ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de novembre de 2015
19.05 h. a 22.30 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Antonio Cisnero Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Incidències
L’alcalde altera l’ordre del dia, en atenció al públic assistent. El punt 18 es tracta
desprès del punt 5.

Absents
Susana Calvo Casadesús, regidora (s’excusa)
Josep Gordi Serrat, regidor (s’excusa)

Ordre del dia
1. - Aprovació de les actes de les sessions de 26 d'octubre i de 9 de novembre de 2015
2. - Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2015
3. -Donar compte de l'acord de la JGL d'adhesió al manifest institucional del Dia
internacional de l'eliminació de la violència envers de les dones
4. - Ratificació d'un decret d'interposició d'un recurs d'empara
5. - Ratificació de la reversió dels bens afectes al contracte de gestió del servei de
recollida de residus i neteja viària i de la cessió d'aquests béns al nou contracte
6. - Aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària setmanal de
Mollet del Vallès
7. - Aprovació d'una declaració d'especial interès municipal d'unes obres
8. - Aprovació de la petició de derogació de la LRSAL
9. - Aprovació d'una proposta de solidaritat amb els treballadors d'EULEN
10. - Aprovació d’una proposta sobre ajuda d’emergència als camps de refugiats
sahrauís
11. - Aprovació d’una proposta per a la millora de l’accessibilitat a les estacions de
Mollet-Sant Fost i Mollet-Sta. Rosa i per la concreció de compromisos de Rodalies
RENFE
12. - Aprovació d’una proposta sobre els atacs a la normativa catalana sobre pobresa
energètica
13. - Aprovació d’una proposta per sol·licitar una nova parada de bus L345 dins el barri
de Lourdes que connecti amb l'Hospital
14. - Aprovació d’una proposta sobre polítiques de joventut a la nostra ciutat
15. - Aprovació d’una proposta sobre polítiques d’igualtat i sobre la violència vers les
dones
16. - Aprovació d’una proposta de suport a la ILP per una Llei del sistema educatiu de
Catalunya
17. - Aprovació d’una proposta sobre el canvi de nom de l’Avda. Burgos
18. - Mocions d'urgència
19. - Precs i Preguntes
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1. - Aprovació de les actes de les sessions de 26 d'octubre i de 9 de novembre de
2015
S’aproven les actes de les sessions de 26 d’octubre i de 9 de novembre de 2015.
2. - Donar compte dels informes de morositat del tercer 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 de 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.
Atès el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 3r trimestre de l’any 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 de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al 3r
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: Assabentat per unanimitat
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3. - Donar compte de l'acord de la JGL d'adhesió al manifest institucional del Dia
internacional de l'eliminació de la violència envers de les dones
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de 2015;
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern de data 16 de novembre de
2015, que la part resolutiva transcrita literalment diu el següent:
“Adherir-se al manifest del 25 de novembre de 2015 Dia internacional per l’eliminació
de la violència envers les dones, consensuat per les institucions Públiques de Catalunya,
segons es transcriu a continuació:
“MANIFEST INSTITUCIONAL
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS
LES DONES
25 de novembre de 2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobarnos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les
causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals
d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva
sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i
com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i,
en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua
entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament
les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les
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dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen
estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar
que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la
violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el
seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder
dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és
valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió
més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a
ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació
d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma
patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques,
conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei
d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el
treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal
i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que
ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.”
Resultat: Assabentat per unanimitat.
4. - Ratificació d'un decret d'interposició d'un recurs d'empara
Vist el decret de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2015, núm. 201501003525, per a la
seva ratificació, d’interposició de recurs d’empara constitucional contra la Sentència del
Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2015, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem i designació de lletrat.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar compte al Ple del Decret de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2015, núm.
201501003525, per a la seva ratificació, d’interposició de recurs d’empara
constitucional contra la Sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2015, de la
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem i
designació de lletrat.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, A.Cisnero, E.Cisneros, Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, López, F.Muñoz, Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra.
Total: 16.

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, N.Muñoz, Murillo, Sancho. Total: 7

Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Ratificació de la reversió dels bens afectes al contracte de gestió del servei de
recollida de residus i neteja viària i de la cessió d'aquests béns al nou contracte
Atès el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus municipals i de
neteja viària de Mollet del Vallès, mitjançant concessió administrativa (exp.
COGS/06012), formalitzat amb l’adjudicatària Urbaser, SA en dates 27 de juliol de
2006, 16 d’octubre de 2009, 11 de gener de 2012 i 1 de juny de 2012.
Atesos els acords del Ple de l’Ajuntament de 15 de juliol de 2013 i de 14 de juliol de
2014, de pròrroga del contracte de gestió del servei públic de referència (exp.
COGS/06012) pel període comprès des de l’1 de setembre de 2013 fins al 31 d’agost de
2014; i fins que un altre contractista es faci càrrec del servei públic, respectivament.
Atesos els acords de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2015 i de 27 de juliol de
2015, d’adjudicació i d’estimació parcial de confidencialitat i ratificació d’adjudicació
del contracte de serveis de recollida i transport de residus municipals, de neteja viària i
de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Mollet del Vallès (exp.
COSE/14019), respectivament.
Atès el Decret d’alcaldia de 31 de març de 2015, de determinar que la concessionària
Urbaser, SA seguirà prestant la gestió del servei públic de referència (exp.
COGS/06012) fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui
l’aixecament de la suspensió de l’expedient de contracte de serveis de referència (exp.
COSE/14019).
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Ateses les Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núm.
85/2015 i 189/2015 de 7 de maig de 2015 i 19 d’octubre de 2015, respectivament.
Ateses les actes de conservació i comprovació de reparacions de la Base d’Operacions;
de lliurament dels vehicles i la maquinària, amb indicació de l’amortització pendent a
l’extinció del contracte de gestió de servei públic de referència (exp. COGS/06012); i de
reversió de la Base d’Operacions, vehicles i maquinària, amb la conformitat del
contractista, de dates 13 de març de 2014, 30 d’octubre de 2015 i 2 de novembre de
2015, respectivament.
Atès el contracte de serveis de referència (exp. COSE/14019), formalitzat amb
l’adjudicatària Urbaser, SA en data 3 de novembre de 2015, la clàusula 3 del qual
determina l’inici de la prestació del servei el dia 5 de novembre de 2015.
Atesa les clàusules 10, 34.v), 53 i 55 de l’annex 13 del Plec de clàusules d’explotació i
administratives particulars i tècniques regulador del contracte de gestió del servei públic
de referència (Exp. COGS/06012).
Ateses les clàusules 42.y) i 44 del Plec de clàusules administratives particulars i l’annex
5 del Plec de prescripcions tècniques del contracte de serveis de referència (Exp.
COSE/14019).
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres de data 23 de
novembre de 2015.
Atès l’informe emès per la Intervenció de fons.
Atès l’article 174 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 29.2 de les Bases d’execució del
Pressupost municipal de 2015.
Atès l’article 2 de l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, de modificació de l’Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i aprova l’aplicació
del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (publicat en DOGC de
25.9.2015).
Atesos els articles 241.a), 248.g), 260,1.a) 261 i 262 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atesos els articles 110 i 164 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques
Atesos els articles 29, 30, 110.2, 333 i la disposició addicional segona, apartats 2 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
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Atesos els articles 52.2.n), 114.2.g) i 274, apartats 1.b) i 2, del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar l’extinció del contracte de gestió del servei públic local de recollida de
residus municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès (exp. COSE/06012) i
ratificar la reversió dels béns especificats en les Actes de reversió i de lliurament
formalitzades amb la concessionària Urbaser, SA en dates 30 d’octubre de 2015 i 2
de novembre de 2015, amb un import total pendent d’amortització de 974.315,21
euros, IVA exclòs, finalitzat el dia 4 de novembre de 2015, d’acord amb el
desglossament següent:
1.1 909.799,11 euros, equivalent a la diferència entre 1.228.787,63 euros, pressupost
total ofert per a la construcció de les obres de la Base d'operacions i 388.902,68
euros, totalitat de les subvencions atorgades per l'Ajuntament, actualitzat d'acord
amb l'aplicació de l'Índex de Preus al Consum 1,083242552 (IPC abril 2008,
data de l'acta de comprovació de les obres i IPC octubre 2015, data de
finalització del contracte).
1.2 64.516,10 euros, equivalent als mitjans de gestió afectes als serveis objecte de la
concessió, de conformitat amb la clàusula 55.6 Plec de clàusules d’explotació i
administratives particulars i tècniques, adquirits per l’Ajuntament.
1.3 Comunicar la finalització del contracte de gestió del servei públic de referència
al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya.
2. Adscriure els béns al contracte de serveis de recollida i transport de residus
municipals, de neteja viària i de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de
Mollet del Vallès (exp. COSE/14019), revertits del contracte anterior a partir de la
data d’inici de la prestació del servei el dia 5 de novembre de 2015, i
consegüentment:
2.1 Anul·lar part de l’autorització i disposició de despesa del contracte, en concepte de
suspensió de l’adjudicació per interposició de recurs especial (1 de setembre de
2015 a 4 de novembre de 2015), per import de 626.389,45 euros, IVA 10% inclòs,
amb càrrec a les partides E2-1630-227.00 i E2-1621-227.12 del pressupost
municipal de 2015, referències 22015000799 i 22015000800, resultant un import
d’adjudicació de 548.090,78 euros, IVA 10% inclòs, pel període 5 de novembre de
2015 a 31 de desembre de 2015.
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2.2 Aplicar la despesa de 13.971.563,17 euros, IVA 10% inclòs, pel període 1 de gener
de 2016 a 4 de novembre de 2019, a les partides que corresponguin dels
pressupostos municipals següents:
Pressupost

Anualitat
1

Any 2016

2
Any 2017
3
Any 2018
4

Any 2019

Període
1.1.2016 a 4.11.2016
5.11.2016 a 31.12.2016
1.1.2017 a 4.11.2017
5.11.2017 a 31.12.2017
1.1.2018 a 4.11.2018
5.11.2018 a 31.12.2018
1.1.2019 a 4.11.2019

Import
2.975.349,93 €
558.266,07 €
3.030.587,25 €
571.878,49 €
3.104.483,24 €
580.377,50 €
3.150.620,69 €

Total any
3.533.616,01 €

Total anualitat
2.975.349,93 €
3.588.853,32 €

3.602.465,74 €
3.676.361,73 €
3.684.860,74 €
3.150.620,69 €

3.730.998,18 €

2.3 Comunicar la formalització del contracte de serveis de referència al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, A.Cisnero, E.Cisneros, Daví, Díaz, Dionisio,
López, Garzón, F.Muñoz, Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra.
Total: 16.

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, N.Muñoz, Murillo, Sancho. Total: 7

Resultat: Aprovat per majoria.
6. - Aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària setmanal
de Mollet del Vallès
Atès el Reglament del Mercat Setmanal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la seva
sessió de 20 de desembre de 2003, i la necessitat d’adequar-lo a la normativa vigent i en
particular la Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior que va comportar la seva
transposició a l’ordenament jurídic estatal i català amb la llei estatal 1/2010, d’1 de
març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista i
a Catalunya amb el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, de la venda no sedentària i
el recent decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants que desenvolupa reglamentàriament el marc normatiu català.
Atès l'article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre la tramitació per a l'aprovació
dels reglaments dels serveis municipals.

