ACTA DE DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 d´octubre de 2015
19.10 h. a 22.12 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 María 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
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
Interventora
Inmaculada Ortega Costa
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Secretària
Alícia Puig Romagosa

Ordre del dia
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 5 d'octubre de 2015
2. - Elecció de Síndic Personer
3. -Personació en la causa 4591/2010 seguida pels tribunals de Buenos Aires per
genocidi i/o crims de lesa humanitat per l'afusellament de l'alcalde de Mollet Josep
Fortuny i Torrents
4. - Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de la modificació del Reglament
del Mercat no sedentari setmanal
5. - Aprovació dels acords assolits a la Mesa General de Negociació de Mollet del
Vallès
6. - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
7. - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances de preus públics
8. - Aprovació d'una proposta per demanar millores d'inversió a l'Hospital
9. - Aprovació d'una proposta que insta l'aprovació del Pla especial i d'altres mesures a
l'espai natural de Gallecs
10. - Aprovació d'una proposta de suport a la comunitat educativa per reivindicar els
recursos necessaris per a l'educació especial a Mollet
11. - Aprovació d'una proposta perquè els plens puguin ser consultats de forma
permanent a la web municipal
12. - Aprovació d'una proposta de restauració del fresc "El Baptisteri" de Joan Abelló
13. - Aprovació d'una proposta amb motiu del 75è aniversari de l'assassinat del
president Lluís Companys i Jover
14. - Aprovació d'una proposta relativa a la declaració de Mollet del Vallès com a
municipi oposat al TTIP
15. - Aprovació d'una proposta sobre la creació d'un parc infantil adaptat
16. - Aprovació d'una proposta de suport a la realització d'un referèndum a Catalunya
sobre el seu futur polític
17. - Mocions d'urgència
18. - Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 5 d'octubre de 2015
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 5 d’octubre de 2015.
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2. - Elecció de Síndic Personer
El Títol V del Reglament orgànic municipal (ROM) regula la figura del Síndic Personer
o Síndica Personera de Mollet del Vallès. Més concretament l’article 118 la defineix
com a institució que té com a funció la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns de Mollet del Vallès, en les seves relacions amb aquest
Ajuntament.
En la mateixa línia es manifesta a nivell legislatiu l’article 59 del vigent Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
El càrrec es troba vacant en aquest moment, perquè el mandat de l’anterior Síndic
Personer va finalitzar el 4 d’octubre de 2014, sense perjudici de les previsions de
l’article 127 del ROM quant a l’exercici del càrrec en funcions fins a l’elecció d’un nou
Síndic o Síndica.
Atès l’informe de la cap dels Serveis Jurídics de data 19 d’octubre de 2015.
Atesa la proposta formulada per la Junta de Govern Local, en la seva sessió
extraordinària de 20 d’octubre de 2015, en la persona del senyor Lluís Martínez Camps
per tal que sigui elegit pel Ple Síndic Personer de Mollet del Vallès.
Atès que el senyor Lluís Martínez Camps reuneix les condicions exigides al ROM per
poder ser elegit Síndic Personer de Mollet del Vallès.
Atesos els articles 118 i següents del Reglament orgànic municipal, i 59 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Elegir el senyor Lluís Martínez Camps per al càrrec de Síndic Personer de Mollet
del Vallès.
2. Establir que la durada del càrrec és de cinc anys, d’acord amb el que disposa
l’article 119 del Reglament orgànic municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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3. - Personació en la causa 4591/2010 seguida pels tribunals de Buenos Aires per
genocidi i/o crims de lesa humanitat per l'afusellament de l'alcalde de Mollet Josep
Fortuny i Torrents
El senyor Josep Fortuny i Torrens, alcalde d’aquesta ciutat des del gener de 1937 fins el
juny de 1938, fou afusellat a Barcelona el dia 16 de juliol de 1939, en compliment d’una
condemna de mort dictada per un tribunal militar franquista (Sentència de 16 de juny de
1939).
Emparats en la legislació internacional de l’Organització de les Nacions Unides (ONU)
sobre Justícia Universal, les víctimes del franquisme, familiars i associacions, van
presentar davant del Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal número 1 de
Buenos Aires (República d’Argentina), una querella per genocidi i/o crims de la
humanitat comesos a Espanya. Posteriorment altres entitats socials, polítiques i sindicals
s’hi ha anat constituint com a querellants i denunciants, en concret pel que fa al que fou
president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Companys i Jover, així com
altres alcaldes i diputats de municipis catalans, entre els quals hi figura l’alcalde de
Mollet del Vallès, senyor Josep Fortuny i Torrens.
Aquestes querelles i denúncies es tramiten en el marc de la causa número 4591/2010,
nominada “N.N. per genocidi i/o crims de la humanitat comesos a Espanya per la
dictadura espanyola i transició des del 17 de juliol de 1936, data de començament del
cop militar a Espanya, fins al 15 de juny de 1977, data de celebració de les primeres
eleccions democràtiques a Espanya”.
Atesa la proposta de la Junta de Portaveus de 20 de juliol de 2015.
Atès l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
Atesos els articles 52.2.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Personar-se a la causa número 4591/2010, que es tramita davant del Jutjat Nacional
en el Criminal i Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (República
d’Argentina),interposada per les víctimes del franquisme, familiars i associacions, i
altres entitats socials, polítiques i sindicals, per mitjà de l’adhesió i la
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compareixença a la causa per l’afusellament de l’alcalde de Mollet del Vallès, en el
període des de gener de 1937 a juny de 1938, senyor Josep Fortuny i Torrens.
2. Designar la lletrada senyora Maria Begoña Ballvé Jerez, funcionària de carrera
d'aquest Ajuntament adscrita als Serveis Jurídics Centrals, perquè assumeixi la
coordinació de la defensa jurídica respecte de l’adhesió esmentada al primer punt;
així com també els advocades i les advocades els quals hauran de comparèixer a les
actuacions judicials de la causa argentina en nom de l’ajuntament, als quals se’ls
hauran de conferir poders notarials a l’efecte.
3. Notificar aquesta resolució als familiars del senyor Josep Fortuny i Torrens.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
4. - Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de la modificació del
Reglament del Mercat no sedentari setmanal
Atesa la necessitat de modificar el Reglament del mercat no sedentari setmanal per
adaptar-lo a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i de Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, transposada al nostre
ordenament jurídic intern a partir de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, així com el Decret legislatiu 3/2010, de 5
d’octubre, d’adequació de normes catalanes amb rang de llei a la Directiva de serveis,
que va modificar el Text refós sobre comerç interior de 1993.
Atès que el Ple de 28 d’octubre de 2013 va acordar aprovar la formació de
l’avantprojecte de modificació del Reglament del mercat no sedentari setmanal i crear la
Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte esmentat, i vist que en data
13 de juny de 2015 ha quedat constituïda la corporació municipal que ha sorgit de les
eleccions municipals celebrades el proppassat dia 24 de maig.
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que acordada la formació de l’avantprojecte
de modificació d’un reglament s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de
redactar el text de la norma i que aquesta comissió ha d’estar integrada per membres de
la Corporació, un dels quals haurà de presidir-la, per tècnics.
Atesa la memòria de l’Alcaldia de 14 d’octubre de 2015.

