es
preveu a les Ordenances Fiscals reguladores de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i la no subjecció a la Taxa per a la tramitació d’expedients
d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans i projectes en
matèria d’urbanisme.
6. Notificar l’acord corresponent als interessats i als Serveis Territorials de
l’Ajuntament
Resultat: Aprovat per unanimitat

4. - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2019
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria del Regidor d´Economia i l´informe d´Intervenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
2. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les
ordenances fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a
continuació:
 Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles
 Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost d’Activitats Econòmiques
 Ordenança fiscal núm. 1.2.2. Impost sobre Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
 Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents administratius
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 Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
 Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa als ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors
a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
 Ordenança fiscal núm.2.7. Taxa pel subministrament d’aigua
 Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per a la prestació de serveis urbanístics
 Ordenança fiscal núm. 2.9. Taxa per serveis funeraris i cementiri
 Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per ocupació i aprofitament especial de
terrenys d’ús públic.
 Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública
 Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per a la celebració de matrimonis i cerimònies
civils a l’Ajuntament
 Ordenança fiscal núm. 2.15.Taxa per a la prestació de serveis de la Fundació
Municipal Joan Abelló
 Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa per concessió de llicències i control de la
publicitat dinàmica
 Ordenança fiscal núm. 2.18. Taxa per prestacions de serveis de la policia local i
circulacions especials
 Ordenança fiscal núm. 2.20. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de l’habitatge
en ca d’habitatge buit
3. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
5. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia
1 de gener de 2019.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M. E., Daví, Escribano,
Espinosa, López, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra . Total: 18
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics per a
2019
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2019, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la
normativa vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atès l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment les modificacions, detallades a l’annex que figura a
l’expedient, de les ordenances de preus públics i que es relacionen a continuació:
 Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament
 Ordenança núm. 3.2. Preu públic per a la prestació dels serveis esportius
 Ordenança núm. 3.3. Preu públic per la prestació dels serveis culturals i de
temps lliure
 Ordenança núm. 3.5. Preu públic per la venda de publicacions edicions impreses
i material de promoció institucional
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 Ordenança núm. 3.7. Preu públic per a la prestació dels Serveis de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats
 Ordenança núm. 3.8. Preu públic per la prestació dels Serveis de l’Escola
Municipal de Música
 Ordenança núm. 3.9. Preu públic per la prestació de serveis de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
 Ordenança núm. 3.13 Preu públic per al servei de neteja de grafitis
 Ordenança núm. 3.14. Preu públic . Preu públic per a la prestació de serveis de
neteja, vigilància i manteniment per activitats firals en espai públic de titularitat
privada
 Ordenança núm. 3.15. Preu públic per la prestació del servei d’aparcament
subterrani Joan Miró
 Ordenança núm. 3.16 Preu públic per la prestació del servei de transport adaptat
per als usuària del Centre Ocupacional del Bosc
 Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, així com el text complet de les Ordenances de preus públics
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
3. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances de preus
públics per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1
de gener de 2019.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M. E., Daví, Escribano,
Espinosa, López, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra . Total: 18
Resultat: Aprovat per majoria.
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6. - Aprovació d’una proposta per demanar la declaració de nul·litat dels judicis
sumaríssims del franquisme
Atès que el Plenari de l’Ajuntament de Mollet del Vallès sempre ha mostrat la seva
condemna i rebuig al cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 i a la posterior dictadura
que va durar fins al 1978.
Atès que també en nombroses ocasions el Plenari ha reclamat a l’Estat espanyol que
anul·li tots els judicis sumaríssims duts a terme durant el període de la dictadura, com
per exemple als plens de juliol de 2015 o d’octubre de 2015.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha personat a la causa 4591/2010 seguida
pels tribunals de Buenos Aires per genocidi i/o crims de lesa humanitat per
l’afusellament de l’alcalde de Mollet Josep Fortuny i Torrents.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de juny de 2017 la llei de
Reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que declara il·legals 63.961 consells
de guerra celebrats entre 1938 i 1978 en territori català.
Atès que els molletans i les molletanes també van patir la guerra civil i la repressió
franquista que va provocar la mort de 24 persones als bombardejos, de 5 molletans als
camps d’extermini nazis (Vicenç Bachs i Vilà, Pere Cuyàs i Niubó, Joan Molins i
Maynou, Joan Tura i Ros i Antonio López i Tarragona i va provocar l’exili de centenars
de molletans i mort al front de joves de la nostra ciutat.).
Atès que en Josep Fortuny i Torrens, que havia estat alcalde de Mollet, va se afusellat
en un judici sumaríssim sense cap garantia legal al Camp de la Bota de Barcelona el 16
de juliol de 1939.
Atès que l’anul·lació dels judicis sumaríssims i les seves sentències no és només un gest
simbòlic, sinó que és una reparació històrica que permetrà tornar la dignitat a les
víctimes i saldar un deute històric amb les víctimes de la guerra civil i els seus familiars.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Demanar al Govern d’Espanya i al Ministeri de Justícia que acceleri els tràmits per
declarar nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les
corresponents sentències realitzades per l’Estat espanyol durant el període de la
dictadura franquista, règim il·legítim que va usurpar la República.
2.- Donar trasllat a l’ Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya,
l’Associació amical Mauthasen, al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i als
seus grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Buzón, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 21
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria.

