ACTA DE PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
5 d´octubre de 2015
19.00 h. a 22.05 h.
Sala de Plens

Assistents
Josep Monràs Galindo, Alcalde
José Ramón Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisnero Fernández, regidor
María Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Josep Gordi Serrat, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora

Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa

Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 20 de juliol i 2 de setembre de
2015
2. Donar compte de l'acord de la Junta de Portaveus de suport a l'acollida de població
refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània
3. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n. Trimestre de 2015
4. Donar compte de la rectificació d'errors de l'acord de modificació dels Estatus del
Consorci de Gallecs
5. Donar compte de la fusió per absorció d'una societat concessionària de la gestió del
servei d'aparcaments
6. Fixació de les dues festes locals
7. Aprovació del resum numèric del Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2015
8. Aprovació del Compte general del Pressupost
9. Ratificació de la modificació dels estatuts de l'AMTU
10. Renúncia a una operació de préstec
11. Aprovació d'una modificació de crèdits i de les bases d'execució del Pressupost
12. Reconeixement de compatibilitat d'una regidora
13. Modificació de l'acord de reconeixement de dedicació a regidors
14. Aprovació d'una proposta de suport a una nova Llei de l'habitatge
15. Aprovació d'una proposta sobre la deslocalització de Valeo
16. Aprovació d'una proposta de recuperació pública de l'antiga passera de ferro del torrent
Caganell
17. Aprovació d'una proposta relativa a la zona blava de l'Hospital
18. Aprovació d'una proposta sobre els animals domèstics i els ciutadans
19. Aprovació d'una proposta de suport al president Artur Mas, a l'ex-vicepresidenta Joana
Ortega i a la consellera Irene Rigau
20. Aprovació d'una proposta de suport al Parlament de Catalunya i al seu Govern en el
procés nacional
21. Mocions d'urgència
22. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries de 22 de juliol i 2 de
setembre de 2015
S’aproven les actes anteriors de les sessions extraordinàries de 22 de juliol i 2 de
setembre.
2. - Donar compte de l'acord de la Junta de Portaveus de suport a l'acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània
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Atès que el 4 de setembre de 2015 la Junta de Portaveus va aprovar per unanimitat una
declaració conjunta que expressa el suport i solidaritat a la població afectada pel
conflicte a Síria.
Atès que posteriorment el Fons Català de Cooperació, la Federació de Municipis de
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis va acordar una proposta de moció
conjunta de suport a l’acollida de població refugiada perquè pogués ser aprovada per
tots els ajuntaments i institucions supramunicipals.
Atès que la Junta de Portaveus en la sessió celebrada el passat 30 de setembre de 2015
va aprovar donar suport a la moció proposada pel Fons Català de Cooperació, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Portaveus de 30 de setembre de
2015 de recolzar la proposta conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya, de
l’ Associació Catalana de Municipis i el Fons Català de Cooperació de suport a
l’acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la mediterrània.
2. Traslladar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