Codi de verificació: 2a687dda-98cc-4f27-a371-eb048042be34

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

Atès l’informe de la cap dels Serveis Jurídics de 14 d’octubre de 2015.
Atès l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim locals de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Aprovar la formació de l’avantprojecte de modificació del Reglament del mercat no
sedentari setmanal.
2. Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte esmentat,
formada pels membres següents:
Membres de la corporació:
Sr. Josep M. Garzón i Llavina, president
Sra. Mercè Pérez Piedrafita, regidora de comerç
Sra. Mireia Dionisio Calé, representant PSC
Sra. Marina Escribano Maspons, representant Canviem Mollet-Entesa
Sra. Marta Vilaret García, representant Ara Mollet-ERC-MES-AC
Sr. Antonio Cisnero Fernández, representant de Ciutadans
Sr. Jordi Talarn Brich, representant de CiU
Sra. Susana Calvo Casadesús, representant de PP
Personal tècnic:
Sra. M. Begoña Ballvé Jerez
Sra. Victoria Caballero Campillejo
Sr. Jordi Cortina Carreras
Sra. Anna M. Gómez Jiménez
Sra. Alícia Puig i Romagosa
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. - Aprovació dels acords assolits a la Mesa General de Negociació de Mollet del
Vallès
Vist l’article 9.2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, que estableix la
possibilitat que cada administració pública reguli els complements de les prestacions
que percebi el seu personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal.
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Vist l’acord del ple municipal del mes d’octubre de 2012 que aprovà l’acord de la Mesa
General de Negociació del dia 10 d’octubre de 2012.
Vist que el dia 15 de desembre de 2014 es va reunir la mesa general de negociació de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i es va acordar la modificació dels termes acordats el
dia 10 d’octubre de 2012.
Vist l’article 2 del RD Llei 10/2015, d’11 de setembre, que aprova mesures en matèria
d’ocupació pública i modifica l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en matèria de permís
per assumptes particulars per antiguitat i dies addicionals de vacances per antiguitat.
Atès que d’acord amb les previsions contingudes, cada administració en el seu àmbit
podrà negociar amb la representació sindical l’aplicació d’aquestes mesures.
Atès que els dies 23 i 29 de setembre i 1 d’octubre es va reunir la mesa de general de
negociació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Vist l’acord assolit en el si de la mesa general de negociació de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, signat el dia 1 d’octubre de 2015.
Atès el que determina l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril que aprova l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1.- Modificar el punt segon de l’acord del ple municipal del dia 29 d’octubre de 2012
mitjançant el qual s’acordà la regulació dels complements de les prestacions que
percebi el personal al servei d’aquest Ajuntament en les situacions d’incapacitat
temporal, establint que amb caràcter excepcional i degudament justificat es
complementarà fins al cent per cent els supòsits d’incapacitat temporal que derivin
d’intervenció quirúrgica i/o hospitalització, i aquelles malalties considerades greus.
Tindrà la consideració de malaltia greu les derivades d’accident; les que s’inclouen a
l’annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol; les malalties contagioses incloses al RD
2210/1995, de 28 de desembre; així com aquelles malalties que estiguin incloses a la
Classificació Internacional de Malalties publicada per l’Organització Mundial de la
Salut.
També tindran caràcter excepcional els processos d’incapacitat temporal que es
produeixin durant l’embaràs així com els que vinguin motivats per una situació de
violència de gènere.
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2.- Ratificar íntegrament l’acord assolit a la mesa general de negociació del dia 1
d’octubre de 2015 que consta en l’expedient i establir que a partir del dia 1 de gener
de 2016 tot el personal al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès disposarà de
dos dies addicionals per assumptes personals a partir del sisè trienni i un dia
addicional més per cada trienni a partir del vuitè.
De la mateixa manera i amb els mateix efectes, el personal al servei de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès disposarà d’un dia addicional de vacances. S’afegirà un dia
addicional als 20 anys d’antiguitat, un dia addicional als 25 anys d’antiguitat i un
altre dia addicional als 30 anys o més d’antiguitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