7. - Aprovació d’una proposta de suport a les treballadores de l’empresa Das Vida
Wizweavers
Atès que s’ha procedit a l’acomiadament de diverses treballadores del sector de
telemàrqueting de l’empresa Das Vida, nom comercial de Wizweavers S.L, de les
oficines de Mollet del Vallès.
Atès que es denuncien impagaments i irregularitats, a més d’una falta d’explicacions i
de seguiment dels procediments legals establerts.
Aquest fet mostra un cop més, la impunitat i la manca de regularització d’algunes
empreses, així com el greu empitjorament de les condicions laborals, la precarització de
molts llocs de treball, propiciada per la nefasta reforma laboral, i que deixa en una
situació de total indefensió a les treballadores.
Atès que no s’ha donat per part de l’empresa cap explicació sobre la situació de
l’empresa ni cap acord que garanteixi el cobrament dels retards en salaris, ni tampoc la
readmissió del personal acomiadat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar a la direcció de l’empresa Das Vida-Wizweavers que garanteixi el
pagament dels endarreriments salarials, les indemnitzacions que corresponguin,
així com doni les oportunes explicacions a la representació de la plantilla.
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
que intercedeixi a favor de les treballadores i faciliti el diàleg entre les parts.
3. Donar el nostre suport a les treballadores de Das Vida-Wizweavers en la seva
denúncia a la Inspecció de treball.
4. Donar trasllat d’aquests acords a les treballadores de Das Vida-Wizweavers, a
les representacions sindicals, a la direcció de Das Vida-Wizweavers, al
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Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8. - Aprovació d’una proposta sobre un punt d’atenció per queixes en l’àmbit
sanitari
Atès que a la ciutat hi ha diversos serveis sanitaris que donen cobertura a la nostra ciutat
i al Baix Vallès, i que les persones a les que donen servei han de poder tenir un espai on
adreçar els seus suggeriments, reclamacions, queixes o irregularitats en matèria de salut.
Atès que ja existeix una oficina d’atenció al pacient a l’Hospital de Mollet i que en
alguns casos pot generar reticències donat que els pacients s’han de queixar a qui ha
comès la possible irregularitat, qui recull la queixa o reclamació i qui ha de respondre
per ella.
Atès que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès recull una part
ínfima de les queixes dels usuaris de la sanitat publica, unit al recel o ansietat dels
pacients en pensar en possibles represàlies o perjudicis que una acció de reclamació
pugui representar per a la seva atenció sanitària posterior. Això impedeix un veritable
control de les deficiències en l'atenció sanitària que pateixen els pacients, que a través
del sistema actual de control de queixes i deficiències és, a més, molt poc transparent i
resolutiu.
Atès que la competència de Sanitat Pública és una competència de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que l’administració local, tot i no tenir competència, acaba sent l’administració
pública més propera i molt sovint el canal d’entrada de peticions, queixes i
suggeriments ciutadans de qualsevol tipus.
Atès que l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ja atén queixes i assessora als
pacients que s’adrecen respecte als serveis sanitaris públics i privats de la ciutat, però
que, al no tenir la competència només pot fer trasllat d’aquesta als serveis sanitaris o a
l’ICS o bé fer d’intermediari.
Atès que en benefici del pacient, que en alguns casos són de municipis de fora de
Mollet, considerem que seria òptim que qui vulgui presentar la queixa ho pugui fer en
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aquell organisme que té la competència i per tant pugui resoldre el seu problema o
suggeriment millor i d’una manera més efectiva.
Atès que la Generalitat de Catalunya té a la nostra ciutat una oficina de Benestar Social,
situada a la Rambla Balmes, núm. 2 que podria recollir les queixes, suggeriments i
reclamacions i enviar-les directament al Conselleria de Sanitat.
Atès que aquesta mesura pot resultar en un benefici per a tots i totes les ciutadanes,
incloent un augment de la transparència en la gestió de les institucions públiques, en la
seva qualitat democràtica, i una millor visibilitat de la institució en el seu conjunt,
podent augmentar el coneixement i la mediació del funcionament dels establiments
públics del municipi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d'una finestreta única d'atenció al
ciutadà/na que atengui els suggeriments, reclamacions, queixes o irregularitats en
matèria de Salut que puguin presentar els usuaris sobre els centres sanitaris situats
en la nostra població preferiblement a l’Oficina de Benestar Social situada a la
Rambla Balmes, 2.
2.- Que l’Ajuntament continuï atenent, assessorant i vehiculant les reclamacions,
queixes i assessorament jurídic, dels usuaris i usuàries de la sanitat, a través de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC)
3.- Comunicar i difondre a la població a través de mitjans de comunicació públics,
privats i institucionals, perquè qualsevol usuari o usuària de la sanitat sàpiga on
dirigir-se, a banda de poder presentar-se a l'Hospital o a qualsevol altre centre
sanitari de la nostra ciutat.
4.- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
CatSalut, ICS, Fundació Sanitària de Mollet, Síndic Personer de Mollet, Marea
Blanca de Catalunya i a la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix
Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Sancho,
Sostres, Pérez, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 22
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Daví i Talarn. Total: 2
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Resultat: Aprovat per majoria.

9. - Aprovació d’una proposta per demanar la retirada de la prova pilot de
reducció horària als centres de salut de l’atenció primària de Catalunya
Atès l’anunci per part de la consellera Alba Vergés, d’un pla pilot per aplicar mesures
de reforma horària en els centres sanitaris, la Marea Blanca de Catalunya es mostra molt
preocupada. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els
Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a
partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre atendre només urgències.
Atès que aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres
per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc..., i
per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la
conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.
Atès que per a la Marea Blanca de Catalunya aquest canvi en un moment què l’Atenció
Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse seria el
cop definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de
consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que
ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.
Atès que cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada
professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica
suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.
Atès que les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al
CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la
reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una
solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció
primària.
Atès que la conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot
fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense
adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els
treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més
precàries.
Atès que entenem que de portar-ser a terme seria una retallada més al nostre Sistema
Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en
el seu desmantellament.
Atès que davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en
marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i
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d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè
tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places
vacants. Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.
Atès que desconeixem quins son els estudis que avalen els plans pilots. Desconeixem si
s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema
sanitari així com també la seva valoració econòmica. Entenem que la modificació
horària tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic del volum
d’assistència als serveis d’urgència tant dels CAP’s com dels centres hospitalaris,
afegint sobrecàrrega a uns serveis ja col·lapsats. i a uns professionals al límit.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Demanar a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de la
prova pilot per la reducció horària als centres de salut de l’atenció primària de
Catalunya.
2.- Obrir un procés participatiu amb la ciutadania, forces polítiques, sindicals i socials
per fer de l’atenció primària l’eix vertebrador de la sanitat publica a Catalunya.
3.- Enviar aquets acords al departament de salut ,els grups parlamentaris del parlament,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
sindicats, la Marea Blanca de Catalunya i la Plataforma en defensa de la sanitat
publica del Baix Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho i
Turégano. Total: 18
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7
Resultat: Aprovat per majoria.