Resultat: El Ple es dona per assabentat
3. - Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n. Trimestre de 2015
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 que els responsables de la Tresoreria de les
administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
entitats locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
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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 1r i 2n trimestre de l’any 2015 de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms 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 1r i
2n trimestre de l’any 2015 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, 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 dona per assabentat.
4. - Donar compte de la rectificació d'errors de l'acord de modificació dels Estatus
del Consorci de Gallecs
Atès l’acord del Ple de 9 de desembre de 2014 pel qual es va ratificar la modificació
dels Estatuts del Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, tot incorporant una
esmena a l’article 28 del seu text.
Vist que per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural
de Gallecs, celebrat en sessió de 9 d’abril de 2015, es rectifiquen els errors materials
comesos en els esmentats Estatuts, en concret als articles 20, 25 i 28.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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Donar-se per assabentada de l’acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, celebrat en sessió de 9 d’abril de 2015, pel qual es
rectifiquen els errors materials comesos en els esmentats Estatuts.
Resultat: El Ple es dona per assabentat.
5. - Donar compte de la fusió per absorció d'una societat concessionària de la gestió
del servei d'aparcaments
Atesos els acords de la Comissió de Govern de 14 de març de 2003 i del Ple de
l’Ajuntament de 27 d’abril de 2010, d’adjudicació i de modificació del contracte de
gestió del servei públic municipal Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del
Vallès (Exp. COGS/02098), els contractes administratius dels quals es van formalitzar
amb la concessionària Estacionamientos y Servicios, SA en dates 7 de novembre de
2006 i 1 de desembre de 2010, respectivament.
Atesos els acords del Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2008 i 27 d’abril de 2010,
d’adjudicació i de modificació del contracte de gestió del servei públic municipal
Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres (Exp. COGS/08018), els contractes
administratius dels quals es van formalitzar amb la concessionària Estacionamientos y
Servicios, SA en dates 6 de juny de 2008 i 1 de desembre de 2010, respectivament.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de març de 2011 de donar-se per
assabentada de la transmissió dels contractes de gestió dels serveis públics municipals
dels aparcaments subterranis de l’Hospital i del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès
de la societat Estacionamientos y Servicios, SA a la societat Escapark
Estacionamientos, SL, amb NIF B-85965689, els contractes administratius dels quals es
van formalitzar en data 1 de febrer de 2013 amb Escapark Estacionamientos, SL
(legitimat per notari en data 12 de febrer de 2013):
Aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet del Vallès (exp. COGS/02098)
Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès (Exp.
COGS/08018) i Obres complementàries de l’aparcament soterrat i de reurbanització
de l’entorn del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès (Exp. COOB/10028)
Atès que la concessionària comunica amb data 17 de juliol de 2013 (registre d’entrada
núm. 13620) la fusió per absorció de MutuaPark, SLU per part d’Escapark
Estacionamientos, SLU i CIF núm. B-85965689, mitjançant escriptura autoritzada
davant el Notari José-Miguel García Lombardía, núm. Protocol 3320, de data 24 de
juny de 2013, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full núm. M-501723,
inscripció 18.
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Atès el decret del regidor delegat d’Economia de 5 de setembre de 2014, entre d’altres,
de donar-se per assabentada de la fusió per absorció per la societat Escapark
Estacionamientos, SLU de la societat MutuaPark, SLU, i de la modificació de la
denominació social d’Escapark Estacionamientos, SLU amb CIF B-85965689 per la de
MutuaPark, SLU (amb el mateix CIF), que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants de la mateixa, i entre d’altres, dels contractes administratius
següents:
Gestió del servei públic municipal d’aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet
del Vallès a l’empresa concessionària Estacionamientos y Servicios, SA (Exp.
COGS/02098)
Gestió del servei públic municipal Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès (Exp. COGS/08018)
Obres complementàries de l’aparcament soterrat i de reurbanització de l’entorn del
Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès (Exp. COOB/10028)
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 24 de novembre de 2014, de donar-se per
assabentada de l’operació d’adquisició de la totalitat de les accions del capital de
MutuaPark, SLU per part del Grup Parkia en els termes indicats en les sol·licituds
presentades en data 6 d’agost de 2014, com a contractista dels contractes següents:
Gestió del servei públic municipal d’aparcament subterrani de l’Hospital de Mollet
del Vallès a l’empresa concessionària Estacionamientos y Servicios, SA (Exp.
COGS/02098)
Gestió del servei públic municipal Aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de
Mollet del Vallès (Exp. COGS/08018)
Obres complementàries de l’aparcament soterrat i de reurbanització de l’entorn del
Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès (Exp. COOB/10028)
Atès que la concessionària comunica amb data 29 de juliol de 2015 (registres d’entrada
núm. 14883 i 14886) el projecte de fusió per absorció de MutuaPark, SLU per part
d’Acvil Aparcamientos, SLU i CIF núm. B-73454134.
Atès el tràmit d’audiència donat a MutuaPark, SLU i Acvil Aparcamientos, SL en data
20 d’agost de 2015 (registre de sortida núm. 8561), contestat en data 10 de setembre de
2015 (Registre d’entrada núm. 16847).
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 23 de
setembre de 2015.
Atès l’article 112.5 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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Atesos els articles 52.2.n) i 274.1.b) i 2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentada de la fusió per absorció per la societat Acvil Aparcamientos,
SLU, amb NIF B-73454134, de la societat Mutuapark, SLU, que quedarà subrogada en
tots els drets i obligacions dimanants de la mateixa, i entre d’altres, dels contractes
administratius següents:
Gestió del servei públic municipal d’aparcament subterrani de l’Hospital de
Mollet del Vallès (Exp. COGS/02098)
Gestió del servei públic municipal Aparcament subterrani del Pla de les
Pruneres de Mollet del Vallès (Exp. COGS/08018)
Resultat: El Ple es dona per assabentat.
6. - Fixació de les dues festes locals
De conformitat amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos, els municipis podran fixar fins a dos dies de cada any natural amb caràcter
de festes locals que per tradició li siguin pròpies.
D’acord amb el que estableixen aquestes normes els dies que fixin per part del municipi
tenen la qualificació d’inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables.
Les dues dates que es proposen, la primera, el 22 de gener, correspon a la festa de Sant
Vicenç, i la segona, el 22 d’agost, a la Festa Major d’estiu.
La competència per fixar les festes locals al municipi de Mollet del Vallès és el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 abans citat.
Vist l’informe de la cap dels Serveis Jurídics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Fixar els dies 22 de gener i 22 d’agost com a festes locals per a l’any 2016, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu, respectivament.
2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. - Aprovació del resum numèric del Padró municipal d'habitants a 1 de gener de
2015
Atès l'article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de gener de cada
any.
Atesos els resums numèrics a 1 de gener de 2015, obtinguts per sistema informàtic, que
ofereixen una població de 51.662 veïns i veïnes.
Atès l’informe del Cap de Servei d’Informació i Atenció Ciutadana.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2015 amb un total de 51.662 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació del Compte General del Pressupost
Vistos els estats i comptes de l’Ajuntament i els seus organismes outònoms
corresponents a l’exercici 2014, rendits pel seu president.
Vistos els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament municipal
corresponents a l’exercici 2014, aprovats per les respectives juntes generals
d’accionistes.
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Vist el Compte General de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i les Societats
Mercantils de capital íntegrament municipal corresponent a l’exercici 2014, format per
la Intervenció General i informat per la Comissió Especial de Comptes.
Atès el que es preveu a l’article 212 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès corresponent a
l’exercici 2014, format per la Intervenció General i integrat pels comptes de la pròpia
entitat, els dels organismes autònoms: Institut Municipal de Serveis als Discapacitats,
Institut Municipal d’Educació i Fundació Municipal Joan Abelló i els de les societats
mercantils de capital íntegrament municipal: Mollet Impulsa SL, Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació
SL.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Dionisio, Díaz, Garzón, Pérez, Muñoz, J,
A.Cisneros, E.Cisneros, Daví i Talarn. Total: 12
Voten no: Gordi, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5
S’abstenen: Buzón, Calvo, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo i Sancho.
Total: 8

Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Ratificació de la modificació dels estatuts de l'AMTU
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès es membre de l’Agrupació de municipis
titulars del servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)
des de l’any 2004, en què mitjançant acord de Ple de 26 d’abril, va considerar del seu
interès adherir-s’hi com a nou associat i ratificar els estatuts reguladors de dita
Agrupació que tenia com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics
de transport col·lectiu que són titularitat dels ens associats, articulant eines de
cooperació i col·laboració entre les administracions que en formen part, i amb altres
institucions i organismes que també intervenen en el transport públic, així com defensar
els interessos dels municipis associats, en especial els relacionats amb el transport
públic i la mobilitat.
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Atès que aquells estatuts van ser objecte de posterior modificació l’any 2007 i que de
nou han estat objecte de revisió en data 9 de desembre de 2014, essent objecte de
modificació segons s’acordà en la 15a Assemblea General de l’Agrupació de Municipis
de Transport Urbà, modificació que es va notificar als membres associats per tal que
aquests els poguessin sotmetre a l’aprovació del seu respectiu Ple d’acord amb la
legislació vigent.
Atès que en la modificació dels Estatuts es contempla també la modificació de la pròpia
denominació de l’AMTU (tot i mantenir les sigles) que passarà a denominar-se
Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, amb la vocació de poder
integrar i donar servei a tots aquells altres municipis que malgrat no ser titulars del
servei públic de transport sí tenen necessitats emergents en matèria de mobilitat i
transport urbà, i als que aquesta associació vol donar cabuda.
Atesos els estatuts de l’AMTU que s’adjunten a l’expedient.
Vist l’informe de la lletrada dels Serveis Jurídics i el de la secretària de l’Ajuntament.
Atesos els articles 2.6, 3.e) i g), 5,6 i 7, i la disposició final primera de la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i als articles 321 i següents del
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
Atesos els articles 114.3 d) , 133 a 136 i 179.1 b) 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.
De conformitat amb l’article 52.2.b) del TRLMRL, en relació als articles 22.2.b) i
47.2.g) de la LBRL.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar la modificació dels estatuts de l’AMTU aprovats en Assemblea General de
data 9 de desembre de 2014 que s’incorporen a l’expedient i que, entre d’altres
canvis, comporta el de la seva denominació que passa a ser: Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà.
2. Notificar aquest acord a l’AMTU, i al Registre de les organitzacions associatives dels
ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Renuncia a una operació de préstec
Vista la resolució d’Alcaldia de 21 maig de 2012 adjudicant, entre altres al BBVA, el
contracte de préstec per al finançament de pagaments a proveïdors conforme el Reial
Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determina les obligacions i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals i la subscripció, que va ser efectiva el dia 21 de maig de 2012 per un
import de 6.489.307,33 € .
Atès l’art. 3 del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, en relació a la cancel·lació
total o parcial de les operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb el
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors ( FFPP).
Vista l’oferta del BBVA pel refinançament parcial del FFPP 2012 concertat a través
d’aquesta entitat per un import de 3.500.000,00 €.
Atès que aquesta nova operació de préstec comportava la mateixa carència i termini
d’amortització que l’operació del FFPP 2012 del BBVA i suposava una reducció de la
càrrega financera.
Vist l’acord del Ple municipal de 24 de novembre de 2014 per tal de concertar amb
l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA una operació de
préstec per a amortitzar parcialment el préstec amb Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors corresponent al 2012, formalitzat a través de la mateixa entitat
financera el 21 de maig de 2012 per un import total de 6.489.307,33 €, amb les
condicions següents:
Import:
3.500.000,00 €
Termini:
El mateix del préstec a substituir
Carència:
La mateixa del préstec a substituir
Tipus d’interès:
Euribor a 90 dies + 2,10%
Comissió d’estudi i obertura:0,00%
Comissió de cancel·lació
anticipada:
0,00 %
Liquidacions:
Trimestrals
Intervenció:
Secretaria de l’Ajuntament
Atesa la resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
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operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals i , en concret, limita la
formalització d’operacions de crèdit a aquelles que no superin les condicions establertes
en aquesta resolució i superant-se aquestes limitis en l’operació aprovada pel Ple
municipal de 24 de novembre de 2014.
Vist l’informe del tresorer accidental.
Vist l’article 4.1.1) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, en el qual
s’exclouen de la subjecció d’aquesta llei de contractes relacionats amb operacions
financeres com la proposada.
El règim jurídic de les operacions de crèdit que poden formalitzar els ens locals ve
determinat pels articles 48 a 55 del Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes
Locals.
La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple, d’acord amb l’article
52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Deixar sense efecte l’acord del Ple municipal de 24 de novembre de 2014 en relació a
la concertació amb l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
SA d’una operació de préstec per a amortitzar parcialment per import de 3.500.000,00
€, el préstec vigent amb Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors
corresponent al 2012, formalitzat a través de la mateixa entitat financera el 21 de maig
de 2012 per un import total de 6.489.307,33 €
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. -Aprovació d'una modificació de crèdits i de les bases d'execució del Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el què es preveu als articles 177, 179 i 180 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Atès el què es preveu als articles 12, 14 i 17 de les Bases d’Execució del Pressupost
General per a 2015 i als articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
D’acord amb el què es preveu a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de
gener de 2015, en què es va aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per al
2015 que inclouen les Bases reguladores de les Subvencions a atorgar per aquest ens
local.
Vist l’informe de la Cap de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, de data 24 de
setembre de 2015, referent a la Modificació de les Bases reguladores de les Subvencions
per als Ajuts d’Escola Bressol, Menjador Escolar i Adquisició de llibres de text per al
curs 2015-2016.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1

Aprovar la modificació de crèdit número 8/2015 del Pressupost de l’Ajuntament
amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent:

ESTAT DE DESPESES:
- Crèdits extraordinaris.........................................................
- Baixes per anul·lació de crèdits.........................................
- Transferències de crèdit positives......................................
- Transferències de crèdit negatives.....................................

11.000,00 euros
- 11.000,00 euros
1.584.241,45 euros
-1.584.241,45 euros

Increment de l’estat de despeses..........................................

0,00 euros

2

Aprovar la Modificació de les Bases Específiques per a la Concessió de
Subvencions per a l’exercici 2015, concretament les “Bases de Subvencions per als
ajuts d’escola bressol, menjador escolar i adquisició de llibres de text per al curs
2015-2016”.
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Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, A.Cisneros,
E.Cisneros, Muñoz J., Daví, Talarn, Calvo. Total: 13
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Murillo, Muñoz N., Sancho, Gordi,
López, Sostres, Vilaret, Vizcarra. Total: 12
Resultat: Aprovat per majoria.