Codi de verificació: 74e1379c-b4eb-4444-a326-f1c0ab86aea6

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'acord del Ple de l'Ajuntament de 26 d’octubre de 2015, pel qual s’aprovà la
formació de l’avantprojecte del modificació del Reglament del mercat no sedentari i la
creació la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte.
Vist l’avantprojecte de modificació del reglament esmentat informat favorablement per
la Comissió d'estudi, en sessió de 12 de novembre de 2015 .
Atès que la modificació del reglament del Mercat Setmanal que s’ha formulat afecta a la
totalitat de l’articulat i que en aquest cas correspon aprovar el nou reglament i derogar
l’actual vigent un cop s’hagi aprovat el nou de forma definitiva.
Vist l'informe del cap de la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals de 13 de
novembre de 2015.
Atesos els articles del 62 al 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) pels quals es regula el
procediment per a la formació dels reglaments municipals i la seva aprovació amb
concordança amb l’article 178 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
1. Aprovar inicialment l’avantprojecte del nou Reglament del mercat de venda no
sedentària setmanal de Mollet del Vallès.
2. Sotmetre el present acord i el projecte de nou reglament a informació pública durant
el termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'un anunci al Butlletí Oficial de la
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions, i tenir-lo per aprovat definitivament en el
supòsit que no se'n formulessin.
3. Trametre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva del nou reglament i la còpia
íntegra i fefaent d'aquest.
4. Publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la província, inserir-lo al tauler
d'anuncis de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en el què s'hagi publicat
íntegrament el text d'aquesta modificació de reglament.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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7. - Aprovació d'una declaració d'especial interès municipal d'unes obres
Atès que en data 1 de juliol de 2015, registre d’entrada núm. 13035, en Jaume Duran
Navarro, en representació de la Fundació Sanitària Mollet, va sol·licitar llicència
d’obres consistents en el projecte de construcció de sales de treball i d’aules de
formació interna a l’Hospital de Mollet del Vallès.
En el mateix document sol·licita l’exempció de les taxes urbanístiques i la bonificació
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
L’article 11 de l’Ordenança Fiscal número 1.2.1., reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) estableix que es podrà bonificar fins el 95
per 100 de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històriques artístiques o de foment de l’ocupació.
Així mateix, per a aquestes construccions, instal·lacions i obres, les ordenances fiscals
reguladores de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme (2.6) estableixen la no subjecció a la respectiva taxa.
Vist l’informe de la Cap del Servei de Territori.
Vist l’informe de la Cap de Servei de Serveis Econòmics.
L’òrgan competent per adoptar l’acord és el Ple de la Corporació, d’acord amb l’article
103.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat pel municipi les obres per a la
construcció de noves sales de treball i aules de formació interna a la planta
tècnica de l’Hospital de Mollet del Vallès.
2. Concedir a aquestes obres la bonificació de 75% de la quota tributària que es
preveu a les ordenances fiscals reguladores de l’Impost sobre construccions
Instal·lacions i Obres i la no subjecció a la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
3. Notificar el present acord als interessats, als Serveis Territorials i als Serveis
Econòmics de la Corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació de la petició de derogació de la LRSAL
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Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local veu a reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, posant contra les cordes la base del municipalisme i el model que ha
garantit la cohesió social de nostres país en els darrers 30 anys.
Malgrat aquest treball per assolir la cohesió social que han desenvolupat i desenvolupen
els ajuntaments, des de la restauració de la democràcia, mai han tingut un finançament
just i adequat. El finançament local ha estat l’assignatura pendent en la mesura que
l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’adequa als serveis que
es presten.
La reforma plantejada a través de la LRSAL priva les entitats locals de les competències
en matèria de prestacions dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com
d'altres competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d'ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes
del Estat, i en especial de les entitats locals, en citar l'estabilitat pressupostària com a
principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les administracions públiques
en comptes de situar l'atenció en els ciutadans/es i la qualitat en la prestació de serveis
en el centre de la reforma.
Des del principi, el món local s'ha oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i
fa mal a l'arrel mateixa del govern municipal, retalla competències als ajuntaments i
obre el camí a la desaparició o la privatització dels serveis socials que presten els
ajuntaments. El text és, a més, un atac a la Carta Europea d'Autonomia Local. És per
això que més de 3.000 ajuntaments de tot Espanya, que representen a més de 16 milions
de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el Tribunal Constitucional
en defensa de l'autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos
presentats com el conflicte plantejat van ser admesos a tràmit pel Tribunal
Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència.
Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi profund en
l'organització del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta el repartiment i la
rellevància de l'Administració Local en el conjunt de les actuacions de l'Estat,
desposseint-la de totes les seves facultats d'acció en aquest àmbit, un dels més
importants per construir una comunitat i on és essencial la proximitat per a la prestació
dels serveis.
Atès que a inicis d’aquest mes de novembre els ajuntaments hem rebut un escrit pel qual
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el qual es comunica que
l’efectivitat de l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2016, dels àmbits competencials
vinculats a la salut, els serveis socials i l’educació -que l’LRSAL desplaça a les
Comunitats Autònomes- està subjecte a una futura regulació del finançament autonòmic
i local, i comporta una mena de suspensió de facto de les previsions d’eficàcia de la
mateixa llei; i també de les expectatives generades pel mateix Ministeri en els dos
últims anys. Aquest sembla ser l’objecte de la carta: transmetre als alcaldes i alcaldesses
als quals es dirigeix que, sota el pretext d’una interpretació del Govern, l’eficàcia de la
norma no podrà perfeccionar-se per manca d’una regulació del nou finançament
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autonòmic i local. Una previsió que, ara per ara, s’escapa de l’autonomia executiva del
mateix govern que ha impulsat aquesta Reforma local.
Atès que tal com s’ha manifestat des de la FMC i l’ACM aquesta rectificació situa en
els seus justos termes les reivindicacions de milers de municipis que van haver de portar
aquesta Llei al Tribunal Constitucional. Això no obstant, considerem que el nou
posicionament del MHAP no pot expressar-se en termes de respecte i de compliment de
les regles de l’estat de dret a través d’una simple carta o circular sinó a través d’una
norma suficient que atorgui a l’esmentat posicionament la seguretat jurídica a la qual els
ciutadans tenen dret i que els governs locals hem de preservar constitucionalment.
Atès que la FEMP també s’ha expressat en el mateix termes i ha demanat garanties
legals de l’aplaçament de l’entrada en vigor del preceptes de la LRSAL que afecten a
les competències de serveis socials, salut i educació.
Atès que en el cas de l’Ajuntament de Mollet, el Ple en sessió celebrada el 24 de febrer
de 2014 va aprovar la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local en
contra de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern de l’Estat i al conjunt de formacions polítiques que concorren a les
eleccions generals, a derogar la llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local.
2. Demanar al Govern de l'Estat que, mentrestant, es comprometi a tramitar, de forma
immediata, una modificació legislativa que retorni urgentment a les entitats locals
les competències en matèria de prestació dels serveis socials i de promoció i
reinserció social, i reafirmi l'autonomia municipal constitucionalment garantida,
entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense
perjudici de la necessària coordinació de competències entre administracions, sota
els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
3. Demanar al Govern de l’Estat que abordi de manera definitiva la millora del sistema
de finançament de les entitats locals.
4. Traslladar aquest acord al grup parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la FEMP,
a la FMC, a l’ACM.

Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, A.Cisnero, E.Cisneros, Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, F.Muñoz, N.Muñoz, Murillo,
Moya, Pérez, Sancho, Talarn. Total: 19
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Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

López, Sostres, Vilaret, Vizcarra. Total: 4

Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Aprovació d'una proposta de solidaritat amb els treballadors d'EULEN
Els treballadors/es d'Eulen en vaga indefinida constaten que:
l. Que l’elèctrica Endesa subcontracte els serveis d'atenció al client. Actualment és
Eulen qui té contractats aquests serveis, però a 1 de desembre canvia la concessió a
Atento. Segons l'empresa, conseqüència d'aquest canvi de concessió 344
treballadors/es queden acomiadats/ades d'Eulen.
2. Que totes les condicions de treball de les treballadores d'Eulen són actualment
d'una mena d'esclavitud moderna legalitzada, amb sous baixos de menys de 900
euros, inseguretat i una pressió laboral, tant d'Endesa com de l'empresa
subcontractada, amb l'obligació de donar una informació que sovint es parcial o
que porta a l'equívoc al client que fa la gestió o demana explicacions. Una situació
molt precària que es contradiu amb la necessitat d'un servei d'atenció al client per
garantir fa seva qualitat.
3. Que cada nova concessió es una volta de rosca més a les ja degradades condicions
de treball. La nova empresa, a les persones que agafi no té l'obligació de mantenir
les condicions laborals, amb la qual cosa vivim una situació de degradació
progressiva que va en detriment d'un servei fiable i rigorós com el que mereix el
consumidor d'un servei essencial com és l ’energia.
4. Que no creiem sigui compatible la presentació de guanys com acaba de fer Endesa
amb mantenir aquestes dures condicions de treball per les seves empreses
subcontractades o amb el tall de llum a persones amb necessitats socials.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar la nostra solidaritat amb les treballadores d'Eulen en vaga indefinida.
2. Adreçar-nos a Endesa, Eulen i Atento per instar aquestes empreses a reunir-se el
més aviat possible amb la representació dels treballadors/es en vaga per garantir una
sortida positiva al conflicte.
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3. Instar a aquestes empreses a garantir llocs de treball i condicions laborals dignes i
estables que permetin el millor servei d'atenció als usuari/es, més en un servei
essencial com l'electricitat.
4. Traslladar aquest acord a les empreses Eulen, Endesa i Atento.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Aprovació d’una proposta sobre ajuda d’emergència als camps de refugiats
sahrauís
Atès que els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerià de Tindouf, han
patit l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han
causat grans inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes
famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de
què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de
la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s’han de lamentar
pèrdues humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per
manca d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat considerables. Pel que
fa als centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una avaluació dels danys i
esfondraments.
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informa que els seus equips sobre el
terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o
haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots
els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat possible, realitzant
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causades
per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes, equipaments domèstics
bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemoren el 40
anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre
políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un
referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Regne del Marroc,
davant de la complicitat de la comunitat internacional.
L’Ajuntament de Mollet ja ha aprovat en d’altres ocasions mocions que tracten la
situació del poble sahrauí.
En les darreres setmanes, coordinat per l’associació molletana Tibsima Mollet Sàhara,
la ciutadania i el món cívic de Mollet ha recollit més de 6.000 quilos d’aliments i
articles de primera necessitat per al poble sahrauí.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici
del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen nombroses
resolucions de les Nacions Unides.
2. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català
de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de
refugiats que pateixen actualment una situació extrema.
3. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya
que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en
aquesta situació d’emergència.
4. Col·laborar amb un ajut d’emergència a la campanya promoguda per l’entitat
molletana Tibsima Mollet Sàhara destinada a pal·liar els desperfectes causats a les
instal·lacions del Centre d’Educació i Integració per a infants discapacitats psíquics
i físics situat a la wilaia de Smara, i motivats per les torrencials pluges patides el
darrer mes d’octubre - el projecte de cooperació amb l’esmentat centre figura com a
objectiu principal en els estatuts de la citada entitat (Data de Resolució l’11
desembre de 2007.Núm. d’inscripció 35843-Secció 1ª Registre de Barcelona)- o a la
campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons Català de
Cooperació.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d’una proposta per a la millora de l’accessibilitat a les estacions de
Mollet-Sant Fost i Mollet-Sta. Rosa i per la concreció de compromisos de Rodalies
RENFE
Atès que els problemes d'accessibilitat de les dues estacions de rodalies Renfe de
Mollet, Mollet Sant Fost i Mollet Santa Rosa, representen una problemàtica llargament
reivindicada per la ciutadania de Mollet, especialment per aquella qui pateix aquesta
greu mancança en les instal·lacions del transport públic. Les persones amb mobilitat
reduïda, persones grans, els viatgers que vénen de l'aeroport, persones amb cotxets o
amb bicicleta. Una multitud de situacions que es topen amb unes andanes no adaptades
a necessitats de correcta accessibilitat i seguretat a les vies.
Durant anys també, hi ha hagut compromisos adquirits per les administracions
competents, per invertir en fer efectives aquestes millores i solucionar aquestes
anomalies, però que no s'han arribat a fer realitat. De fet, recentment el director de
Rodalies es va comprometre a invertir en la instal·lació d'un ascensor a l'estació Mollet
Sant Fost. Aquest compromís, malauradament, no conté ni quantia econòmica concreta
ni data efectiva per a dur-se a terme.
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Així mateix, no és la única cosa a solucionar, sinó que hi ha d'altres elements que fan
que les estacions no compleixin amb els mínims que cabria esperar a dia d’avui, tal com
indiquen les associacions que treballen en aquest camp, com és ADIMO de Mollet, qui
denuncia entre d'altres, els problemes de la barrera a les taquilles a l’arribada a l'estació,
o bé que han disminuït considerablement els trens adaptats que feien parada a la nostra
ciutat.
Atès que la problemàtica no només afecta a la ciutadania molletana, sinó que abasta
aquella provinent de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, que també fan
ús de les estacions, i per tant el volum de passatgers que es veuen afectats per aquestes
insuficiències és molt considerable.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reivindicar novament, la necessitat urgent d'adoptar mesures idònies per a
l'accessibilitat i seguretat a les dues estacions de Rodalies Renfe de Mollet del
Vallès.
2. Reclamar a l’Administració competent un compromís ferm i concret de millora i
adopció d'aquestes mesures, tot establint un calendari amb dates concretes i amb un
detall del pressupost i de les actuacions a realitzar.
3. Donar trasllat de la moció als ajuntaments de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria
de Martorelles perquè es puguin afegir a aquesta reclamació.
4. Donar trasllat de la moció a ADIMO i a la resta d'entitats que treballen al municipi i
a la comarca en relació a la supressió de barreres arquitectòniques i a la direcció de
rodalies RENFE a Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

