ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
29 de febrer de 2016
19.05 h. a 23.29 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidora
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol. Regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Josep Gordi Serrat, 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
Incidències
Absents
Marina Escribano Maspons, regidora (s’excusa)
Incorporacions
Josep Gordi Serrat, regidor (punt núm.7)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2016
2. Donar compte de l'informe de morositat del 4t. trimestre de 2015
3. Donar compte de l'acord de la Junta de Portaveus de l'adhesió al Manifest amb motiu del Dia Internacional de la
Dona Treballadora
4. Aprovació de la rectificació de l'inventari a 31-12-2015
5. Aprovació d'una proposta de suport als treballadors de la planta de Bacardí a Mollet del Vallès
6. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural
de Gallecs
7. Aprovació d'una proposta per demanar a la Generalitat que no es tanqui cap línia de P3, i sobre la planificació
educativa a la ciutat
8. Aprovació d'una proposta sobre polítiques de convivència
9. Aprovació d'una proposta de suport a la ILP de renda garantida ciutadana
10. Aprovació d'una proposta sobre la cimera Paris contra el canvi climàtic
11. Aprovació d'una proposta de transformació d'espais de la ciutat en aparcaments públics gratuïts
12. Aprovació d'una proposta per augmentar el nomenclàtor dels carrers i espais públics amb nom de dones
13. Aprovació d'una proposta d'encàrrec al CEM de verificació de noves dades relatives a molletans deportats
als camps nazis
14. Aprovació d'una proposta de creació d'un Registre municipal d'empreses locals
15. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius
16. Aprovació d'una proposta en relació a l'estudi de les sales de cinema de la ciutat
17. Aprovació d'una proposta sobre la realització de consultes ciutadanes a Mollet del Vallès
18. Aprovació d'una proposta sobre la realització d'una consulta ciutadana per decidir si el municipi de Mollet
s'ha d'adherir a l'AMI
19. Aprovació d'una proposta sobre els acords marc de menjadors escolars
20. Aprovació d'una proposta de reurbanització de la intersecció del carrer Sabadell amb l'avinguda Rívoli
21. Aprovació d'una proposta de reconeixement de la tasca feta per la Diputació de Barcelona a Mollet del Vallès
22. Acceptació de la renuncia del regidor Josep Gordi i Serrat
23. Mocions d'urgència
24. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2016
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2016.
2. - Donar compte de l'informe de morositat del 4t. 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.
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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 4t trimestre de l’any 2015 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014. de 25 de juliol que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al 4t
trimestre de l’any 2015 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en relació a l´article
4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de juliol.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte de l'acord de la Junta de Portaveus de l'adhesió al Manifest amb
motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora
Vist l’acord de la Junta de Portaveus de 24 de febrer de 2016.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Portaveus de 24 de febrer de 2016,
d’Adhesió al Manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que
diu:
“MANIFEST 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món
alcem les nostres veus per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics
són innegociables. Les dones, des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la
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població mundial i cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i
estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.
Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de
les dones. Aquí no va ser fins l'any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la
lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor en l’àmbit de l’Estat, o com Dolors
Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret o Teresa Gibert que van impulsar a
Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de l’Estatut de 1932; o de
l’Emília Domènech que –des de l’àmbit municipal- va impulsar la primera consulta
legal i oficial a tot l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril
de 1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la
construcció d'una societat més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple
dret. Reconeixem els seus sabers i la seva aportació, sense el paper de moltes d'elles ara
no seríem on som, dones sovint invisibilitzades per la història en majúscules: Francesca
Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, però
també l'Eva, l'Encarna, la Isabel, ....
Catalunya compta, a dia d'avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels municipis) i 3.194
regidores (el 34% del total de representants locals), 56 parlamentàries (el 41.5% de la
cambra) i 5 conselleres (38% del Govern). Malgrat estar encara lluny de la paritat,
veiem com la presència de les dones en la política institucional creix cada legislatura, no
només en nombre sinó en termes estratègics, en la capacitat d'ocupar llocs clau. Però
l'exercici efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones. Darrerament hem
viscut airades reaccions masclistes davant lideratges femenins i feministes. Atacs
personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, des de tots els
altaveus, també avui, també aquí.
Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s'entendria sense la
presència de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana i a
la recerca del bé comú. Les associacions de mares i pares, les associacions veïnals, les
entitats de cultura popular, les entitats socials, els esplais, els agrupaments, les
associacions de persones amb diversitat funcional.... Alhora, les dones han tingut i tenen
un paper rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions de lideratge o des
de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de la realitat i
transformar-la.
Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les
entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l'agenda
política. Les primeres polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis
d'atenció a dones en situació de violència arribaven als ajuntaments democràtics amb
l'empenta de les dones organitzades als barris i pobles. La xarxa d'entitats de dones i
d'entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres drets socials i polítics.
Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des
de la societat civil per avançar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones
participem en igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem,
totes i tots, per posar la vida al centre de les prioritats i repartir-nos els temps i els
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treballs, per tal que tots i totes puguem participar de la vida pública. Comprometem-nos,
doncs, i avancem des de la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més
justos i solidaris.
MARÇ 2016”
El Ple es dóna per assabentat.
4. - Aprovació de la rectificació de l'inventari a 31-12-2015
Atesa la rectificació, a 31 de desembre de 2013, de l’inventari del patrimoni municipal
duta a terme conforme es preveu als articles 222.2 i 103 del Text refós de la Llei
municipal de règim jurídic de Catalunya i el Reglament de patrimoni dels ens locals,
respectivament.
Atès que en compliment d’allò que s’estableix als articles 204.2 i 115.2 del Reglament
d’obres i serveis dels ens locals de Catalunya, tan els organismes autònoms com les
empreses municipals han elaborat i aprovat provisionalment mitjançant acord dels seus
òrgans, els inventaris de llurs béns, drets i obligacions amb referència a 31 de desembre
de 2013, i que, per tant, integrant-se com annexos al propi Ajuntament de Mollet del
Vallès, passen a formar part de l’inventari general consolidat d’aquest, tal com s’indica
a l’article 100 del Reglament de patrimoni.
Atès l’informe del lletrat de Serveis Jurídics que s’adjunta al present dictamen.
De conformitat amb els articles 222.3 i 105 del Text refós de la llei i reglament ja
esmentats al paràgraf primer.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Aprovar la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2015.
2. Aprovar definitivament, a 31 de desembre de 2015, els inventaris, dels tres
organismes autònoms i de les quatre empreses municipals que tot seguit s’indiquen:
- Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès
- Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès
- Fundació Municipal Joan Abelló
- Mollet Comunicació, SL
- Mercamollet, SL
- Mollet Impulsa SL
- Emfo (Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació), SL
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3. Trametre una còpia de l’inventari general al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, López, Munoz F., Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 17.
Voten no: Ningú . Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo, Sancho. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Aprovació d'una proposta de suport als treballadors de la planta de Bacardí a
Mollet del Vallès
Atès que ens trobem amb un pla pel trasllat i deslocalització de l’activitat industrial de
la planta de l’empresa Bacardí al polígon de Can Magarola situat al nostre municipi, que
afecta directament a un total de 82 treballadors i treballadores i indirectament a la
totalitat de la plantilla de 266 treballadors i treballadores.
Atès que la situació econòmica i la viabilitat de l’empresa Bacardí i concretament de la
planta objecte d’aquesta nova estratègia de deslocalització amb l’únic objectiu de
traslladar l’activitat a Itàlia i davant d’una mostra més del greu empitjorament de les
condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma laboral, ja que
amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible.
Atès que no s’ha plantejat per part de l’empresa cap pla industrial alternatiu que
garanteixi la continuïtat de l’activitat industrial i el manteniment de tots els llocs de
treballs ara amenaçats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Reclamar a la direcció de Bacardí que garanteixi la continuïtat de la planta
molletana amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels
treballadors/es.
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que
intercedeixi a favor de la planta molletana i faciliti el diàleg entre les parts.
3. Donar el nostre suport a la plantilla de Bacardí i a la representació sindical en
defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball.
4. Demanar als parlamentaris de les diferents formacions polítiques catalanes que
realitzin accions per protegir la producció a la planta de Bacardí de Mollet.
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5. Fer seguiment de les situacions socials i econòmiques dels treballadors i
treballadores de Bacardí veïns de Mollet perquè des de Serveis Socials es pugui
donar suport, més enllà d’altres col·laboracions i suports que es puguin donar
directament al comitè d’empresa.
6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Bacardí, a les
representacions sindicals dels treballadors, a la direcció de Bacardí, al Departament
d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Atès que per escrit de data 21 de gener de 2016 (Registre General d’Entrada d’11 de
febrer de 2016 i núm. 2.525) la gerència del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès
Natural de Gallecs fa arribar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, membre d’aquest
Consorci, el certificat del secretari del Consorci conforme en data 23 de desembre de
2015 el Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs va
aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts que s’annexa i que afecta als
articles 20, 29 i 30 , sol·licitant la seva ratificació per part del Ple municipal de Mollet
del Vallès a efectes de continuar la tramitació legal de l’expedient.