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

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.
2. Derogar l’ordenança fiscal núm. 2.9 reguladora de la taxa per serveis funeraris i
cementiri, i renumerar les següents.
3. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les
ordenances fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a
continuació:
 Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost sobre activitats econòmiques.
 Ordenança fiscal núm. 1.2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
 Ordenança fiscal núm.1.2.2. Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
 Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents
administratius.
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 Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
 Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per llicències urbanístiques o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 Ordenança fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
 Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per la recollida de residus municipals.
 Ordenança fiscal núm. 2.9. Taxa per l’ocupació i aprofitament especials
de terrenys d’ús públic.
 Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per aprofitament especial del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
 Ordenança fiscal núm. 2.11. Taxa pel serveis de salut pública.
 Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa per la prestació dels serveis del mercat
municipal.
 Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per la celebració de matrimonis i
cerimònies civils a l’Ajuntament.
 Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per la prestació de serveis de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
 Ordenança fiscal núm. 2.15. Taxa pel servei municipal “La casa dels
petits”.
 Ordenança fiscal núm. 2.16. Taxa per concessió de llicències i control de
la publicitat dinàmica.
 Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa per prestacions de serveis de la policia
local i circulacions especials.
4. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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6. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
7. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia
1 de gener de 2016.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, A.Cisneros, E.Cisneros, Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, F.Muñoz, Pérez, Talarn. Total 13

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Buzón, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Murillo, N.Muñoz , Moya
Sancho, Sostres, Vilaret, Vizcarra. Total 12

Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances de preus públics
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2016, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la normativa
vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atesos els informes emesos per la cap dels Serveis econòmics i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
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ACORDI
1. Aprovar inicialment les modificacions, detallades a l’annex que figura a
l’expedient, de les ordenances de preus públics i que es relacionen a continuació:












Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament.
Ordenança núm. 3.2. Preu Públic per a la prestació dels serveis esportius.
Ordenança núm. 3.3 Preu Públic per a la prestació dels serveis culturals i de
temps lliure.
Ordenança núm. 3.4 Preu Públic per a la prestació del servei d’escola
bressol.
Ordenança núm. 3.5. Preu Públic per a la venda de publicacions edicions
impreses i material de promoció institucional.
Ordenança núm. 3.6. Preu Públic pels serveis de publicitat de Mollet
Comunicació SL
Ordenança núm. 3.7. Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats.
Ordenança núm. 3.8. Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’Escola
Municipal de Música.
Ordenança núm. 3.11. Preu Públic per a la prestació dels serveis d’atenció
domiciliària.
Ordenança núm. 3.12. Preu Públic per la prestació dels serveis de restauració
del Bar-Restaurant “El Lledoner”
Ordenança núm. 3.13. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja de
grafits.

2. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, així com el text complet de les Ordenances de preus públics
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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4. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances de preus públics per a l’exercici de 2016, així com el text refós
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2016.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, A.Cisneros, E.Cisneros, Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, F.Muñoz, Pérez, Talarn. Total 13

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Buzón, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Murillo, N.Muñoz, Moya
Sancho, Sostres, Vilaret, Vizcarra. Total 12