10. - Aprovació d’una proposta per ampliar el parc públic d’habitatge a la ciutat i
fer accessible el dret a l’habitatge digne
El nostre municipi pateix, com la majoria de ciutats catalanes una nova bombolla
immobiliària que fa que els preus, tant de compra com de lloguer, hagin entrat en una
nova espiral alcista, arribant als nivells de 2007 (abans de l’esclat de la crisi). La raó
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principal d’aquest fet és que hi ha determinats sectors econòmics que pretenen que
l’habitatge deixi de ser un dret social per convertir-lo progressivament en un objecte
d’especulació financera al qual s’han abocat tot tipus d’especuladors.
Actualment, l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que afecta
a una part important de la ciutadania.
Cal afegir a aquest context que s’incrementa la urgència social que es deriva de
l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar
el lloguer, que veuen el preu molt incrementat; també convé recordar el gran nombre
d’habitatges buits en mans de grans tenidors o en la gestió del SAREB. Tot això fa
necessari activar tots els mecanismes possibles per garantir el dret a un habitatge digne i
en concret, per ampliar el parc públic d’habitatge. I el govern de la ciutat ha d’entomar
la seva part de responsabilitat per aconseguir-ho.
Per canviar aquest model especulatiu i que causa danys socials irreparables calen
actuacions a diversos nivells. Cal reformar les lleis estatals i recuperar la plena aplicació
de la Llei catalana 24/2015. En aquest sentit celebrem que el Parlament de Catalunya
hagi aprovat una moció de Catalunya en Comú-Podem per impulsar un nou Pacte
Nacional pel Dret a l’Habitatge (5/7/2018) que contempla tres actuacions: 1) augmentar
el parc públic i privat de lloguer social i assequible; 2) reduir els casos d’exclusió social
i 3) potenciar el lloguer com opció d‘accés a l’habitatge.
Tot i que les principals competències en habitatge son de l’Estat espanyol i de la
Generalitat de Catalunya, des dels Ajuntaments també es poden fer polítiques actives
com han demostrat els governs municipals progressistes de Barcelona, Terrassa,
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada i Reixac. Cal que el
govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès adopti una actitud més propositiva en el
tema de l’habitatge.
Davant la proposta aprovada a l’Ajuntament de Barcelona, de reservar un 30% de les
noves promocions privades a habitatges de titularitat pública i de protecció oficial, ens
porta a proposar-ne l’estudi i regular-ne l’aplicació a partir del nou pla d’ordenació
urbana de Mollet.
D’altra banda, considerem que cal estudiar altres vies i apostar per solucions
alternatives, com canviar els usos d’edificis en desús per donar usos residencials, i
també així donar resposta habitacional.
De fet, convé recordar altres mocions relatives a habitatge, que han estat proposades per
Canviem Mollet i aprovades en aquest ajuntament com: mesures en l’àmbit d’habitatge
i pobresa energètica, la de suport a la llei d’habitatge de la PAH, o la de regulació del
lloguer i per la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a
la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1.- Incorporar en els treballs per la redacció del nou POUM, la voluntat d’ampliació del
parc municipal d’habitatges de lloguer, i en aquest sentit estudiar les vies per tal
d’establir l’obligació de destinar el 30% dels edificis de nova construcció o
sotmesos a rehabilitació integral dintre del sòl urbà consolidat del municipi a
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i en cas de venda poder exercir el
dret de tanteig i retracte per passar-los a propietat i gestió pública municipal.
2.- Cercar edificis i solars privats que estiguin en desús i valorar la seva compra, o
expropiació en funció de les disponibilitats pressupostàries, per destinar-los a ús
residencial, per tal d’ampliar el parc públic d’habitatge sempre d’acord a la Llei
18/2007 de 28 de desembre, de dret de l’habitatge.
3.- Que aquestes mesures siguin objecte de seguiment en la Comissió de Drets Socials,
Habitatge i Convivència, així com a la comissió que es creï expressament pel
seguiment dels treballs de redacció del nou planejament.
4.- Exigir els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al govern central celeritat
i eficàcia en la tramitació parlamentària i el posterior desplegament de la llei
proposada per la PAH i aprovada al Congrés dels Diputats el 18 de setembre del
2018.
5.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que desplegui completament la Llei
d’Habitatge de Catalunya i doni als ajuntaments recursos pressupostaris per
desenvolupar iniciatives que ja es recullen en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de
dret a l’habitatge, per finançar íntegrament la compra o expropiació d’edificis i
solars en desús, i inspeccionar i multar pisos buits de grans tenidors.
6.- Denunciar públicament l’incompliment de la Generalitat de Catalunya de construir
90 habitatges dotacionals per a joves i 66 habitatges dotacionals per a gent gran
previstos a la nostra ciutat des de fa anys i exigir la seva construcció al més aviat
possible en alguns dels solars de la seva propietat.
7.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats a la modificació de la LAU, tornant als contractes d'un mínim igual o
superior 5 anys, en lloc dels 3 actuals, obligant als grans tenidors a que prorroguin
per altres 5 anys els contractes quan els inquilins hagin complert amb les seves
obligacions contractuals.
8.- Traslladar aquesta moció al Sindicat de Llogateres, a la PAH Mollet, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana d’Habitatge, a la
Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Habitatge.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,
Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 22
Voten no: Ningú. Total: 0
S'abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz F. Total: 3
Resultat: Aprovat per majoria.