Atès que segons l’article 87.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local; “Les entitats locals poden constituir consorcis amb altres
Administracions públiques per a fins d’interès comú o amb entitats privades sense ànim
de lucre que persegueixin fins d’interès públic, concurrents amb els de les
Administracions públiques”.
Atès que l’òrgan competent per acordar la integració de l’Ajuntament en un consorci i
per aprovar els estatuts reguladors d’aquell així com per aprovar les posteriors
modificacions dels citats estatuts del consorci del qual forma part, és el Ple de
l’Ajuntament, tal com es desprèn de l’article 22.b) i 123.1 f) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local i 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
que indiquen que “correspon en tot cas al Ple municipal en els Ajuntaments, els acords
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals(...)”.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix en relació a la modificació
d’estatuts d’un consorci que; “La modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord
previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
que per a l’aprovació” i que l’article 313 del mateix reglament fixa que per al
procediment de constitució del consorci es requereix l’aprovació mitjançant majoria
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absoluta de l’òrgan competent, informació pública dels estatuts per un termini de 30
dies i tramesa dels estatuts a la Direcció General d’Administració Local.
Vist l’informe dels Serveis Jurídics de 19 de febrer de 2016 i la conformitat de la
Secretària Municipal amb el mateix.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Ratificar l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs, acordada pel Consell Plenari de 23 de desembre de
2015, de conformitat amb el text que s’annexa i que consta a l’expedient
administratiu, d’acord amb la certificació del secretari del citat Consorci.
2. Sotmetre l’acord de modificació dels estatuts a informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació.
3. Tenir l’acord per definitivament aprovat si en el període d’informació pública no es
formulen al·legacions o suggeriments al respecte.
4. Notificar el present acord al Consorci de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, López, Munoz F., Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 17.
Voten no: Ningú . Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo, Sancho. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Aprovació d'una proposta per demanar a la Generalitat que no es tanqui cap
línia de P3, i sobre la planificació educativa a la ciutat
Atès que com ha passat en la majoria de municipis de Catalunya, Mollet del Vallès ha
sofert un alentiment en el seu creixement demogràfic. El curs vinent no serà una
excepció, ja que segons les dades de què disposem hi haurà 490 infants començaran P3,
72 menys que el curs actual. Contràriament a la situació de P3, es preveu que hi hagi un
increment de l’alumnat d’educació secundària. El curs vinent s’espera que es matriculin
aproximadament 713 alumnes a 1r d’ESO, 50 més que al curs actual i això implica, com
a mínim, un grup més.
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Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa de Mollet del Vallès i del Vallès
Oriental ha viscut amb preocupació i angoixa les comunicacions del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en les quals s'informa -sense deliberació
ni participació- que atenent el descens de la natalitat es produïa una reducció de les
matrícules de P3 de tal manera que el Departament d’Ensenyament s'obligava al
tancament de diferents grups de P3 a diversos municipis de la comarca per al proper
curs.
Atès que a Mollet segons les informacions del Departament d’Ensenyament està
afectada per tancament una línia de P3 a l’Escola Col·legis Nous, però tenint en compte
les dades d’alumnes i ràtios actuals en podrien ser més en un futur proper.
Atès que a Mollet ja hem patit en als últims anys el tancament de quatre línies a l’escola
pública, suposant en un dels casos el tancament definitiu d’una de les escoles de la
nostra ciutat.
Atès que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant grups és una postura
que perd el sentit més estricte de l’educació, que és fomentar l’aprenentatge i el
desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques,
formades i compromeses amb el futur.
Creiem que cal fer una lectura diferent a la conjuntura i solució adoptada, aprofitant el
descens de la natalitat per a reduir les ràtios a les aules, millorar la qualitat educativa i
l’atenció a la diversitat, rica i alhora complexa de gestionar amb una ràtio de 25
alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com una oportunitat de millora del
nostre sistema educatiu i per a l’èxit escolar.
Atès que l’Institut Aiguaviva, ubicat provisionalment en un edifici cedit per
l’Ajuntament, pateix una mancança d’espais que es farà del tot insostenible de cara el
curs vinent, ja que el centre haurà completat les dues etapes, ESO i batxillerat.
