ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de novembre de 2017
De 19.00 a 21.15 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
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
Marina Escribano Maspons, 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
Marti Turégano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de membres de la Junta de Govern Local
3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament tinents d’alcaldia
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4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de delegacions en regidors i regidores de la
Corporació
5. Donar compte al Ple dels informes de morositat 3t 2017
6. Determinació de la part variable del cànon de la concessió del Servei del Complex
Esportiu Ca n’Arimon
7. Aprovació del Pressupost general de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per l’exercici
2018, de la plantilla i de la relació de llocs de treball
8. Aprovació d’una proposta contra les violències masclistes
9. Aprovació d’una proposta d’adhesió als actes commemoratius del Quaranta
Aniversari de la Constitució Espanyola
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 30 d’octubre de 2017.
2. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de membres de la Junta de Govern
Local
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia 201701003293 de 31 d’octubre de 2017, que
diu:
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 201501002190, de data 17 de juny de
2015, vaig nomenar els membres de la Junta de Govern Local.
Atès que en la sessió de Ple de 20 de juliol de 2017 es va produir la renúncia del regidor
Josep Ramon Bertolin Edo, qui era membre de la Junta de Govern Local.
Vist que en sessió del Ple de 30 d’octubre de 2017 va prendre possessió com a regidor
d’aquesta Corporació el senyor Martí Turégano Guillamón.
Atès que l’article 15.1 del Reglament orgànic municipal estableix que la Junta de
Govern Local és integrada per l’Alcaldia i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d’aquests.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia número 201501002190, de data 17 de
juny de 2015.
2. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores
següents:
Mireia Dionisio Calé
Josep Maria Garzón Llavina
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Mercè Pérez Piedrafita
Ana María Díaz Aranda
Raúl Broto Cervera
Martí Turégano Guillamón
3. Publicar els nomenaments esmentats en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
Resultat: el Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament tinents d'alcaldia
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 201701003292 de 31 d’octubre de
2017, que diu:
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 201501002189, de data 17 de juny de
2015, vaig nomenar tinents d’alcalde diferents regidors i regidores.
Atès que per mitjà de Decret d'aquesta mateixa data he nomenat de nou els membres de
la Junta de Govern Local, atesa la renúncia del regidors Josep Maria Bertolin Edo i la
pressa de possessió del regidor Martí Turégano Guillamón en la conformació de la
Corporació municipal.
Atès que, segons els que estableix l’article 17.1 del Reglament orgànic municipal, les
tinències d’alcaldia, òrgans unipersonals, són nomenades per l’Alcaldia, d’entre els
regidors membres de la Junta de Govern Local, mitjançant decret, del qual se n’ha de
donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Ateses les facultats que atribueix a les tinències d’alcaldia l’article 18 del Reglament
orgànic municipal.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia número 201501002189, de data 17 de
juny de 2015.
2. Nomenar tinents d’alcalde, per l’ordre que s’expressa, als següents regidors i
regidores membres de la Junta de Govern Local:
1a tinent d’alcalde: Mireia Dionisio Calé
2n tinent d’alcalde: Josep Maria Garzón Llavina
3a tinent d’alcalde: Mercè Pérez Piedrafita
4a tinent d’alcalde: Ana María Díaz Aranda
5è tinent d’alcalde: Raúl Broto Cervera
6è tinent d’alcalde: Martí Turégano Guillamón
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2. Publicar els nomenaments esmentats en el Butlletí Oficial de la Província.
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.
Resultat: el Ple es dóna per assabentat.
4. - Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegacions en regidors i regidores de
la Corporació
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 201701003291 de 31 d’octubre de
2017, que diu:
Mitjançant Decrets de l’Alcaldia número 201501002191, de 17 de juny de 2015, i
número 201601002222, de 19 de juliol de 2016, vaig efectuar diverses delegacions de
competències de l’Alcaldia en regidors i regidores del Consistori.
Atès el canvi produït en la composició de la Corporació, i la modificació efectuada per
decret d’aquesta mateixa data de les tinències d’alcaldia i dels membres de la Junta de
Govern Local.