Resultat: Aprovat per majoria.
8. - Aprovació d'una proposta per demanar millores d'inversió a l'Hospital
Atès que un Fibroscan és una prova mèdica no invasiva, ràpida i indolora per mesurar el
grau d’afectació del fetge per als malalts que pateixen l’Hepatitis C.
Atès que el Consell de Participació de la Fundació Sanitària de Mollet de 16 de juny de
2015, va informar que les proves de diagnòstic amb FIBROSCAN eren necessàries per
als pacients d’Hepatitis C.
Atès que per fer aquesta prova els malalts han de ser derivats a altres centres
hospitalaris, ja que a hores d’ara l’Hospital de Mollet no disposa d’aquest aparell
sanitari (Fibroscan).
Atès que segons consta a l’acta de la reunió del Consell de Participació de la Fundació
Sanitària de Mollet de 16 de juny de 2015, es va contemplar la possibilitat de portar 4
cops l’any el Fibroscan a l’Hospital de Mollet.
Atès que la salut ha de ser un valor social de primer ordre i un dret fonamental de la
ciutadania que cal preservar i garantir per aconseguir una societat justa i amb més
igualtat social.
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Atès que s’ha de promoure una atenció a la salut propera, individualitzada i ràpida,
adaptada a la persona i al seu estat de salut, i integrar totes les línies assistencials per
facilitar la continuïtat de l’atenció.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Solidaritzar-nos amb els malalts amb aquesta patologia.
2. Sol·licitar amb la major brevetat possible una reunió amb la direcció de l’Hospital
de Mollet per tal de tenir tota la informació de quina és la situació actual dels
malalts d’Hepatitis C i de quines són les inversions necessàries per mantenir una
cobertura sanitària de qualitat per aquesta malaltia.
3. Sol·licitar a l’autoritat sanitària corresponent el Pla d’Inversions i Compres
Sanitàries per tal de millorar i ampliar els serveis públics sanitaris a l’Hospital de
Mollet.
4. Demanar que amb l’objectiu de tenir una sanitat pública de qualitat i de proximitat, i
que en la mesura del possible es vagi ampliant el ventall de prestacions sanitàries, es
facin les gestions necessàries per poder disposar d’un Fibroscan a Mollet del Vallès.
5. Traslladar aquest acord a la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès, a
Marea Blanca de Catalunya, a la Fundació Sanitària de Mollet, al Consell de
Participació Ciutadana de la Fundació Sanitària de Mollet, al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació d'una proposta que insta l'aprovació del Pla especial i d'altres
mesures a l'espai natural de Gallecs
Gallecs és un espai metropolità únic que està protegit sota la figura d’un PEIN (Pla
Especial d’Interès Natural), la gestió del qual està definida per un Pla Director, a través
del Consorci de Gallecs. Resta pendent l’aprovació del Pla Especial del Parc Territorial
de l’Espai Rural de Gallecs, que ha de posar les bases sobre els usos i activitats, així
com a molts altres temes relacionats amb la gent que hi viu, amb els usuaris de l’espai, i
les administracions que tenen implicació en aquest espai.
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Ja fa molts anys que es resta a l’espera de poder debatre i aprovar el Pla Especial, cabdal
per aclarir molts aspectes claus que avui queden sense resoldre i sense saber qui se
n’ocupa; com els usos compatibles, els usos incompatibles, o el règim de cessió
d’espais. Mentrestant alguns d’aquests temes queden a l’aire, com poden ser per
exemple l’arribada de la xarxa d’aigua potable o de clavegueram per als veïns que
habiten la zona, la possibilitat de tenir aigua potable a través d’una font al pla de
l’Església, així com també la possibilitat que hi hagi en aquest indret uns lavabos
públics per tal que els visitants i usuaris de Gallecs en puguin fer ús. També caldria
reforçar els panells informatius sobre les normes de convivència a l’espai.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i
també a l’INCASÒL, perquè accelerin els tràmits de discussió, valoració i aprovació
del Pla Especial del Parc Territorial de l’Espai Rural de Gallecs, amb la participació
dels actors implicats.
2. Estudiar la possibilitat que hi hagi una font d’aigua potable i uns lavabos públics a la
zona del pla de l’Església de Gallecs. També la viabilitat que els veïns de Gallecs
puguin disposar d’aigua potable provinent de la xarxa pública a les seves llars.
3. Reforçar la informació a través de panells informatius sobre les normes de
convivència en aquest espai.
4. Habilitar punts de recollida d’excrements de gossos en els llocs més concorreguts.
5. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a l’INCASÒL, al Consorci del Parc de l’Espai d’Interè6s
Natural de Gallecs, així com als ajuntaments amb territori a Gallecs.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Aprovació d'una proposta de suport a la comunitat educativa per reivindicar
els recursos necessaris per a l'educació especial a Mollet
Atès que en els últims anys el govern de la Generalitat ha estat retallant any
darrera any el pressupost en el departament d'Educació i això ha comportat la
retallada en els recursos tant de personal com de medis. Mollet no s'escapa a aquestes
retallades i en els últims anys hem vist com tancaven quatre línies al nostre municipi
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i com una de les escoles més antigues, el Nicolás Longarón començava el procés de
tancament.
Atès que el darrer any vàrem ser testimonis de com es volia suprimir una altra línia de
P3 del CEIP Montseny per aquest curs escolar 2015-2016. Va ser la pressió dels pares i
mares de la pròpia escola i el suport d'altres escoles de Mollet, que a través de la
recollida de signatures dels molletans i molletanes, van aconseguir paralitzar aquest
tancament.
Atès que el curs passat el Departament d'Educació de la Generalitat va suprimir un
educador de la USEE que li pertocava per llei, al CEIP Sant Vicenç i que gràcies a la
mobilització de l'AMPA de l'escola, aquest curs escolar, l’educador de la USEE, s'ha
tornat a recuperar.
Atès que el CEIP Sant Vicenç encara que ha recuperat l’educador USEE, ha perdut a
canvi, el vetllador del qual gaudien el passat curs escolar. Aquest vetllador, no es tracta
d'un complement, sinó que esta contempla per la llei segons el número de nens i nenes
que requereixen aquest servei, a més aquest vetllador porta a terme una tasca molt
important de recolzament a l'escola per els infants que requereixen el seu suport.
Atès que l'escola Can Vila ha tingut aquest curs un augment significatiu d'alumnes i no
ha obtingut tots els recursos necessaris per atendre aquest augment, deixant aquesta
escola en una situació molt delicada per la saturació que presenta.
Atès que la ciutat de Mollet és un important referent, pel que fa a l'educació especial,
dins de la comarca del Vallès Oriental. És capdavantera amb la seva Escola Municipal
d'Educació Especial Can Vila i amb els serveis d'USEE que acullen els CEIP Sant
Vicenç i CEIP Federico García Lorca. Aquest serveis no només són ocupats per
alumnes de Mollet sinó que acullen alumnes d'altres municipis de la zona que no
gaudeixen d'aquest servei. La pressió ha de ser indispensable, tant des de Mollet, com
des de tots els municipis de la zona, per tal que la nostra ciutat continuï sent un referent
i els i les alumnes de la zona puguin seguir gaudint d'aquest servei.
Atès que el funcionament de l'educació pública a Catalunya està tirant endavant gracies
al sobre esforç que fan els professionals que hi treballen, no es pot continuar carregant
tot el pes de les retallades en aquests professionals. Però el que encara és més greu és la
manca de sensibilitat del departament a l'hora de treure recursos que donen suport a
nens i nenes que necessiten una atenció especial.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
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ACORDI
1. Donar recolzament a l'acord que es va arribar des de la comunitat educativa de la
ciutat articulada en el Consell Escolar Municipal, en la seva darrera sessió del 8