11. - Aprovació d’una proposta sobre el nou marc regulatiu integral de l’espai del
migdia als centres educatius de titularitat pública
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara
no ha abordat integralment. Actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn
de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en
el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres,
però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA/AFA i el
monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el del migdia
és més evident.
Fins el dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca
d'atenció pedagògica al, desafortunadament anomenat, servei de menjador.
Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu,
sota la tutela del Consell Escolar del centre. Un espai de migdia organitzat sota el
principi d’equitat que impedeixi que cap infant no en pugui gaudir per manca de
recursos. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments,
on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint
l’atenció educativa.
Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents:
l'alimentació, els valors humans i la democràcia.
L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar
productes de proximitat i de temporada, que a l'hora doni feina als productors i a les
productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades
a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci
l'educació d'hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com
l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol
alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin
precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social,
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a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin
la construcció d’una societat millor.
I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la
comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir,
d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu
centre educatiu.
La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat
educativa en forma d'esborrany, no només no inclou de manera integral l'espai de
migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels
menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir
autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps
del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim
de lucre que utilitza un equipament públic).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou
cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.
2. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb
tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i
tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió
directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb
la comunitat educativa.
3. Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les
activitats educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori.
4. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell
Comarcal, a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del
representant de l'ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre i a la
Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Sancho, Pérez i Turégano.
Total: 17
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Voten no: Amaya, Calvo, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 6
S'abstenen: Daví i Talarn. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria.

12. - Aprovació d’una proposta per donar suport als actes del 80è aniversari del
comiat de les brigades internacionals
Les Brigades Internacionals no es van formar espontàniament però la immensa majoria
dels seus integrants sí que van ser veritablement "voluntaris de la llibertat" arribats des
dels països dominats per dictadures i pel feixisme, com Alemanya, Itàlia o Polònia, però
també dels països democràtics com França (que va donar suport al major nombre de
brigadistes, uns 9.000), la Gran Bretanya i els Estats Units.
Mai en la història s'ha produït un cas tan extraordinari de solidaritat internacional. Les
Brigades Internacionals constitueixen un referent en la història del segle XX, tant
espanyola com internacional, i ha de ser un deure el reconeixement a la memòria dels i
les brigadistes i la promoció de la investigació històrica. La demarcació de Barcelona i
el nostre país poden nodrir-se del coneixement d'aquesta singular experiència de
solidaritat i lluita antifeixista del passat segle, que va tenir lloc enmig del conflicte
bèl·lic que va ser antecedent immediat de la segona Guerra Mundial.
I la ciutat de Barcelona i per extensió els pobles i ciutats de la demarcació tenen
l’oportunitat de recuperar una singularitat històrica. Rescatar la memòria i els vestigis
dels brigadistes al nostre país no és només una qüestió de justícia amb la memòria
col·lectiva de la Guerra d’Espanya, vol dir recuperar un patrimoni amb valor cultural,
turístic i educatiu que pot enriquir simbòlicament les noves generacions.
A l'octubre de 2018 es commemorarà el 80è aniversari del comiat de les Brigades
lnternacionals de Catalunya amb nombrosos actes. L'Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, així com organitzacions dedicades a l'estudi, divulgació i
recuperació de la memòria de les Brigades Internacionals, contribuiran a promoure la
difusió d'aquest esdeveniment històric del qual la ciutat de Barcelona va ser
protagonista i ha de divulgar amb orgull l'experiència, vestigis, i relats que ens van
llegar els i les brigadistes i els que els van acollir i van conviure amb ells.
En aquest sentit expressem que l’Ajuntament de Mollet del Vallès no pot restar aliè a
les activitats programades i s’ha de sumar amb un suport polític i econòmic explícit.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Donar suport a les iniciatives de celebració del 80è aniversari del comiat de
Barcelona de les Brigades lnternacionals, amb diverses activitats en la propera
tardor.
2. Treballar per la defensa i difusió del llegat de les Brigades Internacionals de lluita
contra el feixisme i la recuperació de les restes dels i les brigadistes morts a
Catalunya.
3. Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés i Senat, del Parlament
Europeu i del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats
municipalistes de 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,
Sancho, Sostres, Pérez, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 24
Voten no: Calvo. Total: 1
S'abstenen: Ningú. Total: 0
Resultat: Aprovat per majoria.