L’alternativa prevista pel Departament és ubicar, de manera provisional, part de les
aules a un dels edificis de l’escola Nicolás Longarón. Creiem que aquesta no és una
solució idònia, i que és imprescindible trobar una solució definitiva, que passi per la
construcció d’un nou equipament.
Atès que un dels altres problemes que patim a la nostra localitat és la massificació de les
nostres aules de secundària, així com les condicions que es donen en algunes
d’aquestes. Denunciem la manca de voluntat per construir el quart institut a La Vinyota,
una reivindicació que comença a ser antiga, que provoca que per el curs 2016/2017
s’hagin de buscar solucions no definitives i de dispersió dels alumnes de l’institut
Aiguaviva amb tota la problemàtica que això comporta.
Atès que Mollet del Vallès té un parc escolar força antic i això implica que cal fer
inversions de manera periòdica, tant a les escoles com als instituts. Malgrat des de
l’Ajuntament s’han fet múltiples actuacions de millora a les escoles sense tenir-ne la
competència, aquestes són insuficients i és imprescindible que des del Departament
d’Ensenyament, com a administració competent en aquest àmbit, es realitzin les obres
que requereixen d’una inversió més elevada. En el cas dels instituts, és el propi
Codi de verificació: 7b923164-3393-4ffa-a1d3-b8cd41e5b87a

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Departament qui té la competència del seu manteniment, i per tant, exigim les
inversions necessàries per a que estiguin en el millor estat possible per al curs vinent.
En aquest context considerem del tot necessari comptar amb una planificació escolar,
com a mínim a quatre anys vista, d’acord amb els següents paràmetres:
 Visió integral del territori i de continuïtat entre etapes, però tenint en compte les
especificitats dels centres i l’equilibri de l’oferta de secundària.
 Establiment de criteris objectius per a la presa de decisions.
 Estabilitat en el temps, malgrat les modificacions que hi hagi fruit de les
diferents circumstàncies que s’esdevinguin cada curs.
 Compartir les decisions amb la comunitat educativa.
Atès que l’educació i l’escola pública és un instrument de cohesió social i d’igualtat
d’oportunitats, reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre
futur. Amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació en els nostres pobles i
ciutats i denunciar aquelles accions que la posin en perill i trenquin el consens i els
acords assolits en els darrers anys a Catalunya.
Atès que el Consell Escolar Municipal de Mollet del Vallès, reunit el dia 23 de febrer
amb caràcter d’urgència, va aprovar per majoria elevar aquestes mateixes reclamacions
al Departament d’Ensenyament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels Serveis Territorials
d’Ensenyament del Vallès Oriental-Maresme segons les quals es proposa la
desaparició d’un grup de P3 a l’Escola Col·legis Nous per al curs 2016-2017, tot
demanant als Serveis Territorials del Vallès Oriental-Maresme, que per escrit,
descartin aquesta iniciativa.
2. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament l’elaboració d’una planificació escolar a
nivell de ciutat, com a mínim a quatre anys vista. Demanar que aquesta planificació
compti amb un espai de diàleg amb la comunitat educativa local per tal d’analitzar
les dades i adoptar les mesures que afavoreixin l’educació, la seva qualitat i l’impuls
a l’èxit escolar, tot reforçant els centres públics.
3. Demanar al Departament d’Ensenyament que revisi la decisió presa per al curs
2016-2017, i que mantingui l’actual oferta de 24 grups de P3 a la ciutat.
4. Reclamar al Departament d’Ensenyament una solució definitiva per a l’institut
Aiguaviva, mitjançant la construcció d’un nou equipament.
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5. Reclamar al Departament d’Ensenyament la inversió necessària per a dur a terme
actuacions de millora i adequació dels centres púbics de primària i de secundària de
la ciutat, posant especial èmfasi en les inversions als centres públics de secundària,
on el Departament té la competència del manteniment de les instal·lacions.
6. Reclamar al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya que tingui en
compte aquests acords en l’elaboració dels Pressupostos.
7. Traslladar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC,
als Consells Escolars Municipals i a les AMPAS del municipi.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta sobre polítiques de convivència
La proposta dictaminada per al Comissió Informativa d’Institució, Benestar i Drets
Socials, diu:
La incorporació de nous ciutadans i ciutadanes com a fruit dels processos migratoris ha
contribuït de forma decisiva a transformar la realitat social del nostre municipi, dotantlo cada vegada més de major diversitat social i cultural.
Defensar la igualtat de drets, deures, i oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes
de Mollet del Vallès, amb independència del seu lloc d’origen, nacionalitat, gènere,
religió o condició econòmica és indispensable.