Amb la finalitat d’evitar una dispersió de resolucions que continguin delegacions en
regidories es fa aconsellable deixar sense efectes les anteriors i dictar-ne una de nova
que reculli tant les delegacions que es mantenen sense modificació, com aquelles que
són modificades o atorgades de nou.
Atès que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’Alcaldia pot delegar
l’exercici de les seves atribucions.
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
contemplen les atribucions de l’Alcaldia i les limitacions a la possibilitat de delegar-les.
Atès l'article 13.2.b) del Reglament orgànic municipal que preveu la possibilitat de
conferir a qualsevol regidoria delegacions especials relatives a un districte o barri.
Atès l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Atesos els articles 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
HE RESOLT
1. Deixar sense efecte els Decrets de l’Alcaldia número 201501002191, de 17 de juny
de 2015, i número 201601002222, de 19 de juliol de 2016.
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2. Estructurar l’Administració Municipal d’aquest Ajuntament en quatre àrees que
comprenen els següents àmbits d'actuació:
1. ÀREA D’ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS GENERALS
Organització i Administració electrònica
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Tecnologia i Comunicacions
Serveis d'Atenció ciutadana
Seguretat ciutadana i Protecció civil
Mercats
2. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I URBÀ, SOSTENIBILITAT
I HABITATGE
Planejament i Gestió urbanística
Obres i infraestructures
Llicències i Disciplina urbanística
Habitatge
Paisatge Urbà i Via pública
Qualitat urbana
Qualitat ambiental
Gestió energètica i Sostenibilitat
Mobilitat
Accessibilitat
Inspecció
Planificació estratègica
Promoció econòmica
3. ÀREA DE BENESTAR, DRETS SOCIALS I OCUPACIÓ
Serveis socials
Salut pública
Cultura
Educació
Joventut
Gent gran
Polítiques d'Igualtat
Civisme i Convivència
Acció veïnal
Solidaritat i Cooperació
Comerç
Consum
Ocupació
4. ÀREA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I ACCIÓ INSTITUCIONAL
Participació i Transparència
Acció institucional
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Comunicació
Patrimoni documental i Recerca
Turisme i Promoció de la Ciutat
Projectes europeus
Centre d’Estudis Molletans
Centre d’Estudis per a la Democràcia Jordi Solé Tura
Agermanaments
3. Indicar que els regidors i les regidores coordinadors i coordinadores de cada àrea
exerciran les atribucions següents respecte al seu àmbit:
a) Coordinar i supervisar l'Àrea en referència als programes o actuacions que
afectin a més d'una Regidoria, així com dels conceptes pressupostaris de l'Àrea.
b) Contractar subministraments i serveis quan el preu del contracte no sigui
superior a 30.000 euros.
c) Resoldre els recursos de reposició interposats contra actes dictats per ell mateix
o pels Regidors de la seva Àrea.
d) Resoldre les justificacions presentades per les entitats en relació a subvencions i
convenis en les matèries corresponents a la seva Àrea.
e) Aprovar i signar els convenis o concerts amb organismes, institucions i ens
públics o privats necessaris per a la gestió de l'àrea.
4. Delegar genèricament en la regidora Mireia Dionisio Calé, membre de la Junta de
Govern Local, la coordinació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Urbà,
Sostenibilitat i Habitatge, amb les facultats determinades al punt 3 d'aquesta
resolució; i en relació amb els àmbits d'actuació següents:
Planejament i Gestió urbanística
Obres i infraestructures
Llicències i Disciplina urbanística
Habitatge
Qualitat urbana
Gestió energètica i sostenibilitat
Inspecció
Pla estratègic
Promoció Econòmica
Comunicació
Participació i Transparència
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en
concret les següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
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b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Resoldre els expedients sancionadors, llevat d'aquells en què hagués exercit la
funció instructora.
e) Proposar l'aprovació a l'òrgan resolutori competent de tot el planejament general
i derivat.
f) Atorgar o denegar llicencies d’obres menors, llicències de constitució o
modificació de règims de propietat horitzontal o complexos immobiliaris,
llicències d’ocupació, llicencies d’ocupació de la via pública, i llicencies
d’instal·lació de grues, i l'aprovació de les liquidacions tributàries corresponents.