12. - Reconeixement de compatibilitat d'una regidora
Atès que el ple municipal, en sessió del dia 22 de juliol de 2015, va acordar el règim de
dedicacions i les retribucions dels membres electes de la Corporació.
Atès que la senyora Susana Calvo Casadesús, com a regidora del grup municipal del
Partit Popular, té assignada una dedicació exclusiva, amb l’assignació d’una retribució
bruta anual de 42.750,00 Euros.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Calvo en data 3 d’agost de 2015, NRE
15123, mitjançant la qual comunica que es titular de dues activitats, tal com ha declarat
en la seva declaració d’interessos i demana li sigui declarada la compatibilitat del seu
lloc principal de regidora amb dedicació exclusiva.
Atès que la regidora no té atribuïda cap delegació per part de l’alcaldia, no té cap
atribució de caràcter executiu ni forma part del govern municipal, es considera que les
activitats declarades per la regidora no tenen caràcter rellevant i s’acompleixen els
requisits que determina la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del
personal al servei de les administracions públiques.
Atès el que determinen els articles 1.3, 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, en
relació amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar compatible l’exercici del càrrec que exerceix la senyora Susana Calvo
Casadeús com a regidora amb dedicació exclusiva d’aquest Ajuntament, amb les
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activitats privades declarades a la seva declaració de béns i interessos, en tant que es
donen els requisits a que fa referència la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.
2. Notificar el present acord a la persona interessada.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Modificació de l'acord de reconeixement de dedicació a regidors
Atesa la instància presentada el 25 de setembre de 2015 (NRE 17644) per la regidora de
l’Ajuntament Marina Escribano Maspons, del Grup Municipal Caviem Mollet-Entesa ,
en la que sol·licita es doni per desistida en la petició presentada el dia 24 de juliol de
2015 (NRE 14682) relativa a la declaració de compatibilitat de la dedicació parcial com
a portaveu suplent i les seves funcions com a treballadora municipal a un altre
Ajuntament.
Atesa la instància presentada pel Grup Municipal Canviem Mollet - Entesa el 25 de
setembre de 2015 (NRE 17645) en la que sol·liciten es modifiqui l’acord del Ple de
l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 en el sentit de substituir a la regidora Marina
Escribano Maspons nomenada com a regidora portaveu suplent amb dedicació parcial
pel regidor Xavier Buzón Juan.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 que va determinar els
membres de la Corporació que exercirien els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb
dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària.
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
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dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 que va
determinar, entre d’altres, el tipus de dedicació en que exercirien el seu càrrec els
membres de la Corporació:
1.1 Deixar sense efectes la dedicació parcial assignada a la regidora Marina
Escribano Maspons per acord del Ple de 22 de juliol de 2015.
1.2 Assignar al senyor Francisco Javier Buzón Juan el règim de dedicació parcial
per a l’exercici del seu càrrec de regidor portaveu.
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. - Aprovació d'una proposta de suport a una nova Llei de l'habitatge
L’actual crisi econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica a la vida
de milers de persones, què a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes no
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a moltes
famílies a no poder fer front a les quotes hipotecàries o a les quotes de lloguer del seu
habitatge habitual.
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Això s’ha traduït en milers de desnonaments en tot l’estat espanyol i en què centenars
de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social,
econòmica i residencial.
Segons dades del Consejo General del Poder Judicial, des de 2007 fins el primer
trimestre de 2015, s’han produït en l’estat espanyol 624.690 execucions hipotecàries;
8.178 en el primer trimestre del 2015. A aquestes alarmants xifres s’han d’afegir
l’augment de les dificultats per afrontar el pagament del lloguer, que cada cop afecta a
més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments
des de l’inici de la crisi en el 2007 fins el primer trimestre del 2015, només durant el
primer trimestre del 2015 s’han executat 9.917 desnonaments.
Estem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa
per la existència d’un mercat de lloguer escàs, car i preocupantment especulatiu i per la
manca d’un parc públic d’habitatge social, menys d’un 2% de l’habitatge construït. Tot
això constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. A més, com denuncia
l’informe “Emergencia Habitacional en el Estado Español”, elaborat per l’Observatori
DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora encara més
degut que Espanya es el país d’Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total (3
milions i mig de pisos buits, segons el cens estatal d’habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troba gran part de la població,
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge. Una
forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de
qui s’ha vist empès a aquesta forma d’accés a un habitatge.
També resulta alarmant el creixent número de persones afectades per la pobresa
energètica, entesa com la dificultat de pagar les factures dels subministraments bàsics
d’electricitat, aigua i llum. Els preus d’accés i consum d’aquests subministraments, que
han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per gran part de la
ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per
les entitats financeres i les empreses subministradores.
La Declaració Universal de Drets Humans (Article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (Article 11), reconeixen “el dret de tota persona a
un nivell adequat per a si mateix i la seva família, inclús alimentació, roba i habitatge i a
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una millora continua de les condicions d’existència. Els Estats Parts prendran mesures
apropiades per assegurar la efectivitat d’aquest dret...
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE proclama el dret a un habitatge digne i
adequat, així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i
les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de
l’habitatge.
L’article 267, Tractat de la Unió Europea, declara la primacia del Dret Comunitari
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/ 77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional
(article 93 CE, cessió de competències en relació al article 96 CE, els tractats
internacionals celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació a l’anteriorment exposat i concretant, a l’àmbit que ens ocupa, la regulació
del procediment d’execució hipotecària a la vigent Ley de Enjuiciamiento Civil
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació es, per tant il·legal al ser
d’obligat compliment pel jutge nacional, patint d’un vici radical que determina la seva
nul·litat de ple dret. En aquest sentit, s’ha manifestat reiteradament diferents sentències
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Cas Aziz, caso Sánchez Morcillo i cas
Monika Kusionova).
En Catalunya es va presentar en el mes de juliol de 2014, una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda pel la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca , l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i l’Observatori Dese, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per l’alarmant situació d’emergència habitacional.
Aquesta ILP avui és una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència a
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria en l’àmbit autonòmic ens
demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge es una qüestió merament de voluntat
política.
Amb ocasió de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible
incloure en una futura llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures
impliquen reformes profundes i valents però a la vegada factibles, ja què en la seva
majoria estan recollides en l’anteriorment citada Llei 24/2015.
L’Ajuntament de Mollet porta temps treballant i recolzant iniciatives ciutadanes per
aconseguir que aquelles persones de Mollet que més estan patint la greu crisi econòmica
i que es troben immersos en processos de desnonament puguin tenir accés a un
habitatge digne.
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És per això que es proposa que el Ple de l’ Ajuntament
ACORDI
1. Recolzar les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per
a incloure en una llei reguladora del Dret a l’Habitatge les propostes que s’annexen
a l’expedient.
2. Donar trasllat d’aquest acord a la Plataforma d’Afectat per la Hipoteca, al govern de
la Generalitat, al govern de l’Estat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
PROPOSTES PER INCLOURE A LA LLEI DE DRET A L’HABITATGE
PRESENTADES PER LA PAH.
l. Mesures de segona oportunitat.
Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Ley Hipotecaria
y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular
de las clàusules declarades abusives por les Sentències del Tribunal Superior de Justícia
de la Unión Europea.
No es podrà executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels avaladors per
a exigir la seva responsabilitat, en ordre a considerar l’habitatge habitual com un bé
inembargable.
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i
al codi guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos.