Cal treballar, tots plegats, per la màxima cohesió social com a principi essencial i garant
de la convivència a la nostra ciutat.
Gestionar aquesta diversitat amb polítiques multiculturals, esdevé decisiu per assegurar
la cohesió, i la convivència ciutadana. D’aquesta manera, evitarem els efectes negatius
derivats de la dificultat que suposa la instal·lació de rumors, la manca d’informació i el
desconeixement.
La convivència pacífica ha mostrat al llarg de la història que és un dels principals
condicionants per el desenvolupament cultural, social i econòmic de les nostres
societats. En un escenari caracteritzat per la presència en un mateix territori d’un
conglomerat de diverses religions, creences i cultures cal garantir un marc que faciliti la
convivència i que permeti gestionar des del diàleg i la mediació, sempre que sigui
possible, els conflictes inherents al propi fet de conviure.
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No hem d’oblidar, però, que la nostra convivència es basa en l’existència d’un estat
aconfessional que es fonamenta en la primacia dels drets individuals sobre els
col·lectius, i en el respecte de la pluralitat d’opcions i projectes personals i col·lectius,
sempre que no atemptin sobre aquest principi.
L’acceptació de la convivència l’intercanvi actiu entre les diverses cultures presents a
la nostra ciutat, i el foment del respecte mutu és i ha de continuar sent el referent
mitjançant el qual s’articuli l’acció municipal, així com també aquesta ha de garantir el
rebuig decidit a qualsevol tipus de discriminació, i/o atemptats contra l’exercici dels
drets individuals.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès té tradició en la gestió de la convivència des del
respecte a la diversitat i en aquest sentit implementa programes i projectes on participen
centenars de molletans i molletanes de diferents orígens, tradicions culturals, i religions,
com per exemple:
 Mòduls de coneixement de l’entorn i la llengua
 Aula Dona: grups d’acollida i llengua per a dones nouvingudes, tractant temes
de coneixement de l’entorn, temes de comunicació, salut, educació i
participació.
 Seminaris, sobre l’empremta cultural de les religions: cristianisme de la reforma,
misticisme cristià, l’islam, sufisme, hinduisme, budisme japonès i xinès, el
budisme tibetà, taoisme, les religions africanes i el xamanisme.
 Projecte Obrim Finestres que es desenvolupa al barri de Can Borrell i Pla Lledó,
que és un projecte cultura que vincula a diferents col·lectius a través de tallers
interculturals basats en un diàleg cultural igualitari, respectuós, i empàtic amb la
diversitat.
 Cicles de xerrades a la Biblioteca on es treballa el fet religió i les diferents
tradicions culturals, amb títols com La saviesa de les tradicions religioses
viscuda fora d’elles; La Saviesa Sufí, Les religions cinc claus, Natura i
espiritualitat a Catalunya, el sufisme, el Zen, l’Hinduisme, El Sadhna, el
pensament religió de Joan Maragall, etc...
 Campanyes de convivència com: “conviure depèn de tu”, “viure i conviure”,
etc...
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

Codi de verificació: 7b923164-3393-4ffa-a1d3-b8cd41e5b87a
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

1. Enfortir les polítiques per la convivència des de la multiculturalitat present a la
ciutat, basades en un diàleg cultural igualitari, respectuós i empàtic amb la
diversitat.
2. Reiterar el compromís de treballar per la cohesió de la societat molletana, per un
tracte igualitari a tota la ciutadania, en la línia d’una política de drets i deures des
dels principis i valors democràtics, de foment de l’autonomia personal i la igualtat
d’oportunitats.
3. Posar-se a disposició del Síndic Personer en l’organització de les properes jornades
que ha anunciat que té previst realitzar, i que tractaran sobre la multiculturalitat a
Mollet.
4. Emetre missatges públics que siguin els mateixos per a tota la ciutadania, sigui qui
sigui el seu lloc d’origen, creença i/o tradicions culturals.
5. Aprofundir en polítiques d’integració dels nouvinguts a través de l’Oficina
d'Informació i Assessorament als Immigrants (OFIM), dels cursos a l’Escola
d’Adults i d’ensenyament del català a través del Servei Local de Català de Mollet.
El grup municipal d’AM-ERC-MES ha presentat el vot particular següent:
“Les societats democràtiques teoritzen sobre el respecte per tot pensament diferent,
cultura o religió.