g) Atorgar o denegar llicencies d’ocupació de la via pública, incloent també les
autoritzacions pel tancament provisional de determinades vies urbanes, com a
conseqüència d'actes o espectacles públics, o a petició dels particulars per a la
realització d'actes dels esmentats particulars, i l'aprovació de les liquidacions
tributàries corresponents.
h) Autoritzar la suspensió provisional d'obres i la seva ratificació, previstes a la
normativa urbanística, en els casos de realitzar-se obres sense llicència o sense
adequar-se a la llicència atorgada.
i) Autoritzar la legalització o denegació de legalització d'obres majors i menors
realitzades sense la corresponent llicència municipal en els supòsits legalment
establerts.
j) Autoritzar el restabliment de l'ordre urbanístic infringit o de la realitat física
alterada, en cas d'infraccions urbanístiques lleus i greus.
k) Dictar ordres d’execució en matèria urbanística
l) Aprovar la devolució de les fiances dipositades com a condició per la concessió
de llicències d'obres majors i d'obres menors.
m) Acceptar les cessions obligatòries i gratuïtes de terrenys que es puguin realitzar
amb motiu de la tramitació de qualsevol expedient de concessió de llicencia
urbanística.
n) Incoar i tramitar l'expedient per a la revisió d'ofici de llicències urbanístiques en
els casos de nul·litat de ple dret previstos a la normativa urbanística.
o) Autoritzar l’execució subsidiària i la imposició de multes coercitives en relació a
actes corresponents als seus àmbits d'actuació.
p) Resoldre expedients en l’àmbit de la inspecció urbanística i d’activitats
q) Resoldre els procediments referits a l’àmbit d’habitatge municipal.
r) Declarar la no adequació a la legalitat de les comunicacions prèvies d'activitats, i
d'espectacles públics i activitats recreatives, subjectes al règim de comunicació.
s) Resoldre els expedients relatius a comunicacions prèvies regulades a la
normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, la seva
modificació, canvis de titularitat i controls periòdics.
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t) Resoldre els expedients relatius a comunicacions prèvies referides a l’exercici
d’activitats innòcues regulades a la normativa vigent, la seva modificació, canvis
de titularitat i controls periòdics.
u) Atorgament de llicències per a l'execució d'obres o instal·lacions en el domini
públic municipal.
v) Atorgar o denegar autoritzacions especials per a espectacles públics i/o activitats
recreatives de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic amb
autorització per a activitats diferents.
w) Resoldre els expedients relacionats amb la inscripció en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes.
4. Delegar genèricament en el regidor Josep María Garzón Llavina, membre de la
Junta de Govern Local, la coordinació de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis
Generals, amb les facultats determinades al punt 3 d'aquesta resolució; i en relació
amb els àmbits d'actuació següents:
Organització i Administració electrònica
Recursos humans
Serveis econòmics
Seguretat ciutadana i Protecció civil
Mercats
Mobilitat
Qualitat ambiental
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en
concret les següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals, a
l'ordenança de convivència ciutadana, i a la normativa estatal o autonòmica en
les matèries corresponents als seus àmbits d'actuació, inclosa la facultat de
nomenar, quan s'escaigui, les persones instructora i secretària.
d) Resoldre els expedients sancionadors, llevat d'aquells en què hagués exercit la
funció instructora.
e) Resoldre els recursos de reposició en matèria de tributs i restants ingressos de
dret públic.
f) Aprovar els comptes de recaptació dels serveis gestionats indirectament.
g) Reconèixer obligacions i ordenar pagaments.
h) Concedir fons lliurats amb caràcter de bestreta de caixa fixa.