2. Lloguer digne.
La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament: els
inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la tinència, estabilitat en la renta i
perllongant el termini mínim de durada del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan
l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga
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automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan
l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit.
Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona
fe, i les seves unitats familiars, que havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació
en pagament no disposin d’alternativa habitacional.
Els grans propietaris d’habitatge, en especial les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons buitre, entitats de gestió d’actius (inclosos els procedents de la
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per a les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al
pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer d’habitatges obtindran ajudes que garanteixin evitar el
desnonament.
En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació
de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivat per
la falta d’habitatges, sense que l’administració competent garanteixi un reallotjament
adequat .
En el cas que el lloguer social es faci en un habitatge diferent a on resideix la família o
persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà en la zona on
aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
Creació d’un parc públic d’habitatge a través de la mobilització de pisos buits en mans
d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons buitre, entitats de gestió d’actius
(inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries).
L’administració regularà mitjançant llei els mecanismes que facin possible aquesta
mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el
30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses despeses de subministrament, d’acord
amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan el ingressos familiars superin el
salari mínim professional de 648,60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de
lloguer serà del 10% dels ingressos i els subministrament aniran a càrrec de les
empreses subministradores (següent punt).
4. Subministraments bàsics.
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Impedir els talls de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats
familiars en situació de vulnerabilitat .
El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta situació es farà
d’acord amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de Nacions Unides.
Les despeses associades a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser
coberts per les persones vulnerables seran assumides per les empreses subministradores
5. Creació d’un observatori de l’habitatge.
Aquest observatori estaria format per representants de les Instituciones i de la societat
civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de
l’habitatge a Espanya. Entre les seves funcions destacaria fer censos periòdics
d’habitatges buits, fer seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes. Le
seves capacitats no serien només consultives si no també de control, seguiment,
denúncia, executives i de proposta legislativa.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d'una proposta sobre la deslocalització de Valeo
Atès que ens trobem amb un pla pel trasllat de l’activitat industrial de la planta de
Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de l’1 de
Gener del 2016 deixa la planta catalana sense activitat.
Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos Expedients
de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 422 persones a
257 actuals.
Atès que al Juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la
producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024.
Atès que la situació de Valeo – Martorelles és una mostra més del greu empitjorament
de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma laboral,
ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible.
Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al cost final
del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció i
incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost és imputable al propi grup que
és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la matriu.
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Atès la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%,
injecció 3%, d’altres 6%. Pel que fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura.
Atès la situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció de
Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i reiteradament no
vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu anuncia que al primer
semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%.
Atès la plantilla de Valeo – Martorelles està en situació de vaga indefinida, en defensa
de l’activitat industrial a la planta, des del 31 de juliol del 2015.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta
martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació
dels treballadors/es.
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que
intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts.
3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la
matriu francesa.
4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació
sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball,
així com a la plantilla de les empreses subcontractades.
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la
producció a Valeo – Martorelles.
6. Fer seguiment de les
treballadores de Valeo,
veïns de Mollet perquè
d’altres col·laboracions
d’empresa.

situacions socials i econòmiques dels treballadors i
així com a la plantilla de les empreses subcontractades,
des de Serveis Socials es pugui donar suport, més enllà
i suports que es puguin donar directament al comitè