d'octubre de 2015 relatiu a parlar amb el cap de Serveis de la zona del departament
per tal de mostrar les nostres reivindicacions.
2. Reclamar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya els recursos
necessaris per atendre la diversitat i poder oferir realment una educació inclusiva al
nostre municipi.
3. Fer un comunicat als municipis veïns, demanant que també facin la petició al
Departament d'Ensenyament, ja que tant la USEE com l'escola d'educació especial
son recursos de zona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d'una proposta perquè els plens puguin ser consultats de forma
permanent a la web municipal
Els plens d'un ajuntament, com els de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, són l'expressió
del mandat popular derivat d'unes eleccions on les diferents forces polítiques debaten i
aproven els aspectes més importants, en aquest cas de de la ciutat de Mollet del Vallès.
Durant anys els plens només s'havien pogut seguir en directe des de la mateixa Sala de
Plens (a excepció d’èpoques en què s'havien pogut seguir en directe des de la radio o
des de la xarxa).
A l'iniciar aquest mandat municipal, després de quedar plasmat al document de
funcionament, obertura i transparència -l'Acord per Mollet-, els plens ordinaris i
extraordinaris es passen en directe a través del web municipal www.molletvalles.cat.
Molts ciutadans ja han fet ús d'aquesta obertura informativa però també n'hi ha molts
que han demanat poder visualitzar els plens hores o dies després d'haver estat
retransmesos en directe.
Ens felicitem d'aquesta iniciativa d'obertura i transparència, tot i que pensem que és
incompleta.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
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ACORDI
Habilitar un accés directe al web municipal (banner) per a la consulta dels vídeos dels
plens, preferible en el termini de 24 h des de la celebració de la darrera sessió, per tal de
facilitar l’accés a la ciutadania i que puguin ser visionats en qualsevol moment.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta de restauració del fresc "El Baptisteri" de Joan
Abelló
Atès que a l’església de Sant Vicenç de Mollet hi ha una obra cabdal del nostre artista
molletà Joan Abelló; un fresc que està en una capella de l’església fet el 1966 i que
porta per títol El Baptisteri.
Aquest fresc és una gran obra pictòrica que tenim a la nostra ciutat. La propietat de
l’obra és de l’Església però la importància de la mateixa transcendeix per la vàlua de
l’obra en qüestió.
El fresc té desperfectes a la part inferior i ara que encara es pot restaurat, estaria bé que
es realitzés una intervenció per arreglar l’obra.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès a través de la Fundació Municipal Joan Abelló
col·labori amb l’església de Sant Vicenç per, en el cas que sigui necessari, es busquin
recursos i subvencions per procedir a la restauració de l’obra.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta amb motiu del 75è aniversari de l'assassinat del
president Lluís Companys i Jover
Atès que ell dia 15 d'octubre es commemora el 75è aniversari de l'assassinat del molt
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats
franquistes en
l’única sentencia d'aquest tipus a un president d'una nació
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democràticament escollit a la historia d'Europa, sentencia que continua encara sense
declarar-se nul·la per part de l'Estat Espanyol.
Fins a dia d'avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s'estableixen mesures
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha
servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells
el que condemnava el President Companys.
D'aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considera el 2010 no procedent el recurs
de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada
pel Consell de Guerra d'Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el
President Companys, perquè considerava que ambdues sentencies eren inexistents i
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei
52/2007.
D'altra banda, l'immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l'Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d'Alemanya com des de
França s'han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d'haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l'Arxiu
d’Àvila, enlloc d'haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la
seva legítima propietària.
Un cap tancada la causa contra el franquisme a l'Estat espanyol, deixant els represaliats
en situació d'indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
'Querella Argentina'. Una querella on també hi ha la causa contra el President
Companys a instàncies d'Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra
l'Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la
com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no
és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d'aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem,
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Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació
de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s'ha reparat
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de
totes les nacions i pobles de l'Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l'Estat
Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la
sentencia del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l’Esquerra nacional, "la nostra és
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la
justícia universal.
A Mollet del Vallès, l'Ajuntament ha demanat en comptades ocasions el restabliment de
la memòria de Lluís Companys i de la resta de morts en dictadura de manera il·legal.
També el passat 20 de juliol de 2015 l'Ajuntament es va adherir a la querella argentina
com a part demandant en l'assassinat de Josep Fortuny.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
acords següents:
Instar el Govern de l'Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents
per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l'honor del President Companys sigui reparat.
Instar el Govern de l'Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien els drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a
inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats
il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el
seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari
perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als
efectes legals procedents.
Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar
amb la finalitat d'incorporar entre els requisits habilitats per procedir a la revisió d'una
sentencia ferma, la declaració d'il·legitimitat realitzada conforme a l'article 3 de la Llei
52/2007, de 26 de desembre , per la qual es reconeixen i amplien els drets i s'estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura,
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així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern
de l'Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les
sentencies declarades il·legítimes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Reclamar a l'Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l'any 1940 i que actualment es troba confiscada a
l'arxiu d’Àvila .
2. Instar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys
que participin d'un acte de desgreuge a la figura de l'únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s'hauria de
fer al fossar del Castell de Montjuic.
3. Seguir col·laborant amb aquelles persones que participen de la querella argentina
mentre no siguin restituïdes les famílies.
4. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l'Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament
Europeu, a l'ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, Gordi, López, N.Muñoz, Moya, Murillo, Pérez
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total 21