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i) Aprovar els comptes justificatius de l'aplicació dels fons lliurats a justificar o
amb caràcter de bestreta de caixa fixa, i la seva reposició.
j) Aprovar liquidacions tributàries.
k) Anul·lar rebuts d'ofici.
l) Acordar la devolució d'ingressos indeguts.
m) Aprovar les aportacions als organismes autònoms i societats mercantils
municipals.
n) Autoritzar devolució de garanties.
o) Autoritzar i disposar les despeses de qualsevol regidoria, llevat que hagin estat
delegades expressament en un altre òrgan.
p) Atorgar, denegar i/o revocar llicències de gual, inclosa la facultat d’aprovar les
liquidacions tributàries corresponents.
q) Aprovar les liquidacions de gestió de recursos per compte d'altres ens i
organismes.
r) Executar dipòsits derivats d'incompliment d'ordenances, reglaments i llicències.
s) Resoldre els recursos individuals contra padrons aprovats per la Junta de Govern
Local.
t) Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció i provisió de llocs de treball
i places vacants en les plantilles de personal funcionari o laboral; les llistes
d’admesos i exclosos; la designació dels membres del Tribunal de selecció o
provisió; la fixació de la data de realització de les proves i/o avaluació de mèrits;
i, altres tràmits necessaris fins a la proposta de nomenament o contractació.
u) Nomenar personal interí i contractar personal laboral temporal.
v) Aprovar les incidències retributives de nòmina que no tinguin caràcter fix ni
periòdic; les retribucions en concepte de complement de productivitat; les
aportacions a organitzacions sindicals; les bestretes a compte de retribucions; el
reconeixement de triennis; i, concedir ajuts derivats de l'acord de condicions.
w) Aprovar el pla anual de vacances; autoritzar l'assistència a cursos, jornades i
seminaris; i, concedir permisos i llicències en matèria de personal.
x) Imposar sancions a tot el personal de l'Ajuntament, quan aquestes sancions
tinguin caràcter de lleus, llevat que la competència estigui atribuïda a una altra
Administració.
y) Atorgar i declarar la caducitat de drets funeraris, inclosa la facultat d'aprovar les
liquidacions tributàries corresponents.
z) Atorgar permisos d'inhumació, exhumacions i trasllats.
aa) Autoritzar obres i instal·lacions a nínxols, sepultures i columbaris.
ab) Resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
ac) Resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública.
ad) Aprovar l’eliminació de la documentació custodiada per l’Arxiu Històric
Municipal, un cop avaluada i triada per aquell servei.
ae) Concedir de targetes d’armes.
af) Resoldre sobre la destinació d'objectes trobats i mercaderies intervingudes.
ag) Atorgar targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.
ah)Autoritzar llicències relatives als taxis, inclosa la seva extinció.
ai) Aprovar la creació, modificació i/o supressió de fitxers amb dades de caràcter
personal.
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5. Delegar genèricament en la regidora Mercè Pérez Piedrafita, membre de la Junta de
Govern Local, la coordinació de l'Àrea de Benestar, Drets Socials i Ocupació, amb
les facultats determinades al punt 3 d'aquesta resolució; i en relació amb els àmbits
d'actuació següents:
Cultura
Comerç
Consum
Turisme i Promoció de la ciutat
Serveis d'Atenció Ciutadana
Patrimoni Documental i Recerca
Museu Abelló i Casa del Pintor Abelló
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en
concret les següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Resoldre els expedients sancionadors, llevat d'aquells en què hagués exercit la
funció instructora.
e) Autoritzar la utilització d'equipaments municipals.
f) Resoldre expedients en l’àmbit de la inspecció sanitària comercial.
g) Resoldre els expedients relacionats amb la inscripció en el Padró Municipal
d’Habitants.
6. Delegar genèricament en la regidora Ana María Díaz Aranda, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Gent Gran
Serveis Socials
Civisme i Convivència
Polítiques d'Igualtat
Acció veïnal
Solidaritat i Cooperació
Salut Pública
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la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, així com la
coordinació de les activitats a què es refereix l’apartat 9; i les facultats de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en concret les
següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Resoldre els expedients sancionadors, llevat d'aquells en què hagués exercit la
funció instructora.
e) Autoritzar llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
f) Requerir la neteja d'immobles i el cessament de molèsties.
g) Resoldre les autoritzacions sanitàries d'activitats en què hi hagi competència
municipal.