L'ésser humà, però, instintivament acota el seu territori on ha nascut i el converteix en la
seva àrea, espai, regió o país com una propietat per ell, els seus i els que conviuen en el
seu entorn. Tota interferència d’estranys es viu com una amenaça cap a allò que creu
que és seu. Si el foraster pertany a una altra cultura o religió, el perill i la necessitat
d’acotament es fa per ell més necessari, podent sentir-se vulnerable o amenaçat.
Els conflictes actuals en l'àmbit mundial amb les guerres, el terrorisme o els conflictes
racistes ens alerten que urgentment s’han de crear protocols per ser observadors justos
en l'àmbit local de possibles conflictes si no actuem amb previsió i amb polítiques
humanístiques.
Tot i que la ciutadania catalana ha desenvolupat una gran sensibilitat envers els
immigrants, cal ser vigilants que les convivències entre cultures tan diferents segueixin
amb el criteri de respecte les unes amb les altres i d'autoconeixement mutus.
El més difícil per als nouvinguts són les dificultats per ser acceptats sense renúncia a la
seva religió i costums. Es tracta de ser respectuosos amb les creences de cada col·lectiu
i en cap cas imposar un criteri.
Es parla molt de la integració, i sempre es fa referint-se als immigrants o refugiats
oblidant que perquè la integració sigui sincera i eficaç, aquest gest ha de venir de les
dues parts.
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Aquest aprenentatge s'ha de fer de la mà dels diferents col·lectius. Per entendre els
altres abans hem d'estar informats, hem de saber establir vincles per aproximar-nos, a
través de les eines que ens donen les organitzacions polítiques, els ajuntaments, les
associacions, les escoles, els instituts, les famílies, els centres religiosos i els mitjans de
comunicació.
L’arrel del conflicte és el desconeixement de l'altre, dels que creiem diferents. Ens cal
mirar-nos als ulls per entendre les necessitats dels altres i arribarem a la conclusió que
són les mateixes que les nostres.
És per tots aquest motius exposats que el grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES
demana al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que s’adoptin els següents acords:
1- Establir polítiques per crear vincles i sobretot per al coneixement mutu dels diversos
costums i creences que coexisteixen a la nostra ciutat.
2- Dotar els diferents col·lectius religiosos d’espais de difusió a la ràdio municipal i els
mitjans públics. Organitzar xerrades, generar trobades o taules rodones per així generar
sinergies amb una periodicitat regulada i constant.
3- Vetllar perquè l’urbanisme segueixi essent un factor de cohesió per evitar
segregacions per motius econòmics, culturals o religiosos.
4- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a que aprovi i
desenvolupi un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per
motius culturals i/o religiosos.
5- Aprofundir en polítiques d’integració dels nouvinguts a través de l’Oficina
d'Informació i Assessorament als Immigrants (OFIM), dels cursos a l’Escola d’Adults i
d’ensenyament del català a través del Servei Local de Català de Mollet.”

Sotmès el vot particular a votació, dóna el següent resultat:
Voten si: Buzón, Espinosa, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Sancho, Sostres,
Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz F., Pérez i Talarn. Total: 13.
S’abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Es rebutja.

Sotmesa la proposta a votació, dóna el següent resultat:
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Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz F., Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho i
Talarn. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Gordi, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta
9. - Aprovació d'una proposta de suport a la ILP de renda garantida ciutadana
Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d'un model social
més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat
de condicions.
Basant-nos en aquest plantejament , hi ha multitud d'opcions i propostes per a
realitzar accions de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i polític
actual. D'entre totes aquestes opcions n'hi ha una que destaca i que ha estat
avalada per diferents personalitats del món acadèmic, polític i social: La Renda
Garantida Ciutadana.
Però, que vol dir Renda Garantida Ciutadana?
Hi ha moltes definicions sobre RGC i, el que és més important, moltes
interpretacions i visions diferents. Nosaltres ens quedem amb aquesta:
La RGC és un ingrés pagat per l'Estat, com a dret de la ciutadania, a cada membre
de ple dret o resident de la societat. En poques paraules , una renda bàsica és
una assignació monetària pública incondicional a tota la població.
Una RGC pot finançar-se de diferents formes. En realitat ha hagut diferents
propostes de finançament durant els últims deu anys. Les propostes poden variar
substancialment en funció de la quantitat i del tipus de renda que es proposi.
A Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de RGC desenvolupada
pel catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons, el
professor d’economia i empresa, Daniel Raventós i l'economista i professor de
l'escola de negocis de la UPF, Lluís Torrens.
També al juliol de 2015 la comissió promotora de la ILP sobre RGC va promoure
una marxa per donar visibilitat a la iniciativa.