12. - Aprovació d’una proposta sobre els atacs a la normativa catalana sobre
pobresa energètica
Atès que el 23 de desembre de 2013 s'aprovà el Decret Llei 6/2013, pel qual es modifica
la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2).
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d'electricitat o gas (afegir 3
punts a l’art. 252-4.
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
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El govern de l'Estat va emetre recurs d'inconstitucionalitat la qual cosa suposà la
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya.
En aquesta llei:
-

-

L'article 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat.
L'article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d'aigua,
energia i gas.
L'article 18 inclou un telèfon d'informació gratuït per als serveis bàsics en les
factures.
La disposició addicional primera, crea el Fons d'atenció solidària de
subministraments bàsics per atendre els casos d'unitats familiars que no poden
complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d'aigua,
electricitat o gas.
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6/2013, raó per la qual el
Tribunal Constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la constitucionalitat
de l'esmentat Decret.

A instàncies de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH), l'Aliança per la
Pobresa Energètica (APE) i l'Observatori pels drets econòmics, socials i culturals
(Observatori DESC), el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica provinent d'una ILP promoguda per aquestes entitats; aquesta llei és
vigent des del 6 d'agost.
En aquesta Llei s'inclou l'article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica:
1. Les administracions públiques han de garantir el dret d'accés als subministraments
bàsics d'aigua, gas i electricitat.
2. S'ha d'establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a la
concessió d'ajuts per evitar els talls de subministraments.
3. Les administracions públiques han d'establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
4. Abans d'un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i
s'ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3.
5.- L'empresa ha d'informar d'acord amb l'art 17 de la Llei 22/2010.
Ha estat el passat mes d'octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d'inconstitucionalitat emès pel govern de l'Estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3,17 i
18,2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
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En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el govern de l'Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d'algun dels seus articles i per
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s'allarga
el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5
de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
Davant de la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l'Estat de derogar
legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica
tot just en aquest període de l'any.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. L'Ajuntament de Mollet del Vallès rebutja enèrgicament l’actitud del govern de
l'Estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica.
2. Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les
persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
3. Instar al govern de la Generalitat a emprendre mesures de coordinació respecte als
procediments per tal d’implementar les mesures de manera homogènia a tot el
territori català.
4. Demanar a la Generalitat que en virtut de l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de
29 de juliol, promogui un acord marc en allò que fa referència a l'establiment
d'acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts
a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a
càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d'aquests
serveis. Mentre no es produeixi aquest acord marc, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès continuarà complint la llei amb la vigència dels convenis ja signats amb les
subministradores
5. Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i efectes.
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, N.Muñoz, Moya, Murillo, Pérez,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret, Vizcarra. Total: 20

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

A.Cisnero, E.Cisneros, F.Muñoz. Total: 3
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Resultat: Aprovat per majoria.
13. - Aprovació d’una proposta per sol·licitar una nova parada de bus L345 dins el
barri de Lourdes que connecti amb l'Hospital
Atès que el transport públic en bus urbà a la ciutat compte amb una línia circular que
recórrer tota la ciutat i que es complementa amb les línies de bus interurbà que
connecten Mollet amb altres ciutat de l’entorn.
El barri de Lourdes per les seves característiques d’ubicació respecte a la resta del nucli
urbà i també per el número de residents té una freqüència de pas diferents que la resta
de la ciutat pel que fa al bus urbà (L1).
No obstant, pel barri de Lourdes passen línies interurbanes de bus, amb les que es pot
utilitzar el mateix sistema tarifari que per la línia urbana L1. D’aquesta manera, l’oferta
i la freqüència d’expedicions que connecten el barri amb la resta de la ciutat i els
principals equipaments públics es concreta en 158 expedicions diàries (anada i tornada).
Atès que l’únic espai de la ciutat que quedava connectat amb una freqüència inferior a
la resta des del barri de Lourdes era el nou Hospital, l’Ajuntament a través d’un escrit
enviat el passat 11 de novembre de 2015, ha sol·licitat formalment a la Generalitat la
modificació de la ruta del bus interurbà (L345) que enllaça Parets del Vallès amb
l’Hospital de Mollet i Santa Perpètua de Mogoda per tal que la línia passi pel barri de
Lourdes.
En concret, el consistori demana la modificació del recorregut d’aquesta ruta per tal que
passés pel barri de Lourdes fent parada al Passeig de Ronda. D’aquesta manera, el
servei donaria cobertura als veïns de Lourdes i a part dels del barri de l’Eixample de
Parets, amb la qual cosa es milloraria la cobertura territorial incrementant el seu
passatge.
Així mateix, també es demana un increment de freqüències en la franja horària d’entre
les 12.45 i les 15.45 i que el servei s’ampliï a dissabtes i diumenges.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que accepti la petició feta des de
l’Ajuntament per tal de modificar la ruta de bus interurbà L345 perquè tingui parada
al barri de Lourdes i s’incrementi la freqüència de pas en la franja horària d’entre les
12.45h i les 15.45 h, així com que s’ampliï a dissabtes i diumenges.
2. Fer una campanya informativa específica de l’oferta de transport públic per al barri
de Lourdes, fent referència especial als horaris dels serveis i parades.
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3. Traslladar aquest acord a l’Associació de Veïns del barri de Lourdes i al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. - Aprovació d’una proposta sobre polítiques de joventut a la nostra ciutat
Atès que el Pla Jove de Mollet del període 2008-2012, naixia de la necessitat de renovar
el Pla de joventut aprovat el 1999, i amb la intenció d’elaborar un pla adaptat als nous
temps. Les dues línies de estratègiques de treball eren l’emancipació de les persones
joves i el Foment de la participació juvenil.
Un cop transcorregut el termini, pertoca treballar en el nou Pla Municipal de Joventut,
tot partint de la necessitat d'avaluar i actualitzar l'anterior pla i adaptar-lo a les
necessitats actuals dels joves i als recursos dels quals disposa l'Ajuntament i el
municipi, per a donar-hi resposta.
Partint de les consideracions expressades sobre el pla anterior, el Pla Local de Joventut
ha de ser un instrument que incorpori les següents línies generals i objectius:


Que compti en el seu disseny amb la participació activa dels i les joves
mitjançant la creació d’un Grup Motor.