13. - Aprovació d’una proposta per dedicar un carrer o plaça a la 1a. alcaldessa de
la ciutat, Anna Bosch i Pareras
Atès que malgrat que la població de Catalunya és formada per més de la meitat de
dones, la seva presència en la política institucional sempre ha estat molt menor que la
dels homes.
Atès que és a l'àmbit de la política municipal on les dones representen un percentatge
menor. A Catalunya actualment hi ha 179 alcaldesses segons les dades de “Municat”
que representen un 18,9% de les 948 alcaldies que hi ha al país.
Atès que al 1979, a les primeres eleccions municipals després de la dictadura franquista,
només 19 ajuntaments catalans van ser governats per una alcaldessa, representant el
2,2% del total.
Atès que aquestes dones, autèntiques pioneres, van haver de desenvolupar la seva tasca
com a responsables dels seus respectius governs municipals en unes condicions molt
difícils, tant per la manca de recursos tècnics, humans i econòmics, com per l’existència
d’un masclisme tant patent com les restes de moltes estructures del franquisme, havent
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de superar tota mena d’entrebancs, de propis i estranys, quan no directament amenaces
contra la seva vida o les seves famílies.
Atès que una d’aquestes 19 dones que van ser elegides alcaldesses a Catalunya en
aquelles eleccions del 1979 va ser l’Anna Bosch i Pareras, que es va convertir així, en la
primera alcaldessa de la història de Mollet del Vallès.
Atès que del seu mandat, emmarcat en una greu situació de crisi econòmica cal destacar
entre d’altres, l’esforç per adequar i dotar la ciutat, que havia experimentat un
creixement elevadíssim en molt pocs anys, dels serveis més bàsics, l'aprovació del nou
Pla d'Ordenació Urbana (1981), que va rebre el Premi Nacional d'Urbanisme i la
negociació amb l'Institut Català del Sòl per aconseguir l'abandonament del projecte
d'una "ciutat satèl·lit" a l'entorn de Gallecs i la seva preservació com a espai agrícola.
Atès que uns anys després dedicaria la seva tasca a col·laborar amb diferents col·lectius
en l’impuls del moviment ecologista i feminista a casa nostra, tenint un paper molt
actiu, a part de Mollet, també al teixit associatiu del Figaró, la vila que la va veure
néixer i finalment morir.
Atès que el proper 6 de gener es compliran 10 anys de la seva desaparició, i que com
s’expressa anteriorment, la nostra ciutat té el deute moral de recuperar i honorar la seva
memòria i que la seva tasca política i social és ja patrimoni de tots els molletans.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Assignar amb el vist i plau de la seva família, un espai de la ciutat, carrer o plaça, a
la que fou primera alcaldessa de la història de la ciutat, Anna Bosch i Pareras i
traslladar a la Comissió de Nomenclàtor d’aquest ajuntament aquesta petició per tal
que emeti el preceptiu informe no vinculant.
2.- Mentrestant no es posi el nom d’un carrer o plaça a l’Anna Bosch, mirar quin
homenatge se li pot fer amb motiu del 10è aniversari de la seva mort, ja sigui en
forma d’acte públic o d’inauguració d’una placa o escultura en el seu honor.
3.- Executar aquests acords durant aquest proper any 2019, coincidint amb el desè
aniversari de la desaparició de l’Anna Bosch i Pareras.
4.- Traslladar aquests acords als familiars d’Anna Bosch i Pareras, a l’Ajuntament del
Figaró, així com a les associacions de veïnes i veïns i resta d’entitats i associacions
de la nostra ciutat.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

14. - Aprovació d’una proposta per demanar informació i diàleg als veïns de
l’estació del Nord
Atès que des de fa 3 anys els veïns del carrer Monturiol i del barri de l’Estació del Nord
estan afectats per l’ocupació d’un immoble a la seva zona.
Atès la dificultat per dialogar entre totes les parts, així com la poca informació que
tenen al respecte de què està passant realment.
Atès que des de l’Associació de Veïns del barri de l’Estació del Nord es té constància
de dificultats convivencials i problemes reiterats a la zona com ara: aparcaments
inadequats, baralles, intimidacions, sorolls, o brutícia, entre d’altres.
Atès que la situació perllongada posa en entredit la convivència a la zona i ocasiona
problemes per als veïns del barri.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Informar i debatre amb el veïnat –a través de l’Associació de Veïns del barri de
l’Estació del Nord– sobre la situació legal existent i les possibles solucions als
problemes abans esmentats.
2.- Dissenyar/estudiar un Pla d’Actuació específic pel barri de l’Estació del Nord que
posi solució a les problemàtiques que viuen.
3.- Obrir un procés participatiu amb el veïnat perquè aquest Pla d’actuació
s’implementi.
4.- Informar d’aquest acord a l’Associació de Veïns del barri de l’Estació del Nord.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizarra. Total: 14
Voten no: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Turégano. Total: 7
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz F. Total: 4
Resultat: Aprovat per majoria.
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15. - Aprovació d’una proposta per a la regulació de l’ús de bicicletes, patins
elèctrics i hoverboards a l’espai públic
Afortunadament, l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport s’ha anat incrementant els
últims anys. A més, darrerament han aparegut nous mitjans de locomoció i noves
formes de mobilitat a les ciutats que, en general, ajuden a avançar cap a un model de
mobilitat més sostenible i a disminuir l’ús del cotxe per als desplaçaments més curts. No
podem obviar però que, alhora, es generen noves situacions de risc o perill per els
usuaris i vianants que fins ara no s’havien previst.
Estem parlant de bicicletes, però també de patins elèctrics i hoverboards, que han
proliferat molt últimament com a mitjà de transport més enllà del seu ús lúdic. Són
sistemes sostenibles i molt útils per a trajectes curts, però que poden arribar a tenir
velocitats elevades i per tant esdevenir perillosos tant per al propi conductor com per als
vianants si no es compleixen unes mínimes normes de de circulació i de civisme.
Per això, creiem necessari establir una regulació a la nostre ciutat, tal i com s' ha fet a
Barcelona, fent un estudi de les diferents categories de vehicles i a les vies que poden
accedir.
Quins són els principals vehicles elèctrics de mobilitat personal? N’hi ha de diferents
tipus:
Quan ens referim al tipus A, estem parlant dels de plataforma amb una roda o dues
(hoverboard), patinets i patinets elèctrics petits. El tipus B són segway, pati elèctric gran
o bicicleta amb cistella gran. Els tipus C inclouen bici taxis, trixies o bici taxi amb al
passatger mirant enrere, així com bicicletes amb cistella i distribució de mercaderies.
De tots aquests vehicles caldria regular-ne la circulació per les voreres i calçades, en
funció de l’amplada d’aquestes i del tipus de carrer, als parcs i a les zones 30. També
seria positiu estudiar la obligatorietat d'una assegurança per totes les modalitats
elèctriques, que permetés cobrir els accidents que es puguin produir.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1.- Crear una comissió d’estudi amb la finalitat d’avaluar els diferents tipus de vehicles i les
diferents alternatives i que pugui proposar el redactat d’una nova ordenança o la
modificació de les existents que permetin crear una nova regulació respecte aquesta
nova realitat. Aquesta nova regulació ha de determinar per quins espais i a quina
velocitat tindrà permís per accedir cada tipus de vehicle.
2.- Convocar prèviament la Taula de Mobilitat per tractar la qüestió, conjuntament amb el
projecte d’establiment de nous carrils bici.
3.- Estudiar la possibilitat d’establir una assegurança assequible per als usuaris que els
cobreixi en cas d'accident, també als vianants que poguessin resultar ferits.
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4.- Aprovada aquesta regulació, s’informarà a la ciutadania de les noves normes establertes
per la mobilitat, a través de campanyes a tots els mitjans de comunicació local.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Calvo, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz N.,
Murillo, Talarn, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 15
Voten no: Monràs, Broto, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz
F., Pérez, Turégano. Total: 10
S'abstenen: Ningú. Total: 0
Resultat: Aprovat per majoria.