Voten no:

Calvo. Total 1

S’abstenen:

A.Cisneros, E.Cisneros, F.Muñoz. Total 3

Resultat: Aprovat per majoria.
14. - Aprovació d'una proposta relativa a la declaració de Mollet del Vallès com a
municipi oposat al TTIP
En 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió
Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat Transatlàntic del
Comerç i de la Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), presumptament amb la
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finalitat d'incrementar el comerç entre la UE i EUA, reduint les barreres no aranzelàries,
a fi d'aconseguir crear ocupació, creixement econòmic i millora de la competitivitat.
Des d’aleshores, la UE i els EUA estan negociant, d'esquena a la ciutadania i als seus
representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda
protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut, posant per davant l’interès
comercial dels inversors i empreses transnacionals (ETN) a l’interès general. Aquest
acord de regulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l’Atlàntic per tal
d’unificar criteris, afectaria a la població en els següents àmbits:
-

Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l’entrada a la UE dels
aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb
químics nocius per a la salut humana i fins i tot cancerígens, o el pollastre esterilitzat
amb clor, que actualment són legals als EUA però no a Europa. A més a més es vol
regular la reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors
europeus a una competència injusta i desequilibrada per part de les grans
corporacions agroindustrials americanes.

-

Drets laborals i política social. En aquesta matèria l’harmonització” reglamentaria
passa per malmenar en extrem el “model social i de dret laboral europeu” i
equiparar-lo amb el nord-americà, molt més precari, i en alguns casos inexistent. Els
EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la
llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva, i si es signa el TTIP, a Europa
passaríem a estar al mateix nivell.

-

Dret als serveis d’interès públic. Debilitar les normes europees establertes per als
serveis d’interès públic és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització
dels serveis d’aigua, o limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les
licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.

-

Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la
pretesa “harmonització” d’estàndards, és a dir, desregular els mercats. Està en perill
el principi de precaució europeu, clau per la política europea mediambiental, amb
greus conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el medi ambient.
Aquí afectarà clarament amb la “lliure pràctica” de les prospeccions petrolieres.

-

Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el sentit d’obrir la
contractació pública a l’engròs dels serveis de salut a la inversió privada i a la
competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les medicines i els
serveis de la salut, fent-los menys assequibles a la ciutadania.
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-

Cultura. La protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui
un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s’inclogui l’excepció
cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del
cinema i de la cultura en general.

-

Acord comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d’acords
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat força impulsora des
de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria suposar la formació
de blocs econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a les normes
en les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant a la cooperació mundial i
afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor
els desafiaments comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi
ambient.

-

Instauració d’un tribunal privat per resoldre les controvèrsies inversora-estat, que no
tindria en compte les lleis pròpies del país on hi ha la demanda. Per exemple, un
tour-operador podria demandar al govern si es decidís implantar un impost
mediambiental, i exigir una indemnització milionària.

Els governs regionals de la UE (governs autonòmics, en el nostre cas), així com les
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a
escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions.
Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP.
Les Administracions Locals no ha de romandre alienes al TTIP sinó que:
-

Atès que han d’estar prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de
responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que
comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi
ambient;

-

Sent els canals adequats per promoure els serveis públics i la indústria i ocupació
locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l’interès comú;

-

Estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals, i per tant,
a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la ciutadania.

Les comunitats locals volem ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està
veritablement en joc després d'aquest Tractat, i la sort que correran els serveis i compres
públiques:

Codi de verificació: 2a687dda-98cc-4f27-a371-eb048042be34

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

-

El comerç i la inversió solament poden contribuir al bé comú i conduir a intercanvis
econòmica i socialment beneficiosos si respecta les necessitats humanes a tot arreu, i
no es basa únicament en el benefici dels especuladors financers i de les empreses
multinacionals.