7. Delegar genèricament en el regidor Raúl Broto Cervera, membre de la Junta de
Govern Local, i en relació als àmbits d’actuació de:
Educació
Joventut
Ocupació
Tecnologia i Comunicacions
Projectes europeus
Agermanaments
Centre d’Estudis Molletans
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en
concret les següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
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d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Exercir la funció resolutòria en els expedients sancionadors, llevat d'aquells en
què hagués exercit la funció instructora.
8. Delegar genèricament en el regidor Martí Turégano Guillamón, membre de la Junta
de Govern Local, i en relació amb els àmbits d'actuació de:
Paisatge Urbà i Via Pública
Accessibilitat
la facultat de dirigir i gestionar els serveis inclosos en aquests àmbits, i les facultats
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones, i en
concret les següents:
a) Signar les comunicacions, edictes, anuncis, publicacions i qualsevol altre
document necessari per a la gestió dels assumptes corresponents a les matèries
delegades, o necessaris per a l’execució d’actes, relatius als seus àmbits
d’actuació, dictats per altres òrgans.
b) Presidir les meses de contractació en els procediments licitatoris i els òrgans
col·legiats de proposta d'atorgament de subvencions corresponents als seus
àmbits d'actuació.
c) Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i a
la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus àmbits
d'actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s'escaigui, les persones
instructora i secretària.
d) Resoldre els expedients sancionadors, llevat d'aquells en què hagués exercit la
funció instructora.
9. Delegar especialment en els regidors que s’indiquen a continuació la representació
de l’Ajuntament davant dels veïns i veïnes i les entitats ciutadanes respectives:
Josep M. Garzón Llavina a l’Espai Rural de Gallecs.
Martí Turégano Guillamón la resta de barris de la ciutat.
10. Publicar les delegacions esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.
11. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
Resultat: el Ple es dóna per assabentat.
5. - Donar compte al Ple dels informes de morositat 3t 2017
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula l’obligació de que els responsables de la Tresoreria de les
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administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 3r trimestre de l’any 2017 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014, de 25 de juliol, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al 3r
trimestre de l’any 2017 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en relació a l´article
4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de juliol.
Resultat: el Ple es dóna per assabentat.
6. - Determinació de la part variable del cànon de la concessió del Servei del
Complex Esportiu Ca n'Arimon
Atès el Plec de clàusules administratives particulars i d’explotació del contracte de
gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei públic municipal del Centre Municipal
d’esport i salut Ca n’Arimon (Esport 54/1998-COGS/98021-X2017008869);
Atès que en data 1 de juny de 2017, es va adreçar la comunicació del cànon fix de 2016
i, l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
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Atès que en data 6 de març de 2015, es va adreçar la comunicació del cànon fix de 2014
i, l’empresa concessionària no ha presentat al·legacions al respecte.
Atès l’informe del cap de secció d’Esports, en el que fa constar que cal procedir a fer la
liquidació corresponent a l’exercici de 2014(exercici 2013).
Atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic;
Atès l’article 53.1.u 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. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del Centre
Municipal d’esport i salut Ca n’Arimon per a l’any 2014(exercici 2013) en un import
de 52.850,97 €.
2. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del Centre
Municipal d’esport i salut Ca n’Arimon per a l’any 2017(exercici 2016) en un import
de 58.768,21 €.
3. Girar la liquidació, per import de 52.850,97 € en concepte liquidació del cànon
corresponent als comptes anuals de l’exercici 2014 i per un import de 58.768,21 en
concepte liquidació del cànon corresponent als comptes anuals de l’exercici 2016.
4. 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.
5. Requerir l’empresa concessionària Ca n’Arimon Mollet, SLU, perquè un cop
l’empresa auditora presenti l’estat de comptes definitiu, presenti a l’Ajuntament la
liquidació corresponent per tal de compensar la part que correspongui si s’escau.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Talarn i
Turégano. Total: 10.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Escribano, Espinosa, López,
Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra.
Total: 15.
Resultat: Aprovat per majoria.
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7. - Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per
l'exercici 2018, de la plantilla i de la relació de llocs de treball
Es retira.