Que sigui útil i realista, ajustat a les possibilitats i competències de
l’Ajuntament



Que tingui una vigència de 4 anys



Que sigui un instrument estratègic d’intervenció local en joventut i que a la
vegada, promogui el creixement i la formació personal de les persones
participants.



Que esdevingui un referent per a la definició de les polítiques que afectin a
les persones joves de la Ciutat.

En consonància amb la realitat més global hi ha dues línies estratègiques que estableix
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya del 2010-2020, i que es mantenen de l’anterior
Pla:


L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida
de les persones joves i l’exercici de la plena ciutadania.



La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i de
processos que generen capacitat en les persones joves per decidir, intervenir i
transformar el seu entorn, les seves relacions i les seves possibilitats de
desenvolupar-se personalment i col·lectiva.
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L'Objectiu general del Pla local de joventut és: “Que les polítiques de joventut siguin
concebudes des de criteris de transversalitat i integralitat, anant més enllà d'oferir
determinats serveis i atenent determinades necessitats, treballant des d'una perspectiva
global que interrelacioni els diferents àmbits de la vida del jove: formació, treball,
habitatge, salut, participació democràtica, equilibri territorial i cohesió social. Establint
estratègies perquè les polítiques de Joventut afavoreixin i possibilitin el
desenvolupament personal dels joves i també, el desenvolupament comunitari i
democràtic d’aquests.
Es percep com un element fonamental la participació activa dels joves en la definició de
polítiques de joventut per als joves i amb els joves.
D’allò exposat es desprèn que aquest Pla ha de ser:


Integral: ha d'atendre les necessitats del jove des d'un punt de vista global i
interrelacionat. S’ha d’aproximar a la realitat des d'un plantejament integral
que identifiqui els diferents àmbits que condicionen la vida juvenil del
municipi. Ha d’evitar plantejar intervencions parcials que atenguin i
resolguin necessitats puntuals o aïllades.



Promotor: El Pla ha de promoure el creixement personal dels joves
participants a través de la participació en la comunitat en la que viuen. A la
vegada, ha de contribuir a l’adquisició d’aprenentatges i coneixements
d’aquests joves en matèria tècnica per al desenvolupament de plans
comunitaris.



Subjectiu: El Pla ha de contenir dades i anàlisis objectivables sobre la realitat
juvenil a Mollet i plantejar indicadors i variables verificables però, i molt
important, el Pla ha de ser també, un instrument influenciat i creat des de la
vivència i la percepció de la realitat que tenen els joves. Aquestes
percepcions personals i comunitàries dels joves s’han d’incloure per
aconseguir que el Pla sigui compartit i viscut com a una eina dels joves i per
als joves i no sols, un catàleg d’actuacions tècniques de l’Administració
Local però allunyat del sentir dels joves de Mollet.



S’ha de concretar en projectes: els joves de Mollet han de portar a la
consecució dels objectius generals i específics definits en el pla (sobre la
base de la realitat a que responen, les necessitats o problemes que volen
abordar, el que es vol fer, els destinataris o beneficiaris de les accions, i
l’adequació amb altres actuacions de les diferents administracions).



Avaluable: Establint també una metodologia i un període per a avaluar des
de tots els participants, quin ha estat el grau de consecució dels objectius
plantejats.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Codi de verificació: 74e1379c-b4eb-4444-a326-f1c0ab86aea6