16. - Aprovació d’una proposta de petició d’una auditoria externa econòmica i
financera del deute de l’Ajuntament
La proposta d’acord presentada pel grup AM-ERC-MES diu:
“Atès que el debat sobre la res pública i la gestió del diner públic és important que sigui
conegut per la ciutadania.
Atès el debat públic ocasionat en diferents moments sobre l’estat de les finances de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès el nivell d’endeutament contret per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que
dificulta el dia a dia del funcionament normal de la institució, i a més comporta el
pagament d’elevats interessos als bancs, concretament de 500.523,68 euros l’any 2017.
Atès els dubtes generats sobre els criteris comptables utilitzats a partir de l’informe de
la Sindicatura de Comptes sobre el tancament de comptes de 2015.
Atès que el Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas va obligar a contreure deute públic amb entitats financeres
que prèviament es finançaven a interessos inferiors a l’1% quan aquest Ajuntament
paga interessos molt majors.
Atès que quan la tendència general dels ajuntaments ha estat de reduir considerablement
l’endeutament -i en molts casos arribar al deute zero- l’Ajuntament de Mollet continua
tenint un deute de 38,7 milions d’euros, per sobre del 60% dels ingressos corrents,
segons dades del tancament de 2017.
Atès que quan la gran majoria dels ajuntaments presenten romanents de tresoreria
elevats, que els donen marge de maniobra per assumir noves despeses i per pagar als
proveïdors dintre del termini legal (per sota de 30 dies), l’Ajuntament de Mollet va
tancar el 2017 amb un romanent de només 56.480 euros, pagant als proveïdors a 77,42
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dies (dades corresponents al 4rt trimestre del 2017) i amb més del 75% dels pagaments
efectuats fora del termini legal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar l’Ajuntament de Mollet del Vallès i la seva àrea d’intervenció a aprovar i
encarregar la realització d’una auditoria externa sobre les finances municipals, la
gestió comptable d’ingressos i despeses i l’estat de l’endeutament respecte al
tancament de 2017, amb l’objectiu de fer una diagnosi econòmica que permeti
planificar els propers exercicis pressupostaris sense posar en risc els comptes de la
institució. L’auditoria haurà de ser completa i detallada i no es limitarà a ser un
estudi d’indicadors o de l’estat comptable i financer de la institució amb limitació
d’informació.
2.- Sol·licitar que des del Govern Municipal es posin tots els recursos necessaris perquè
la Intervenció pugui dur-ho a terme de manera efectiva i amb el mínim impacte en la
seva tasca diària, incloent la contractació d'auditors externs si així ho creu
convenient la Intervenció.
3.- Que aquest estudi es posi a la disposició dels grups municipals i de la ciutadania
molletana en un termini màxim de 4 mesos”.
El grup municipal de CANVIEM MOLLET ha presentat l’esmena següent:

“Atès que el debat sobre la res pública i la gestió del diner públic és important que sigui
conegut per la ciutadania.
Atès el debat públic ocasionat en diferents moments sobre l’estat de les finances de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès el nivell d’endeutament contret per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que
dificulta el dia a dia del funcionament normal de la institució, i a més comporta el
pagament d’elevats interessos als bancs, concretament de 500.523,68 euros l’any 2017.
Atès els dubtes generats sobre els criteris comptables utilitzats a partir de l’informe de
la Sindicatura de Comptes sobre el tancament de comptes de 2015.
Atès que el Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas va obligar a contreure deute públic amb entitats financeres
que prèviament es finançaven a interessos inferiors a l’1% quan aquest Ajuntament
paga interessos molt majors.
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Atès que quan la tendència general dels ajuntaments ha estat de reduir considerablement
l’endeutament -i en molts casos arribar al deute zero- l’Ajuntament de Mollet continua
tenint un deute de 38,7 milions d’euros, per sobre del 60% dels ingressos corrents,
segons dades del tancament de 2017.
Atès que quan la gran majoria dels ajuntaments presenten romanents de tresoreria
elevats, que els donen marge de maniobra per assumir noves despeses i per pagar als
proveïdors dintre del termini legal (per sota de 30 dies), l’Ajuntament de Mollet va
tancar el 2017 amb un romanent de només 56.480 euros, pagant als proveïdors a 77,42
dies (dades corresponents al 4rt trimestre del 2017) i amb més del 75% dels pagaments
efectuats fora del termini legal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Sol·licitar a la Intervenció la realització d'un informe o estudi (a mode d’auditoria)
sobre les finances municipals, la gestió comptable d'ingressos i despeses i l'estat de
l'endeutament respecte al tancament de 2017, amb l'objectiu de fer una diagnosi
econòmica que faci possible una previsió i planificació econòmica per als pròxims
exercicis pressupostaris amb l'objectiu d'evitar qualsevol risc econòmic en els
comptes de la institució. Aquest informe o estudi haurà de ser complet i detallat on
es contemplin totes les dades econòmiques, no es limitarà a ser un estudi
d'indicadors o de l'estat comptable i financer de la institució amb limitació
d'informació.
2.- Sol·licitar que des del Govern Municipal es posin tots els recursos necessaris perquè
la Intervenció pugui dur-ho a terme de manera efectiva i amb el mínim impacte en la
seva tasca diària, incloent la contractació d'auditors externs si així ho creu
convenient la Intervenció.
3.- Sol·licitar la remissió de la informació parcial que els diferents grups municipals
vagin sol·licitant sobre l'estat d'aquest informe o treball que hauria d’estar acabat i
posat a disposició de la ciutadania molletana en un termini màxim de 4 mesos”.
Sotmesa a votació l’esmena, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Sancho, Pérez,
Turégano. Total: 18
Voten no: Amaya, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7
S'abstenen: Ningú. Total: 0
Resultat: Aprovat per majoria.
Codi de verificació: 775a5f93-497e-4f06-8d37-ecd8aeb5a5b4
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

Per consegüent, decau la proposta inicial presentada.

17. - Aprovació d’una proposta per a la transparència i bona praxi dels regidors i
personal de confiança de l’Ajuntament
Atès que davant de la preocupació creixent per part de la ciutadania en enfront dels
casos de corrupció política, mala gestió econòmica, tractes de favor i fins i tot de
falsificació dels currículums per part d´alguns càrrecs públics, que hi han col·laborat a
la devaluació de la imatge de tots els polítics.
Atès que cada vegada hi ha més desafecció ciutadana cap als representants públics a
causa de tots els casos de corrupció i malversació que han anat apareixent durant els
últims anys.
Atès que la transparència, el rigor, la bona praxi i l´honestedat són qualitats essencials i
molt importants que hi han de complir tots els càrrecs públics, i que a més, són criteris
indicatius de la qualitat humana i democràtica de tota Institució.
Atès que amb el Codi ètic que vam aprovar tots els regidors d'aquest Ajuntament de
forma unànime s'intenta regular l'actuació de tots els càrrecs polítics i de confiança
d'aquesta Institució, tenint com a finalitat, no solament millorar la imatge institucional
de l'Ajuntament sinó també recavar la confiança de tots els nostres ciutadans.
Atès que el codi ètic i de bon govern marca els estàndards de conducta a seguir pels
representants polítics locals, els càrrecs institucionals, els membres dels consells
d'administració de les empreses municipals i dels consells rectors dels organismes
autònoms, el personal directiu i la resta de persones empleades a l'Ajuntament.
El codi també recull l'obligació de gestionar els recursos públics amb eficiència i sense
utilitzar-los per interessos privats i apunta que davant l'existència d'un conflicte
d'interessos o el dubte que pogués existir, com a mesura cautelar, el càrrec públic haurà
d'abstenir-se de participar en qualsevol procés de presa de decisions vinculada a aquest
interès personal sigui directe o indirecte.
Atès que a la Web municipal ja estan publicats els currículums i retribucions de tots els
regidors i personal de confiança de l'Ajuntament criem necessari acreditar tota la
formació acadèmica que consta els currículums presentats pels mateixos regidors i
personal de confiança per potenciar la transparència, com per evitar possibles fraus, de
manera que qualsevol ciutadà pugui tenir una informació veraç dels polítics que els
representen.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1.- Instar a tots els regidors perquè en el temps màxim de 30 dies acreditin a la
Secretaria municipal, tots els títols acadèmics que consten el currículum publicat en
la Web de l'Ajuntament.
2.- Instar a la Secretaria Municipal a verificar els originals dels títols presentats pels
regidors i càrrecs de confiança que consten en els currículums publicats i una
vegada compulsats, adjuntar-los als currículums que ja estan publicats a la Web.
3.- Instar a tots els regidors a assumir el Compromís de dimissió en el cas que quedés
palès que s'hagi infringit el Codi ètic de l'Ajuntament al qual es van adherir.
Resultat: Aprovat per unanimitat

18. - Aprovació per a la defensa de les institucions i llibertats públiques
Atès tot allò succeït a Catalunya en els darrers temps, així com atesa també la
implicació de la monarquia en l’afer català.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya acordat amb aquests mateixos termes en forma
de proposta de resolució el passat 10 d’octubre de 2018.
Atès que aquest ajuntament va aprovar per Ple (de 18 de juliol de 2016) “declarar
Mollet municipi republicà”, així com “declarar persona non grata el monarca Felip VI”.
I atès que també es va aprovar per Ple (de 24 d’abril de 2017) “demanar... la celebració
d’un referèndum on els ciutadans lliurement decideixin mitjançant el vot democràtic si
volen avançar cap a una República”.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i
la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. Reprovar els actes repressius
contra la ciutadania i condemnar les amenaces amb l’aplicació de l’article 155, de la
il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la
violència exercida contra drets fonamentals.
2.- Instar les institucions i partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat
de les diferents opcions de tots els catalans i catalanes.
Codi de verificació: 775a5f93-497e-4f06-8d37-ecd8aeb5a5b4
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

3.- Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el
conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos
policials l’1 d’octubre.
4.- Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, Daví, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz F. Total: 4
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Turégano. Total: 7
Resultat: s’aprova per majoria.

19. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.

20. - Precs i Preguntes
Precs:
Sra Calvo:
1. Sobre la consulta realitzada a l’anterior Ple de l’Ajuntament referent a la
constància d’un accident en el Mercat municipal. Demana que es segueixin
buscant referències de la seva constància, preguntant si resulta necessari al
servei d’emergències.
2. Sobre la ràpida posada en marxa de l’enllumenat al Mercat municipal, agraeix a
l’equip de Govern la seva rapidesa en la resposta a la petició realitzada al Ple
anterior.
Sr. Muñoz:
1. Sobre les queixes i preocupació dels veïns respecte de les zones amb escassedat
de l’enllumenat públic. Demanen que s’inspeccioni tota la ciutat i es revisin els
punts de llum i zones de baixa visibilitat. Sol·liciten també que es faci arribar
l’informe de la inspecció a tots els grups municipals.
2. Sobre el mal estat del pont que uneix Pinetons i Gallecs. Demanen que es tanqui
el pas fins que s’arregli la passarel·la per evitar accidents greus i que s’exigeixi a
la concessionària que facin revisions periòdiques de manteniment preventiu i
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certifiquin a l’Ajuntament el seu bon estat. Demanen també que es col·loqui una
senyal que indiqui el pes que suporta.
Sr. Murillo:
1. Sobre la gratuïtat durant 3 hores de la zona blava de l’hospital per anar a
urgències. Demana que es col·loqui algun tipus de distintiu que ho indiqui.
Sr. Daví:
1. Sobre l’any Pompeu Fabra i la celebració dels dos actes al respecte i la seva
coincidència amb la convocatòria del Consell de Ciutat. Demana que es
modifiqui aquesta última per tal de que no coincideixin.
2. Sobre la propera inauguració d’un nou espai municipal d’innovació i ocupació
per joves i emprenedors que s’ha batejat com “Mollet Hub”. Demana que abans
de batejar pensessin si es pot batejar en l’idioma que es parla en aquest país.

Preguntes:
Sr. Muñoz:
1. Sobre els nius de vespa asiàtica i la seva propagació. Demana saber què en farà
l’Ajuntament al respecte i quines mesures prendrà per evitar que es propaguin o
bé, es retirin un cop detectats.
Sra. Vilaret:
1. Sobre els espais privats d’ús públic. Demana saber qui paga la neteja ja que
l’ordenança de civisme no ho menciona, així com també saber quin criteri es fa
servir de caràcter públic.
Sr. López:
1. Sobre el barri de Can Borrell i la petició de fer un correcan. Demana saber si
l’Ajuntament entén o pensa que s’ha de fer o si es farà en breu.
2. Sobre la fibra òptica i la seva arribada al barri de Can Pantiquet. Demana
informació al respecte.
Sr. Sostres:
1. Sobre la pregunta realitzada al Ple anterior respecte de quina és l’actuació que
porta mesos realitzant-se als dipòsits municipals d’aigua de Pinetons, a la que no
es va donar resposta. La tornen a formular.
Sr. Murillo:
1. Sobre el volum de brutícia considerable a la zona de Ronda dels Pinetons.
Demana saber si s’ha pensat en alguna solució a banda de lluitar contra
l’incivisme; si hi ha algun pla de manteniment i si es podria fer passar les
brigades de neteja de manera periòdica.
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Sra. Muñoz:
1. Sobre les queixes rebudes pels veïns del barri de Lourdes:
a. Sobre la manca d’il·luminació del túnel que passa per sota de la C-17.
Demana saber si es té constància i si s’està fent alguna cosa o s’estan
estudiant unes altres fórmules alternatives d’il·luminació.
b. Sobre la manca del manteniment de la vorera davant de l’antiga discoteca
Teatre i el pèssim estat de manteniment del carril bici del passeig.
2. Sobre l’acollida de refugiats i l’anunci fet pel Govern del PSC el passat mes de
juny on es va dir que Mollet acolliria a una família a partir de setembre a més de
posar-se a disposició per ajudar. Demana saber si és així i que s’informi de
quines accions i passos concrets s’han fet des de juny fins ara.
Sr. Sancho:
1. Sobre les obres a la plaça Sant Jordi. Demana saber quina perspectiva hi ha en
aquestes.
2. Sobre la fundació del tercer sector que en principi s’havia ofert o plantejat la
rehabilitació i gestió dels pisos de l’antiga escola Longarón i del carrer
Palaudàries. Demana saber si hi ha alguna novetat i quines expectatives hi ha.
Sra. Escribano:
1. Sobre el Pla Local de Joventut. Demana informació al respecte ja que no na
hagut més reunions per saber l’estat dels treballs.
2. Sobre l’abastament d’aigua potable a Gallecs. Demana saber en quin punt està el
projecte.
3. Sobre la fibra òptica. Demana saber quines accions ha fet el govern per avançar
en què tots els veïns puguin tenir fibra òptica.
Sra. Moya:
1. Sobre la contractació de nous Plans Ocupacionals. Demana saber a quins
departaments o àrees de treball estaran destinats i quins són els criteris per a
decidir-ho.
2. Sobre l’anunci de remodelació de les voreres al carrer Gaietà Vinzia. Demana
saber quan està previst que es duguin a terme.
3. Sobre l’actualització del Portal de Transparència, en concret sobre les
dedicacions dels regidors i regidores de cada grup municipal. Pregunta quan es
faran les modificacions per actualitzar-lo.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201810291916480000_FH.videoacta
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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
13/11/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
15/11/2018

.
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