8. - Aprovació d'una proposta contra les violències masclistes
Cada 25 de novembre commemorem el dia internacional per l’eradicació de les
violències masclistes reivindicant el dret de les dones a viure lliures de violències. La
lluita incansable del moviment feminista d’arreu del món, afronta la necessitat de cercar
solucions a aquesta greu xacra patriarcal.
44 dones han estat assassinades per criminals masclistes durant el 2017, fins aquest mes
de novembre. Una dada que no reflecteix l’abast real dels feminicidis atès que només es
contemplen els assassinats comesos en l’àmbit de la parella o exparella.
8 nens i nenes han estat assassinats pel seu pare, un agressor masclista que pretenia
causar el major dany a la mare, matant al seu fill o filla. El fenomen d’atemptar contra
la vida de les criatures ha pres unes dimensions cruelment alarmants aquest 2017, on
s’han multiplicat els assassinats infantils a mans del seu propi progenitor. L’últim dels
colpidors casos, el d’aquest novembre a Alzira.
Vivim en un sistema que crea desenes de criminals cada any i milers d’agressors en
potència. I que a més en fa un tractament mediàtic amb grans dosis d’irresponsabilitat
en determinats mitjans de messes. Aquest any hem vist la sobreexposició mediàtica com
el cas de Juana Rivas o el de la Manada dels San Fermines on, de manera impune, es
posa el focus sobre la credibilitat de la dona víctima i es promouen tòpics i prejudicis
masclistes que atempten contra la seva dignitat i la de totes les dones.
Les respostes institucionals encara no són capaces d’abordar amb eficàcia les amenaces
del masclisme. El 2017 serà l’any que ha vist la llum el Pacte d’Estat contra la violència
de gènere, una llarga reivindicació que, si bé ha aconseguit impulsar un bon nombre de
mesures, també deixa pel camí altres importants reivindicacions feministes. La
incapacitat dels partits conservadors de situar les violències vers les dones en el pla
ideològic que li correspon, el de la ideologia masclista i, alhora, la seva negativa a
reconèixer el sistema patriarcal com a ordre social que perpetua les discriminacions de
gènere; esdevé l’arrel del conflicte polític. És aquest el fet que avui està lesionant les
expectatives de transformació social necessàries per eradicar les violències masclistes.
A Catalunya vam impulsar l’Acord Social i Polític, amb ampli suport al Parlament,
però, del que no se n’ha obtingut cap fruit. La manca de voluntat política del govern
català ha quedat palesa en les retallades pressupostàries de fins al 24% en violència
masclista i, en el nul desplegament de la Llei d’Igualtat i de les polítiques i serveis de la
Llei del dret de les dones a eradicar les violències masclistes.
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La importància de superar i desbordar els espais governamentals per a impulsar les
polítiques públiques continua sent una reivindicació necessària. Un Pacte d’Estat o un
Acord Social i Polític han de ser instruments reals per a implicar la societat civil, agents
socials i polítics i tots els àmbits institucionals, en la tasca de desenvolupar estratègies
de lluita contra les violències masclistes. Només des de marcs amplis, que es reconeguin
en la diagnosi i les propostes del feminisme per abordar la lluita contra les violències
masclistes, podrem situar l’esperança de canvi que aturi aquesta xacra. Cal fer molt
més.
Cal seguir reivindicant instruments jurídics per al reconeixement dels drets de totes les
dones i de les diferents violències masclistes que pateixen.
Cal fer i exigir el desplegament de les mesures i les recomanacions internacionals i la
dotació pressupostària.
Ens cal enfortir els instruments d’anàlisi i els observatoris, implementar la formació a
professionals de tots els àmbits, incrementar la inversió pública en polítiques
educatives. Intervenir en l’àmbit de la publicitat, la comunicació i la reproducció
cultural de manifestacions sexistes, misògines, lesbofòbiques i transfòbiques.
Cal avançar en la garantia dels drets de les dones al sistema judicial. Garantir els drets
econòmics de les dones supervivents i els seus fills i filles.
Cal desenvolupar mesures que eliminin les dobles i triples discriminacions que pateixen
dones en situacions administratives irregulars, de minories ètniques o migrades, amb
diversitats funcionals o dones grans. Cal intervenir en les adolescències.