Dit això, ens reafirmen en el plantejament que, la RGC, és un primer pas cap a un
model social més just i sostenible i cap a una forma d'entendre la societat des d'una
perspectiva comunitària i integradora.
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Defensem la RGC, perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats socials
que patim actualment:
Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes.
Permet donar reconeixement a les persones que no treballen dins del món laboral ,
però ho fan en l’àmbit familiar o domèstic.
Permet que els estudiants puguin gaudir d'unes condicions dignes mentre desenvolupen
les seves capacitats.
Permet fer front de forma més eficaç i integradora que les actuals prestacions, a les
situacions de pobresa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Declarar Mollet del Vallès ciutat promotora de la RGC.
2. Requerir a la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol la promoció, estudi i
difusió del concepte de RGC.
3. Requerir a la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol la realització d'un estudi
de viabilitat i aplicació sobre RGC.
4. Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol a iniciar
els tràmits perquè, en cas que sigui viable, s’apliqui la RGC com a garantia i
dret social elemental de la ciutadania.
5. Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i
discussió, tallers i xerrades sobre RGC a Mollet del Vallès.
6. Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC.
7. Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a la ciutat i
facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en
aquestes activitats.
8. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a
la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les
entitats socials del municipi.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón,
Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 20.
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Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F. Total: 4.
S’aprova per majoria.
10. - Aprovació d'una proposta sobre la cimera Paris contra el canvi climàtic
Els passats dies 30 de novembre fins l’11 de desembre la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va celebrar a París, la XXI Conferencia
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferencia de les Parts en qualitat de
reunió de les Parts en el Protocol de Kyoto.
L’objectiu de la conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països de les
Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
En l’actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja ningú no posa en
dubte que l’actual creixement econòmic està posant en perill el futur del planeta, si no
s’adopten les mesures necessàries perquè aquest creixement econòmic esdevingui en un
veritable desenvolupament sostenible.
Per això calen canvis, integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de
producció i consum. Uns canvis que han de fer-se a totes les escales, la mundial però
també a escala local i fins i tot a escala domèstica.
L’escala local esdevé un baula important de tot el procés de desenvolupament sostenible
i és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració local assoleixen un
punt clau en l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Unes
iniciatives locals que en el cas de la nostra circumscripció han estat capdavanteres, fins i
tot en l’àmbit internacional.
Els processos d’Agenda local 21, el Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible, la
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, projectes com 50/50 (ELENA) entre
moltes altres accions que aquesta Corporació porta temps realitzant, son exemple clar
del compromís d’aquest ajuntament per promoure el desenvolupament sostenible de les
nostres ciutats i pobles en la seva triple dimensió: l’econòmica, la social i l’ambiental.
Així ha quedat palès amb el guardó Green Leaf que la nostra ciutat va rebre el passat
mes de juny de mans de la Comissió Europea per la tasca i la implicació de Mollet en
promoure projectes i valors mediambientals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Donar suport a la Declaració de París de la ClimateSummit for leaders (Una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als
objectius previstos en l’acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l’extensió de les
nostres autoritats.
2. Demanar a la Diputació de Barcelona que elabori un PLA ESTRATÈGIC PEL
CANVI CLIMÀTIC per donar suport als municipis en la implantació dels acords
Paris 2015.
3. En el marc d’aquest Pla Estratègic, promoure i donar suport a accions i iniciatives
fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:
a) Projectes d’economia verda i social per a la creació de nova ocupació
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l’estalvi
d’eficiència i eficàcia i rehabilitació energètica, d’infraestructures
domèstiques, de serveis i industrials.
c) Mobilitat i transport.
d) Participació i educació.
4. Instar l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques
de suport i ajut als municipis per tal d’assolir conjuntament els objectius establerts
en la Conferencia Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la Declaració
de París de la Climate Summit for leaders (una contribució decisiva dels municipis i
les regions a la COP 21).
5. Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, als Govern de la Generalitat
de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11. - Aprovació d'una proposta de transformació d'espais de la ciutat en
aparcaments públics gratuïts
Mollet del Vallès és una ciutat de més de 50.000 habitants, amb un parc
automobilístic censat d’aproximadament 21 mil vehicles.
Tal i com estableix el Pla de Mobilitat aprovat el 23 de febrer de 2015, el 77 % dels
desplaçaments interns es fan a peu, i de la mobilitat en vehicle privat que es produeix
a la ciutat, solament un 21% es mobilitat interna, front al 81% de mobilitat externa.