7. Treballar coordinadament amb la resta d’ajuntaments i consells comarcals implicats
per tal de garantir als treballadors i treballadores de Valeo, i mentre duri aquesta
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situació de reivindicació, unes condicions higièniques mínimes (lavabos i aigua) i
unes condicions el més confortables possible (calefactors).
8. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, a les
representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, als ajuntaments implicats, al
Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la direcció de Valeo, al Departament
d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
16. - Aprovació d'una proposta de recuperació pública de l'antiga passera de ferro
del torrent Caganell
De Gallecs al Besòs, el torrent Caganell és l’eix vertebrador de tot el territori molletà
però fins a principi de segle XX era també un impediment geogràfic que dividia el poble
de Mollet. Fins el 1911 només un pont facilitava el pas del torrent. Un pont que
esdevindrà emblemàtic en el record de tots els molletans i molletanes: el pont de la
Mandra.
Davant la necessitat de nous punts de pas, entre 1911 i 1915, el consistori molletà
encarrega la instal·lació de tres passeres metàl·liques: a l’alçada de les Monges (col·legi
Lestonnac), l’Ateneu (carrer d’Anselm Clavé) i Cal Mitjà (avinguda de Jaume I). De la
construcció de les estructures metàl·liques es va encarregar la caldereria Coll i Casals de
Sant Martí de Provençals. Un dels propietaris, en Francesc Coll, veí de Mollet, construí
una quarta passera, idèntica a les anteriors però de menys llargada, que situà al pati
posterior de casa seva, al carrer de Gaietà Ventalló.
L’any 1941, amb l’inici del cobriment del torrent Caganell (rambla de Fiveller i part de
la de Balmes), una de les passeres de ferro es va recol·locar aigües amunt del mateix
torrent i, les altres dues, a la riera Seca. Amb el posterior cobriment d’aquest cursos
fluvials les tres passeres van desaparèixer.
De les antigues passeres de ferro de Mollet, la del pati del carrer de Gaietà Ventalló és
l’única que s’ha preservat. Ha estat arran de la preparació de les jornades anuals del
Centre d’Estudis Molletans, que aquesta temporada tracten i estudien la relació de
l’aigua amb Mollet en diferents vessants (econòmica, social, geogràfica,
climatològica...), que s’ha recuperat d’un magatzem municipal i, per tant, ara es pot
veure exposada al Centre Cultural La Marineta amb la voluntat que els molletans i les
molletanes la puguin contemplar de ben a prop.
És per la importància històrica i, sobretot, pel record dels vells ponts i passeres del
torrent Caganell que val la pena que un element d’aquestes característiques sigui
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conservat per poder explicar a les generacions futures com era aquell Mollet rural
d’abans i és per això que l’alcalde, en la inauguració de l’exposició esmentada en el
paràgraf anterior, es va comprometre a rehabilitar-la i estudiar la millor manera de tenirla exposada de forma permanent.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Celebrar la recuperació d’aquest element arquitectònic, mitjançant la feina feta per
l’Ajuntament amb la col·laboració del servei municipal del Centre d’Estudis
Molletans.
2. Arreglar i refer, si s’escau, la passera metàl·lica, i exhibir-la de manera permanent
en un espai públic de la ciutat amb les explicacions pertinents per entendre la
importància de la troballa i la relació de la història de Mollet i dels molletans amb
els ponts i passeres dels torrents que existien.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17. - Aprovació d'una proposta relativa a la zona blava de l'Hospital
La proposta dictaminada per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori
diu:
“Atès que el Ple municipal del passat 23 de febrer de 2015 va aprovar per majoria el Pla
de Mobilitat. En els treballs de diagnosi del Pla s’ha detectat que del conjunt de la
mobilitat en vehicle privat que es produeix a la ciutat, la mobilitat interna suposa un
21% mentre que la mobilitat externa representa un 81%.
Entre els objectius el Pla de Mobilitat es recull la necessitat de compatibilitzar l’oferta
d’aparcament amb la demanda de rotació i de resident, el dinamisme econòmic de la
ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles.
Atès que l’Acord Per Mollet 2015-2019 signat a l’inici de l’actual mandat per tots els
grups municipals diu que cal avançar en el desenvolupament del Pla de Mobilitat com
element destacat en l’àmbit de polítiques mediambientals i de sostenibilitat. Els
objectius seran prioritzar els espais per a vianants i l´ús del transport públic davant el
vehicle privat, controlant d’aquesta manera la contaminació atmosfèrica i acústica que
el trànsit provoca a la ciutat.
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Atès que l’Ajuntament va impulsar fa anys la creació de la Taula de la Mobilitat com un
òrgan de participació i debat ciutadà entorn de la mobilitat i l'accessibilitat a la ciutat de
Mollet del Vallès. Aquesta taula té caràcter informatiu i consultiu, amb funció principal
de col·laborar amb l'administració municipal en el disseny de les polítiques de mobilitat
i ha participat en la elaboració del Pla de Mobilitat actual.
Atès que des de fa uns anys l’Ajuntament està duent a terme una campanya amb
l’objectiu de facilitar la mobilitat urbana i l’estacionament a la ciutat, tot bonificant 15
minuts d’aparcament a la zona blava per a totes les persones que paguen l’Impost de
Vehicles a Mollet.
Atès que els diversos sistemes d’aparcament posats en marxa ja siguin espais lliures,
aparcaments soterrats o zones blaves, intenten donar resposta a la demanda existent i
han de ser avaluats de manera periòdica per tal de valorar el seu ús i el compliment dels
objectius pels quals es van implementar.
Atès que hi ha zones d’aparcament amb característiques especials.
Per tot, això es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Convocar la Taula de Mobilitat amb l’objectiu d’estudiar i analitzar el conjunt
d’aparcament de la ciutat per intentar facilitar l’aparcament a les zones de serveis de
la ciutat, com per exemple estacions de rodalies, hospital, ... així com promoure el
transport públic. “
El grup municipal Canviem Mollet ha presentat l’esmena següent:
“La qüestió de l’aparcament a la nostra ciutat ha suscitat polèmica, diferents visions, i
sens dubte en alguns barris i zones, una problemàtica important.
Els diversos sistemes d’aparcament posats en marxa ja siguin espais lliures, aparcament
soterrats, o zones blaves, intenten donar resposta a aquesta demanda existents, però no
sempre amb l’èxit desitjat, ni amb la conformitat dels usuaris.
Un d’aquests espais on la qüestió és especialment sensible és a les immediateses de
l’Hospital de Mollet. En aquest, hi conviuen un aparcament soterrat de pagament, i una
zona blava que es distingeix de la resta de les del municipi, perquè l’horari en el que
s’ha de pagar és més ampli. Però sobretot, el que destaca és el caràcter gravós que
representa per als que han de ser-ne usuaris, de manera forçada i en molts casos han
d’acudir repetidament al centre mèdic.
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Considerem que hi ha un sistema ja posat en pràctica en d’altres municipis, i amb bons
resultat, que és l’establiment de zones de disc horari, consistent en una zones on es
permet l’aparcament lliure de pagament, durant un temps limitat, facilitant la rotació,
però sense haver de gravar econòmicament qui el fa servir per períodes curts de temps, i
dins del marge horari que permet el disc.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació d’adopció dels següents
ACORDS
1. Redefinir la zona blava de pagament dels carrers adjacents a l’hospital, perquè passi
a ser zona d’aparcament lliure de pagament amb disc horari, per temps limitat, fins a
dues hores.
2. Estudiar aquest canvi de sistema en d’altres indrets de la ciutat que per les seves
característiques puguin requerir-ho.
3. Donar trasllat d’aquest acord a les associacions de veïns corresponents.
Se sotmeten a votació l’esmena i el dictamen:
Esmena:
Voten si: Buzón, Espinosa, Escribano, Gordi, López, Moya, Muñoz, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz J., Pérez i Talarn. Total: 13.
S’abstenen: Ningú.
Resultat: Rebutjada.