Cal fer front a les violències sexuals i intervenir sobre el sistema de valors i creences
que perpetua la masculinitat masclista.
I cal fer visible que la responsabilitat de les violències masclistes són de qui les exerceix
i de qui participa a perpetuar-les. Cal acabar amb la complicitat i la impunitat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Impulsar els Pactes socials i polítics a tot arreu i a tots els nivells institucionals des
de la perspectiva feminista, per a fer efectius i garantir els drets de les dones a viure
lliures de violències masclistes.
2.- Comprometre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a tots els seus organisme si
empreses dependents, a dotar pressupostàriament i a desplegar amb celeritat les
mesures i recursos que disposen les Lleis i el recent Pacte d’Estat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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9. – Aprovació d’una proposta d’adhesió als actes commemoratius del Quaranta
Aniversari de la Constitució Espanyola
L'any que es compliran quaranta anys des aquell 6 de desembre de 1978, dia en què el
poble espanyol, amb un 88% dels vots, va donar el seu suport al projecte de Constitució
aprovat per les Corts Generals, elegides democràticament el 15 de juny de 1977, una
data digna també de record, homenatge i reconeixement. Amb exemplar responsabilitat
i sentit constructiu, els espanyols ens dotem d'una norma constitucional que proclama en
el seu article 1 el principi fonamental del nostre sistema de convivència política, en
afirmar que "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la
igualtat i el pluralisme polític".
L'etapa viscuda al nostre país fins arribar a aquell 6 de desembre de 1978 constitueix,
sens dubte, una de les etapes més fascinants de la nostra Història contemporània i
continua sent, a dia d'avui, referent i model per a altres països que transiten d'un règim
autoritari a una democràcia sòlida, basada en l'imperi de la llei, la participació
democràtica, el pluralisme polític i la defensa dels drets fonamentals i llibertats
públiques.
L'ampli consens entre les forces polítiques de l'època, tan dispars en els seus
plantejaments ideològics previs, són la millor prova de l'enorme generositat de tots a fi
d'aconseguir l'acord, defensar el bé comú i superar els enfrontaments del passat, remant
tots en la mateixa direcció, per tal de convertir Espanya en una democràcia moderna,
reconeixent a més, el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la
solidaritat entre elles, tal com proclama l'article 2.
Els esforços per buscar punts de confluència i la capacitat d'anteposar el sentit d'Estat a
les legítimes aspiracions dels partits polítics van donar com a fruit una Constitució que
ha permès a Espanya consolidar la seva règim democràtic i progressar en tots els
àmbits: creixement econòmic, desenvolupament social, igualtat i pluralisme.
Quaranta anys després, aquests esdeveniments i la maduresa democràtica demostrada
mereixen el reconeixement de les institucions i aconsellen que des de l'Ajuntament de
Mollet del Vallès, s'impulsin i promoguin aquells actes d'homenatge que permetin als
espanyols celebrar aquella data històrica de 1978 i transmetre a les generacions futures
aquest esperit d'acord.
Recreant aquell històric consens pretenem aconseguir el major acord possible per
divulgar aquest text constitucional, com el molletà il·lustre, Jordi Solé Tura, anomenat
com uns “dels pares de la Constitució”.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1.- Adherir als actes commemoratius que estan promovent i coordinant les Corts
Generals per a la celebració el 6 de desembre de 2018, del "Quaranta Aniversari de
la Constitució Espanyola de 1978", d'acord amb l'acordat en la reunió de Taules
conjuntes del Congrés i del Senat el 20 de setembre de 2017.
2.- Sol·licitar participar en els actes que el govern pugui realitzar i estudiar promoure un
acte propi a Mollet, durant aquest any de celebració, tenint en compte el paper que
va tenir Jordi Solé Tura, il·lustre molletà, a la Constitució de l’any 1978
3.- Manifestar el nostre recolzament a la creació de la Comissió Territorial a les Corts
Generals, la qual haurà de treballar en la modernització i adaptació de la
Constitució.