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

1. Crear el Pla Jove 2016-2020, basat en un procés participatiu ampli i extens, instant
als grups municipals a que s’impliquin activament en la seva elaboració.
2. Treballar de manera específica i amb especial incidència els àmbits de la
participació activa, i la feminització i igualtat de gènere.
3. Mantenir al pressupost municipal per a l’any 2016 la dotació econòmica necessària
per a continuar amb la redacció del Pla Local de Joventut, tot articulant els
mecanismes necessaris per a la implantació gradual dels pressupostos participatius
en el pressupost de joventut.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d’una proposta sobre polítiques d’igualtat i sobre la violència vers
les dones
Atès que cada dia ens sorprèn a les notícies els casos d'increment d'assassinats de dones
a causa de la violència masclista.
Recordem l'etapa deis anys 70 i 80, quan les reflexions d'algunes feministes ens deien
que "el principal enemic de les dones no és el desconegut que ens espera en una
cantonada a les fosques; l'enemic potencial és al marit, la parella, el company, el fill o el
pare”.
El 25 de novembre es commemora en honor de les tres germanes Mirabal, activistes de
la República Dominicana i que van ésser assassinades el 1960 per la dictadura de Rafael
Trujillo.
Alguns càlculs estimen que el 35% de les dones pateixen violència de gènere i en alguns
països puja fins al 70%. També es troben en perill d'ésser víctimes de la mutilació
genital 30 milions de nenes en indrets on es practica aquest ritual.
La violència de gènere inclou violacions, prostitució forçada, explotació laboral,
avortament selectiu per sexe, violència física i sexual contra les prostitutes, infanticidi
femení, ablació del clítoris, tràfic de dones, violacions en períodes de guerra,
assetjament en organitzacions masculines com els exèrcits, i atacs a qualsevol forma
d'homosexualitat.
En els nostres àmbits s'intueix que va en augment la violència vers les joves en àmbits
escolars.
Segons l'Assemblea General de l'ONU, desembre de 1993: “com a violència de la dona
s'entén tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o que pugui
tenir resultat un mal o patiment físic o psicològic per la dona, així com les amenaces de
certs actes, la coacció o la privatització arbitraria de la llibertat, tant si es produeix en la
vida pública com en la vida privada".
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Les polítiques de prevenció no són suficients. Calen més esforços per detectar a temps
agressions imminents. No solament en el terreny policial o el de la justícia, sinó també
noves formes en els entorns familiars i escoles.
Tot i així, no serà prou si no es produeixen canvis profunds, sobretot de reconèixer que
la societat, des de fa segles patriarcal, està basada en la mirada masculina com a
referent. Possiblement, des de l’àmbit psicològic cal treballar per detectar i estudiar amb
més profunditat les diferències entre sexes en els processos de creixement de l'ésser
humà fins a ésser adult.
Degut a la greu crisi econòmica que hem patit les administracions públiques han relegat
molts temes de la nostra ciutat, com ara la violència de gènere o les polítiques
d’igualtat, a un segon pla i se les ha asfixiat sense recursos. Aquesta tònica no
contribueix a la dinamització de departaments i de polítiques, sinó que els relega a un
estadi de letargia i recreació d’accions no sempre efectives, en comptes de ser creatius i
buscar noves estratègies d’actuació.
Per altra banda, hi ha molta feina a fer entre els menors i adolescents que han conviscut
amb maltractadors o han estat víctimes colaterals de la violència de gènere vers les
seves mares. Aquests constitueixen un factor de risc molt elevat i que seria necessari
contemplar per tal de contribuir a la superació de la situació de la violència masclista i
evitar la repetició de patrons i rols.
Un dels elements clau, és fomentar l'autoestima de nenes, noies i dones, ja que la
confiança en elles mateixes les convertirà en dones més sanes, fortes i equilibrades
mentalment. L'educació dels nens envers les seves companyes ha de ser fruit d'un treball
conjunt.
Hem de treballar amb els joves, des de les escoles de primària i secundària, per tal de
feminitzar a les nostres noies i donar a conèixer als nois que hi ha una forma de
masculinitat sense ser agressiu amb el sexe contrari. S’ha de treballar amb les
generacions que composaran les generacions futures i fer possible que existeixi un nou
model de societat on no tingui continuïtat una visió masclista de tots els aspectes de la
nostra societat i s’estableixi una veritable igualtat entre ambdós sexes.
I no només a les escoles i als instituts, sinó que també des de les institucions, hem de
dotar d’espais propis per autoorganitzar-se i desenvolupar-se, per tal de que puguin
aprendre i divertir-se més enllà de les activitats purament d’oci que s’ofereixen de
manera clàssica.
La responsabilitat no pot recaure només en l'educació i la família, també hem d'assumir
la responsabilitat dels mitjans de comunicació que sens dubtes afecten els models que
s'imposen.
La figura masculina continua sent més valorada en tots els àmbits de la política, els
esports, la cultura, la ciència i les arts. La publicitat, la televisió, els continguts
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d'internet i premsa, el cinema i la pornografia, difonen una imatge no real de la dona
basada en el seu físic, mostren una dona feble i superficial, capficada en el seu cos i
sotmesa a la demanda de com la vol la mirada masculina.
Els referents que en l'actualitat perseveren per les nenes i joves en respecte al seu gènere
són de feblesa, de dependència respecte al seu company, de vulnerabilitat davant dels
aspectes de la vida, d'inseguretat vers al seu cos i a vegades a la recerca de l'aprovació
del seu company o parella.
Cal treballar en el paper futur de la dona amb referents rellevants dins del transcurs de
l'historia, donant protagonisme a dones que durant segles han treballat en els seus
àmbits però que la historia ha obviat i ha amagat. En universitats, instituts i escoles
aquestes programacions no existeixen.
Les dones han demostrat la seva fortalesa des dels seus orígens, amb les antigues
societats precàries quan en moltes circumstàncies han treballat per preservar i protegir
les seves famílies. Sense la seva aportació al món no hauria avançat.
Qui s'ha cuidat de difondre la idea del sexe dèbil, ens podem preguntar?
A les societats androcèntriques que continuen a través deis temps no els ha interessat al
paper imprescindible i rellevant de les dones; la mateixa naturalesa en certes èpoques
les va esclavitzar i ho continua fent en molts països amb les maternitats sense control.
Dones i homes cal que treballem per consolidar totes aquestes mancances que tenen
dramàtiques conseqüències; amb l'objectiu d'afirmar i fer efectiu que, per sobre de les
nostres diferències sexuals, primer, i sempre, som persones per igual.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Continuar fomentant des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès els serveis i
activitats en favor de la consecució de la igualtat de drets reals entre homes i dones,
ja que és un problema de totes i tots, incidint en el contingut d'aquestes
programacions i donant preferència i visibilitat a les dones rellevants que la historia
ha obviat i amagat.
2. Buscar complicitats amb la Generalitat de Catalunya per tal de promoure, en els
plans educatius, programes amb equips de psicòlegs i mestres per detectar, a temps,
possibles focus de violència masclista.
3. Continuar amb la coordinació entre les àrees d’igualtat de gènere, de joventut i
d’educació per implementar i ampliar programes com “Estimar no fa mal”, amb
l’objectiu d’educar als i les joves de la ciutat en la consciència de trencar els rols
masclistes, i amb l’objectiu de feminitzar la nostra societat.
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4. Potenciar dins el SIAD, el servei municipal existent d’atenció psicològica i jurídica,
una especial atenció dels menors i adolescents víctimes de violència de gènere.
5. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
als Grups de Dones de la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
16. - Aprovació d’una proposta de suport a la ILP per una Llei del sistema
educatiu de Catalunya
Atès que l'Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d'Educació de Catalunya
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen amb totalitat el dret a l'educació pública des de la llar d'infants fins a la
universitat.
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els
de titularitat privada i concertada.
Atès que l'educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d'escola
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de
decisions. Amb això, s'ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de
manera que s'instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de
fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i
als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació
vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la
presa de decisions.
Atès que cada vegada més es propicia un model d'educació encarat a la privatització de
la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes
sobretot quan parlem d’àmbits com l'emprenedoria i d’innovació.
Atès que cal que s'entengui la diversitat lluny d'un món heteronormatiu de manera que
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic,
sinó que s'hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
Atès que la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de
decisió igual que en l'educació infantil i de primària hi ha d'haver presencia masculina
que a hores d'ara és mínima.
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Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa:
família, professorat, alumnat, etc., la ratificació per part dels Consells Escolars és
essencial després d'unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres
educatius.
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a que sigui possible la potenciació de
plans d'entorn potents i d'altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que
intervenen en l'educació de les noves generacions tot incloent altres persones no
necessàriament docents i remunerades.
Atès que en cap cas s'han d'acceptar aportacions d'empreses privades en cap etapa de
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s'han de buscar
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d'innovació a primària i
secundaria, projectes d'investigació a les universitats i proposar un sistema de bequessalari per garantir l'accés a ensenyaments post obligatoris.
Atès que s'han d'establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d'altres persones que
treballen en els centres educatius.
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al
50%.
Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu
han de ser transparents i objectius.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
2. Instar al Parlament -com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del Sistema
Educatiu de Catalunya que derogui l'actual Llei d'Educació (LEC).
3. Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els
recursos necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Mollet del Vallès.
4. Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d'aquesta Iniciativa Legislativa
Popular.
Voten si:

Buzón, Escribano, Espinosa, Lopez, Moya, Muñoz, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret, Vizcarra. Total: 11.
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Voten no:

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

S’abstenen:

Monràs, Bertolín, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Talarn.
Total: 9.

Resultat: Aprovat per majoria
17. - Aprovació d’una proposta sobre el canvi de nom de l’Avda. Burgos
Atès que el nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un element important
per entendre, entre d’altres, la història, la geografia o les relacions amb altres indrets
que un poble o ciutat té.
A Mollet del Vallès, un cop recuperada la democràcia –i durant els anys posteriors- el
nomenclàtor dels carrers va canviar ja que alguns dels noms dels carrers es devien a
noms posats sota la dictadura franquista.
La Llei de Memòria Històrica parla d’adequar el nom del nomenclàtor a fets
democràtics.
A Mollet del Vallès hi ha encara possibles anomalies que han de ser tractades amb cura
i amb respecte per entendre i debatre l’origen d’aquests noms.
Una d’aquestes possibles anomalies -de fet la que ha generat el debat que ha portat a
aquesta moció- és la denominació de l’avinguda Burgos. El nom d’aquesta via es decidí
l’octubre del 1939 en un clar homenatge a la condició de la ciutat com a capital, seu de
la Junta de Defensa Nacional i del primer govern nacional franquista fins a l’octubre de
1939, quan la capital es trasllada a Madrid.
Probablement hi ha d’altres casos similars no resolts en el nomenclàtor de la ciutat que
haurien de ser subsanats i substituïts, seguint els criteris de la Llei de la Memòria
Històrica.
Atès que és voluntat d’aquest ple de resoldre aquestes possibles anomalies.
Atès que hi ha espais a la ciutat de nova urbanització com el Polígon de la Farinera on
hi ha carrers pendents de batejar.
Atès que, ara per ara, no existeix la Comissió de Nomenclàtor de la ciutat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
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1. Es creï la Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès, amb representants tècnics
de les àrees necessàries (amb veu) i un membre de cada grup municipal (amb veu i
vot ponderat segons el nombre de regidors).
2. Que aquesta comissió es reuneixi en el període màxim de dos mesos per tal de
tractar els casos de nomenclàtor que caldria revisar segons la Llei de la Memòria
Històrica, així com els nous carrers pendents.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Mocions d'urgència
Es proposa sotmetre a votació la declaració d’urgència i la inclusió en l’ordre del dia d’
aquesta sessió de la proposta següent:
- Proposta d’una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. 1- Proposta d’una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge.
Vista la proposta presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
Donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i
en una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge incloure les mesures següents:
1. Mesures de segona oportunitat.
Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecària i la Llei de Enjudiciament Civil).
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular
de les clàusules declarades abusives per les Sentencies del Tribunal Superior de Justícia
de la Unió Europea.
No és podrà executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels avaladors per
exigir la seva responsabilitat, en ordre a considerar l’habitatge habitual com un be
inembargable.
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i
al codi Guindos, excepte l’ habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de
recursos.
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2. Lloguer digne.
La regulació del lloguer en favor de la part més feble dels contractes de arrendament:
els llogaters. Introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renda i
allargant el termini mínim de durada del lloguer, com a mínim fins a 5 anys. Quan el
llogater pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable és produirà una pròrroga
automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan el
arrendador sigui un banc o gran propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit.
Les entitats bancaries garantiren 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 de alternativa habitacional.
Els grans propietaris d’habitatges, en especial les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d’actius (inclosos els procedents de
reestructuracions bancàries i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per a
les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin 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 als
pagament del lloguer d’habitatges, obtindran ajuts que els garantissin evitar el
desnonament.
En cap cas és podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació
de vulnerabilitat, ja sigui per falta de pagament de lloguer o ocupació en precari
motivada per la falta d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi un
reallotjament adequat.
En el cas què es porti a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideixi
la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament és produirà en la
zona a 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 voltor entitats de gestió d’actius
(inclosos els procedents de la reestructuracions bancaries i entitats immobiliàries.).
L’administració regularà mitjançant llei els mecanismes que possibiliten 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 , inclosos despeses de subministrament, d’acord
amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el
salari mínim professional 648,60€; en cas contrari el preu a pagar en concepte de
lloguer serà del 10% dels ingressos i els subministraments aniran a càrrec de les
empreses subministradores (punt següent).
4. Subministraments bàsics.
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 les famílies en aquesta situació és farà
d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards
de Nacions Unides.
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Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin ser coberts
per les persones vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.
5. Creació d’un observatori de l’habitatge.
Aquest observatori estaria composat per representants de les institucions i de la societat
civil. Aquest observatori serà l’ encarregat d’investigar i analitzar la situació dels
habitatges a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges
buits, fer seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb
capacitats no només de consulta sinó també control, seguiment, denúncia, executives i
de proposta legislativa.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
19. - Precs i Preguntes
Preguntes
Sra. E.Cisneros:
1. Sobre els criteris que es fan servir per a la instal·lació de papereres.
2. Sobre determinats desperfectes en les voreres i obstacles visuals.
3. Sobre la recollida selectiva.
Sr.Murillo:
1. Sobre un pal elèctric a la vorera que causa molèsties al veïnat al carrer Sant
Jordi.
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, ALÍCIA
19/01/2016

MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/01/2016
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu .
Video_201511301759220000_FH.videoacta.
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