Dictamen:
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Aprovació d'una proposta sobre els animals domèstics i els ciutadans
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Els animals domèstics i els humans conviuen des del 9.000 aC. En el transcurs del
temps, els animals i els humans conviuen des dels principis, prioritzant l’instint de
supervivència d’uns i altres.
Las societats avançades cada vegada són més conscients que calen reflexions i noves
polítiques perquè uns i altres visquin en equilibri i respecte per a les persones i per a la
vida dels animals. Això vol dir mostrar respecte per als qui no simpatitzen amb els
animals i, alhora, respecte per als que, tot al contrari, sí que els estimen.
Més que estigmatitzar i crear conflictes amb aquestes dues posicions que sempre
existiran, hauríem de promoure hàbits i bones costums per satisfer les dues parts.
D’una banda, de la tolerància amb las preferències de las persones, ja que no són
qüestionables i tenint en compte que no habitem sols en aquest món, no ens resta altre
remei que trobar espais de consens. Això vol dir un mínim de tolerància d’uns i
d’altres, sobretot el reconeixement de la responsabilitat dels qui són propietaris
d’animals.
Pel que fa a aquells que tenen animals de companya, s’han d’incorporar tot un seguit de
propostes per tal de promoure la tinença responsable dels animals domèstics.
És fonamental i prioritari continuar desenvolupant i implementant polítiques
informatives adequades a la nostra població a través de campanyes que estimulin el
criteri que tenir animals de companyia exigeix un seguit de responsabilitats per part dels
propietaris dels animals, ja que poden ocasionar molèsties.
Es proposa insistir en les campanyes, liderades o coordinades des de l’Ajuntament per
tal d’estimular, sense estigmatitzar, la tinença responsable. Promoure la importància i
obligatorietat del xip d’identificació, l’obligatorietat de les persones propietàries de
censar els seus animals, la importància de revisions veterinàries periòdiques com a eina
de prevenció, les vacunacions anuals obligatòries, fomentar al criteris de bona
alimentació, la recollida d’excrements i la dissolució de l’ orina amb aigua, informar
dels beneficis de l’esterilització i sobre tot, campanyes de rebuig i alternatives a
l’abandonament.
Cal implementar un programa de Control de colònies de gats de carrer mitjançant el
mètode CES (capturar-esterilitzar i retorn). Cal identificar totes les colònies del nostre
municipi i, amb la complicitat dels actuals cuidadors/es, fer un cens amb fitxes dels
animals. Comptant amb els cuidadors/es, sempre que sigui possible, per fer les captures
dels gats, procedint a la seva revisió, esterilització i marcatge. Posteriorment reintroduir
els animals a la seva colònia. Crear un sistema de comunicació entre els cuidadors/es i
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un coordinador general per casos de malaltia, aparició de nous animals dins de la
colònia, baixes, manteniment i seguretat dels animals.
Caldria també una campanya informativa a la població sobre la gestió de les colònies de
gats, sobre la prohibició de generar brutícia en al procés d’alimentació dels animals i
sobre el respecte que cal tenir per ells, al trobar-se emparats per la Llei de Protecció
Animal.
Necessitem un treball coordinat entre Ajuntament, policia local, veterinaris, protectores
d’animals, associacions de voluntaris, cuidadors/es de colònies de gats, empresa
contractada per la recollida d’animals perduts o abandonats, etc.
A través del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament, cal continuar fent l’esforç
de coordinació perquè el treball d’aquest sector sigui eficaç. Per això amb el lideratge
de l´ àmbit de salut pública es proposa crear una taula de treball i coordinació en matèria
d´animals de companyia amb la participació de associacions i protectores.
Cal estudiar l’existència a cada barri de parcs mixtes on persones i animals trobin el seu
lloc d’esbarjo. Això és necessari per a la salut i equilibri de la convivència entre
persones i gossos.
Cal també fer un reconeixement públic a la tasca de voluntaris i d’associacions i cal
trobar la seva complicitat i millorar escoltant els seus consells.
Recordem sempre que tot ésser viu mereix un respecte cap a la seva vida i és un deure
d’uns i d’altres el donar-nos benestar. Els animals no són éssers racionals, però sovint
ens donen lliçons de fidelitat, estimació i tendresa. L’estima pels animals és un
sentiment transversal . I els humans hem d’aprendre també de la sensibilitat i la fermesa
interior dels animals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Constituir una Taula de Coordinació per treballar de manera conjunta amb les
associacions de la ciutat per continuar implementant programes i per sensibilitzar la
ciutadania sobre la tinença responsable d’animals de companyia, donant a conèixer
la tasca que en aquest àmbit realitzar l’Ajuntament i involucrant en aquesta taula a
diferents col·lectius (Policia Local, veterinaris, cuidadors, membres de les entitats
proteccionistes i/o animalistes).