4.- Traslladar aquests acords a les meses del Congrés i del Senat, al Consell Assessor, a
la Presidència del Congrés, a la Presidència del Senat i als grups parlamentaris.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio, Garzón,
Muñoz Jiménez, Pérez, i Turégano. Total: 11.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjada.
10.- Mocions d’urgència
No n’hi ha.
11.- Precs i preguntes
Precs
Sr. Cisneros:
1. Sobre la vorera de la pl. de l’Església, demana que es rebaixi.
2. Demana que es netegin els nínxols amb més assiduïtat.
3. Demana que es revisin les escales als nínxols per facilitar l’accés a persones
grans.
Sr. López:
1. Sobre la il·luminació als passos de vianants que és deficient i la pintura està
en mal estat.
Sr. Sostres:
1. Demana que es revisi el funcionament de la seu electrònica.
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Preguntes
Sra. Vilaret:
1. Sobre diversos acords aprovats pel Ple, pregunta:
 Setembre 2015: sobre la reubicació de la passera de ferro del Torrent del
Caganell.
 Novembre 2015: sobre la creació de la comissió del Nomenclàtor, per
quan preveuen una reunió.
 Setembre 2016: sobre la prova pilot de la reforma horària, per quan es té
programada.
 Novembre 2016: sobre la comissió sobre la remunicipalització de l’aigua,
per quan es tornarà a reunir la comissió.
 Desembre 2016: sobre la comissió d’estudi de modificació del ROM.
 Febrer 2017: sobre el Consell Tècnic Editorial.
 Març 2017: sobre el control ètic dels coloms.
2. Sobre les comissions de seguiment: està pensat fer reunions?
3. Sobre la taula de mobilitat i la taula d’habitatge: quan es reuniran? En relació a
la darrera, l’Associació contra la Pobresa Energètica demana que es convoqui el
més aviat possible.
4. Sobre el canaló de la nova seu del Banc de Sabadell.
Sr. López:
1. Sobre la fibra òptica: com estan les negociacions amb les empreses que poden
subministrar-la.
Sr. Sostres:
1. Sobre la vorera del carrer Enric Morera, des del tanatori a la rotonda, que no està
feta.
Sr. Murillo:
1. Sobre els contenidors telegestionables, com està el tema?
Sr. Buzón:
1. Sobre les queixes de ciutadans del barri de Can Pantiquet sobre deficiències a la
via pública.
2. Sobre el desnivell del pàrquing Joan Miró que pot crear problemes per algunes
persones.
3. Sobre la neteja:
 A les parts externes de l’Hospital hi ha una manca de neteja manifesta,
s’ha pres alguna mesura?
 Els mitjans de comunicació han informat que es vol fer un tractament
amb vainilla per evitar males olors, en què consisteix? Te algun sobre
cost? Quins avantatges té?
4. Sobre els problemes tècnics en la retransmissió del Ple amb streaming.
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5. Sobre el Ple monogràfic de l’estat de la ciutat, es podrà fer aquest Ple previst
al ROM?
Sra. Escribano:
1. Sobre la denuncia a l’edifici remodelat de l’escola Nicolas Longaron relativa a
què la cantonada hauria de ser arrodonida, s’ha comunicat a l’empresa
constructora? Quin calendari hi ha?
2. Un grup de ciutadans fent ús d’un canal de participació ciutadana van fer la
proposta sobre bullying, ciberbullying, masclismes i altres. No han rebut
resposta. Quina valoració es fa d’aquest canal?
3. Sobre l’accés al camp de futbol la molletense que presenta uns sots que el fan
impracticable, està previst el seu arranjament?
Sra. Moya:
1. Sobre el túnel de la deixalleria, hi ha algun projecte per acondicionar-lo i
millorar l’enllumenat? Per quan?
Sr. Daví:
1. Sobre l’ascensor de la biblioteca de Can Mulà, no funciona, quan l’arreglaran?
Sra. Muñoz:
1. Sobre les deficiències en el control de so. Demana que s’arregli el so de la sala
de sessions.
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201711301800540000_FH.videoacta.

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
15/12/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/12/2017

.
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