-

L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps
l'eliminació programada i progressiva de la solidaritat i la democràcia.

-

L'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la competència produeix
efectes contraproduents quant a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el seu cost.

-

Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre
exclusivament de la lògica del mercat.

-

Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils permet assegurar
una qualitat de vida digna per a totes les persones a tot arreu, en estret nexe amb
l'exercici real de la democràcia.

-

El control públic ha de preservar-se per garantir l'accés als béns comuns i a la
creació de nous serveis públics, així com per afavorir la indústria i ocupació locals.

Del 10 al 17 d’octubre s’han celebrat els Dies d’Acció Internacional contra el TTIP, en
el que s’han presentat tres milions de signatures contra aquest, posant de manifest que
aquesta qüestió és més vigent que mai, que la demora en aquestes negociacions posen
precisament al descobert que va molt més enllà d’un tractat comercial, i per això la seva
transcendència.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Declarar Mollet del Vallès com a municipi oposat a un TTIP que no defensi els
serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social, el medi ambient i els
drets de la ciutadania.
2. Demanar al Govern espanyol que defensi la màxima transparència i informació en
tot el procés de negociacions, garantint un debat informat capaç de donar resposta a
les preocupacions ciutadanes, pel qual el Govern haurà de comparèixer en el
Congrés després de cada ronda de negociació per informar sobre l’estat de les
negociacions del TTIP.
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3. Demanar al Ministeri d’Economia i Competitivitat que realitzi, amb caràcter urgent,
un estudi d’impacte global i sectorial del TTIP, com s’ha fet en altres països
europeus.
4. Demanar al Govern espanyol que garanteixi la total exclusió de la negociació dels
serveis públics d’interès general ( com per exemple l’aigua, la salut i l’educació)
actuals i futurs i dels serveis d’interès econòmic general, independentment de que es
financin de manera pública o privada.
5. Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol el seu
suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats
serveis socialment útils.
6. Exigir que la UE garanteixi negociacions sense secretisme i amb ple coneixement
públic de tots els acords i fulls de ruta establerts en tot el que fa referència al TTIP.
7. Exigir que la UE garanteixi que els interessos dels ciutadans i els estàndards de
seguretat alimentària han de continuar essent la prioritat.
8. Exigir que la UE vetlli per defensar que les nostres PIMES en surtin beneficiades i
això vol dir transparència en la informació i previsibilitat.
9. Exigir que el tractat doti de seguretat jurídica a les empreses per tal que tinguin la
seguretat que poden invertir en un espai a on allò acordat i firmat es respectarà.
10. Exigir a la UE que es respecti el model de benestar europeu per sobre dels
estàndards dels EUA.
11. Exigir que la UE garanteixi que en aquelles negociacions en què hi hagi diferències
de regulació, s’ha de mantenir l’actual regulació europea i en el supòsit que la
regulació d’un tercer sigui més exigent s’haurà d’acceptar la més exigent com a més
beneficiosa pels ciutadans.
12. Exigir al Govern espanyol que garanteixi que el sistema actual del ISDS (el
mecanisme de resolució de litigis entre inversor i Estat) es substitueixi per un nou
sistema que estigui subjecte a principis i supervisió democràtics, en què jutges
professionals i independents tractin els casos de manera transparent, en audiències
publiques i que inclogui un mecanisme d’apel·lació.
Un sistema que garanteixi la consistència de les decisions judicials, respecti la
jurisdicció dels Tribunals de la Unió Europa i dels Estats membres i on els
interessos privats no poden habilitar els objectius de política pública, acabant amb
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els tribunals secrets i la participació d’àrbitres que decideixen respecte a la resolució
de qualsevol litigi entre Estats i inversors.
Així mateix, aquest sistema haurà d’evitar en tot moment la creació d’organismes
que institucionalitzin la intervenció dels inversors i empreses transnacionals en les
regulacions comercials que afectin als drets de la ciutadania.
13. Exigir a la UE que garanteixi la ratificació i la implementació efectiva per part dels
Estats Units de totes les normes laborals essencials de la OIT (Oficina Internacional
del Treball) i que aquests drets laborals prevaleixin en tot l’acord, subjecte a una
clàusula de resolució de controvèrsies de caràcter obligatori, supervisada per la
societat civil i els sindicats.
14. Exigir a la UE que garanteixi que s’inclogui una clàusula específica sobre la
protecció de dades personals.
15. Sol·licitar al Ministeri d’Economia i Competitivitat la posada a disposició pública
de tota la informació sobre les negociacions que s’han portat a terme i els acords als
quals ja s’han arribat. També exigir la suspensió temporal de les negociacions del
TTIP fins que aquesta informació sigui pública i fins que no es garanteixi que les
negociacions futures es realitzen amb informació pública i a disposició de tota la
ciutadania.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, A.Cisneros, E.Cisneros, Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Gordi López, F.Muñoz, N Muñoz,
Moya, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total 24