Codi de verificació: 86b16de1-108a-470c-8bda-c9084a64a72f

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

2. Elaborar campanyes de difusió de tinença responsable d’animals de companyia i de
la tasca que es desenvolupa des dels serveis municipals, especialment dirigides a les
escoles del municipi.
3. Formar els membres de la Policia Local i agents cívics en aspectes de respecte i
drets als animals, gestió i manipulació d’animals i situacions més habituals.
4. Habilitar al web municipal un espai específic per a millorar la informació que hi
apareix sobre tinença responsable d’animals i campanyes específiques i donar
difusió a través dels mitjans de comunicació. Amb informació bàsica, possibilitat de
comunicació de persones per animals perduts o trobats...
5. Desplegar la implementació del projecte de Colònies de Gats de carrer.
6. Continuar treballant per disposar de nous espais de lleure per a gossos a la ciutat.
7. Seguir treballant i aprofundir en el tractament i seguiment de plagues, en l’aplicació
de mesures i de nous sistemes més ètics per a la seva eradicació.
8. Promoure conjuntament amb les entitats programes educatius sobre tinença
d’animals als escolars del municipi; així com estudiar la possibilitat d’espais
divulgatius a les graelles de Ràdio Mollet i Vallès Visió.
9. Traslladar aquest acord a les entitats proteccionistes i/o animalistes de la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
19. -Aprovació d'una proposta de suport al president Artur Mas, a l'exvicepresienta Joana Ortega i a la consellera Irene Rigau
El 29 de setembre el TSJC ha imputar al President Artur Mas, a l’exvicepresidenta
Joana Ortega i a la Consellera Irene Rigau per la organització de la consulta del 9-N.
El 9N va ser un procés participatiu adreçat a la població de Catalunya sobre el futur
polític del nostre país. Va ser un procés participatiu democràtic que responia a l’anhel
d’una gran majoria de la població a ser consultada sobre el seu futur. Aquesta consulta
va ser precedida de diverses manifestacions multitudinàries per part de la societat
catalana i del mandat democràtic rebut pel Govern a les eleccions de 2012 al Parlament
de Catalunya. Donat aquest mandat democràtic, el Govern de Catalunya va decidir
posar les urnes, malgrat que l’Estat va posar tots els mitjans per bloquejar totes les eines
que la Generalitat havia creat per fer-la possible, com, per exemple, la Llei de
Consultes.
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Aquesta actitud democràtica del Govern de Catalunya i del President Mas al capdavant,
prioritzant el donar veu al poble de Catalunya per expressar-se a les urnes, contrasta
amb l’actitud del Govern de l’Estat i d’alguns partits polítics, utilitzant totes les
estructures i organismes al seu abast per evitar-ho.
Aquesta imputació, només dos dies després de la celebració de les eleccions amb
caràcter plebiscitari del 27S té una intencionalitat clarament política, més que jurídica.
Això es fa palès en que, a diferència de les dates per a la declaració de les dues
Conselleres, la data fixada per la declaració del President Mas coincideix amb el 75è
aniversari de l’afusellament del President Lluís Companys.
Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup municipal CiU Mollet demana al
Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que s’adoptin els següents
ACORDS
1. Expressar el seu suport al President Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i a
la Consellera Irene Rigau.
2. Mostrar la seva solidaritat amb els imputats davant d’aquest nou despropòsit de
l’Estat que dista molt de respondre a les necessitats de diàleg i d’acords com a
conseqüència dels resultats electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del
passat 27 de setembre.
3. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados,
al President Artur Mas, a l’expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau,
al President Mariano Rajoy i al TSJC.

Voten si: Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Moya, Murillo, Muñoz N.,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total :14.
Voten no: Calvo, A.Cisneros, E.Cisneros i Muñoz J. Total: 4.
S’abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.
20. -Aprovació d'una proposta de suport al Parlament de Catalunya i al seu
Govern en el procés nacional
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El passat diumenge 27 de setembre es van celebrar unes eleccions al Parlament de
Catalunya que han deixat una clara voluntat dels ciutadans catalans de donar suport a
forces polítiques que tenen la voluntat de construir un nou estat, una República Catalana
lliure i democràtica.
Aquestes eleccions han esdevingut de facto plebiscitàries després que els governs
espanyols i l’Estat hagin fet oïdes sordes a les reivindicacions nacionals catalanes.
Segur que el camí de construir un estat propi dins de l’Europa democràtica es trobarà en
els propers mesos amb molt entrebancs diplomàtics, econòmics i legals que voldran
impedir-ho. Però com a representants de la voluntat majoritària dels catalans i catalanes
(i també àmpliament dels molletans i molletanes) hem de ser abans que res demòcrates i
estar al costat del Parlament i el Govern catalans en un dels moments més importants de
la nostra història col·lectiva.
El procés constituent que s’inicia demana la complicitat de totes les institucions i de la
societat civil del país, ja que ningú pot quedar exclòs de l’important debat de com ens
organitzarem a partir d’aquest moment.
Es per tots aquest motius exposats que els grups municipals d’Ara Mollet-ERC-MES i
Convergència i Unió demanen al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que
s’adoptin els següents acords.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. L’Ajuntament de Mollet del Vallès estarà al costat del Parlament de Catalunya i del
Govern català en aquests moments transcendentals de la creació d’un nou estat
català i en el procés constituent que l’acompanya.
2 . Donar trasllat d’aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris, i al Govern de la Generalitat.
Voten si: Daví, Gordi, López, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total: 7.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, E., Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz, Muñoz J., Murillo, Pérez,
Sancho. Total: 18
S’abstenen: Ningú.
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Resultat: Rebutjat.
21. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
22. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. López:
1. Sobre la reunió de regidors del Consistori amb els treballadors de Valeo a
petició dels treballadors.
2. Sobre el compliment dels acords de la Junta de Portaveus i, en particular de
l’acord d’un país i una bandera. .
Sr. Daví:
1. Sobre la conveniència d’instal·lar panells explicatius en els llocs emblemàtics de
la ciutat.
Preguntes
Sra. Vilaret:
1. Sobre la zona de càrrega i descàrrega del sociosanitari.
2. Sobre una tala d’arbres a la matinada a l’avda. de Caldes / Gallecs.
3. Sobre les repercussions de l’aplicació dels coeficients d’actualització cadastral.
Sra. Moya:
1. Sobre la disposició d’un aparell de fibroscan a l’ Hospital de Mollet

Sr. Espinosa:
1-Sobre l’eliminació de barreres arquitectòniques (pal al c- St. Jordi,30 i accés a
l’estació de Sant Fost).
2- Sobre l’abocament de sofre a les voreres.
Sra. Escribano:
1-Sobre l’aplicació de la Llei de transparència i els recursos que s’hi destinaran.
Sr. Murillo:
1 Sobre el manteniment i el seguiment de Ca n’Arimon
2- Sobre la rehabilitació de la Font del Parc de Can Mulà.
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El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
23/10/2015

MONRAS GALINDO, JOSE
26/10/2015

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201510051702010000_FH.videoacta
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