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Calvo. Total 1

Resultat: Aprovat per majoria.
15. - Aprovació d'una proposta sobre la creació d'un parc infantil adaptat
Atès que els parcs i àrees infantils de la nostra ciutat son llocs d’oci i gaudi dels nostres
nens. Des de Ciutadans creiem que una ciutat com la nostra ha d’atendre totes les
necessitats possibles i més quan es tracta de nens i en aquest cas amb necessitats
especials.
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Per això, des del nostre grup municipal considerem necessari la creació o adaptació
d’un dels nostres parcs infantils per a l’ús i gaudi de nens amb qualsevol tipus de
discapacitat.
L’objectiu es que en aquest parc, a més de mantenir les àrees recreatives habituals,
s’incloguin aquestes àrees per el gaudi de tots el nens per igual, tinguin el dret de gaudir
sense cap exclusió i on tots puguin jugar, entenent que aquests nens puguin tenir
germans i altres amics amb qui jugar.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Crear o adaptar un parc infantil amb diferents àrees lúdiques adaptades per a
qualsevol tipus de discapacitat per a que sigui d’ús i gaudi de tots els nens sense cap
exclusió.
2. Eliminar i adaptar totes les barreres arquitectòniques d’accés al parc si les tingués.
3. Que en els parcs de nova creació es contempli com a regla general alguna zona
adaptada.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
16. - Aprovació d'una proposta de suport a la realització d'un referèndum a
Catalunya sobre el seu futur polític
El passat 27 de setembre es van celebrar unes eleccions al Parlament de Catalunya
marcades pel debat existent en la societat catalana sobre el futur de Catalunya.
En la línia del marcat sentit plebiscitari que la societat i algunes formacions polítiques
havien donat a aquestes eleccions, aquestes es van veure caracteritzades per l’existència
de tres blocs ben diferenciats de partits que es van presentar a les eleccions catalanes: un
a favor de la independència de Catalunya (Junts pel Sí, CUP), un en contra de la
independència de Catalunya (PP, Cs, PSC i Unió) i un tercer que no es posicionava en
cap d’aquestes opcions i que proposen un camí alternatiu que passa per un referèndum i,
si així ho avala el poble de Catalunya, un procés constituent (Catalunya Sí que es Pot).
També trobaríem un quart grup de partits (PACMA, Recortes-Cero-Els Verds,
Ganemos i Pirata.cat) sense un posicionament clar respecte al sentit plebiscitari de les
eleccions.
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Estem convençuts que el mecanisme més adient per a conèixer la voluntat de la
ciutadania de Catalunya és un referèndum, que malauradament fins ara no ha estat
possible acordar amb l'Estat espanyol. Un conjunt més que majoritari de forces
polítiques catalanes, tant a favor de crear un estat propi com de celebrar un referèndum,
i el seu electorat, tal com van reflectir els resultats de les eleccions del 27 de setembre,
hi donen suport.
Davant d'aquesta realitat i de la constatació que la qüestió del futur a Catalunya cal
tractar-lo des de la política, des de la bona gestió i mitjançant les eines democràtiques
que tenim a l'abast.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Expressar el suport del Consistori molletà a que es celebri un referèndum a
Catalunya sobre el seu futur polític i com a nació, ja que queda patent en els
resultats del 27S que una gran majoria de la societat catalana vol que aquesta
consulta es porti a terme.
2. Demanar a la Unió Europea i a Nacions Unides, com a terceres parts neutrals i
objectives, que promoguin una negociació entre l’Estat Espanyol i Catalunya i que
actuïn com a àrbitres neutrals durant el procés de negociació per portar a terme
aquest referèndum.
3. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados,
a Nacions Unides, al Parlament Europeu, al Consell de la Unió Europea, a la
Comissió Europea, al Consell Europeu, al Defensor del Poble Europeu, al Comitè de
les Regions i al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Voten si:

Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, Gordi, López, Murillo, N.Muñoz,
Moya, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total 14

Voten no:

Calvo, A.Cisneros, E.Cisneros, F.Muñoz. Total 4

S’abstenen:

Monràs, Bertolín, Broto, Dionisio, Díaz, Garzón, Pérez. Total 7

Resultat: Aprovat per majoria.
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17. - Mocions d'urgència
No n´hi ha.
18. - Precs i Preguntes
Precs
Sr.López:
Demana que s’escolti el debat que hi ha al país, sobre si cal un procés constituent, per
celebrar el dia de la ciutat.
Preguntes
Sr.López:
1. Sobre l’estat de l’amfiteatre del Parc dels Colors.
2. Sobre les molèsties causades per una canonada al Parc de Rafael Alberti i al barri
de Lourdes.
3. Sobre l’ús dels pivots per part d’uns comerciants.
4. Sobre la previsió de la revisió dels pedals dels contenidors de rebuig.
Sr.Sostres:
1. Sobre la comunicació als veïns de les obres que els afecten.
2. Sobre la comunicació dels calendari de la poda de l’arbrat.
3. Sobre la comunicació als veïns dels tractaments fitosanitaris a les zones urbanes.
Sra.Vizcarra:
1. Sobre la participació ciutadana.
Sra.Muñoz:
1. Sobre una tanca trencada al Parc de Rafael Alberti.
Sra.Escribano:
1. Sobre molèsties per estancament d’aigua en una zona propera a la Casilla.
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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
11/11/2015

MONRAS GALINDO, JOSE
11/11/2015

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo-201510261808390000_FH_videoacta.
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