Ara bé, es també un fet a destacar que la situació de crisi econòmica i urbanística ha
generat l’existència de diferents solars en desús, que si be d’una manera definitiva
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acabaran transformant-se en ús residencial, comercial i/o de serveis, no es menys
certament que aquesta transformació es preveu a mitjà o llarg termini, podent-se
compaginar, mentrestant, amb altres usos beneficiosos per a la ciutat, com podria
ser l’ús provisional d’aparcament públic gratuït.
Concretament, alguns d’aquests solars es troben en dues zones de la ciutat on
existeix un major flux de vehicles per trobar-se a prop de centres de serveis d’àmbit
i ús supramunicipal, com és l’Hospital de Mollet i la estació de Renfe Mollet-Sant
Fost.
Respecte al primer emplaçament (Hospital de Mollet), existeix actualment el solar situat
a la Ronda del Pinetons, propietat de la Generalitat de Catalunya, i respecte al segon
(Estació Mollet-Sant Fost) existeix el solar situat al c. Berenguer III, 75-113, propietat
d’una persona jurídica, i pendent de desenvolupament urbanístic.
Tenint en compte, que a la nostra ciutat ja existeixen solars destinats a ús d’aparcament
públic i gratuït, com són per exemple: el solar del costat del Mercat de Sant Pancraç, el
solar del carrer de Sant Agustí, el solar de l’av. Burgos i el solar de l’av. Llibertat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar a la Taula de Mobilitat que analitzi quins són els solars en desús existents
actualment i determini i prioritzi quins podrien ser destinats a ús d’aparcament
provisional gratuït, tot calculant els costos del seu condicionament.
2. Negociar amb la Generalitat de Catalunya, així com amb les persones jurídiques que
es determinin que siguin propietàries d’aquests solars en desús, la cessió provisional
i gratuïta dels mateixos per a l’ús provisional d’aparcament públic.
3. Aplicar amb la major brevetat possible, tal i como es preveu en els pressupostos
municipals per a l’any 2016, que els vehicles que paguin l’IVTM a Mollet del
Vallès i que no tinguin sancions de trànsit a la ciutat, disposin de15 minuts extres
d’estacionament gratuït de zona blava, que es sumarien als 15 minuts gratuïts que ja
disposen tots els vehicles de Mollet.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo, Pérez, Sancho i
Talarn. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Gordi, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S’aprova per majoria.
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12. - Aprovació d'una proposta per augmentar el nomenclàtor dels carrers i espais
públics amb nom de dones
Tradicionalment, la societat ha estat dissenyada i pensada sense tenir present la visió de
les dones. Per aquest motiu, necessitem un canvi en la manera de planificar les accions,
un canvi que afecta tots el àmbits, ja que les polítiques de gènere s’han de tractar d’una
manera transversal i s’ha d’afrontar barreres estructurals que fan que encara no sigui
possible la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
L’administració local és la més propera a les ciutadanes i els ciutadans i l’encarregada
de la gestió més quotidiana. Per això estem d’acord en que cal seguir desenvolupant
polítiques transversals per aconseguir que la igualtat d’oportunitats sigui una realitat a
la ciutat. A més, els Ajuntaments tenim l’obligació de fer patent aquesta igualtat entre
homes i dones en la nostra pròpia gestió i en la nostra pressa de decisions.
Una de les característiques de la societat patriarcal és la invisibilitat de la dona en
l’àmbit públic. Cal continuar avançant per fer-les visibles als carrers, jardins i altres
espais públics de la ciutat.
Tenint en compte que es va acordar per Ple convocar la Comissió de Nomenclàtor de
Mollet del Vallès per tractar alguns noms d’alguns carrers de la ciutat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Instar als components de la Comissió de Nomenclàtor a prioritzar el nom de dones
en l’assignació de noms a carrers.
2. Prioritzar el nom de dones en l’assignació de carrers que quedin pendents i en la
futura urbanització del Calderí.
3. Donar trasllat d’aquesta moció als membres de la Comissió de Nomenclàtor, a totes
les associacions de dones de Mollet del Vallès i al Síndic Personer.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13. - Aprovació d'una proposta d'encàrrec al CEM de verificació de noves dades
relatives a molletans deportats als camps nazis
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Des de 1991, Mollet del Vallès compta amb un monument a les persones assassinades
als camps nazis. Aquest monument es troba a la Plaça Mauthausen i és obra de
l’escultor Joaquim Camps. Aquesta escultura és de bronze sobre esglaons de granit,
especialment dedicada als quatre molletans que van morir al camp de concentració de
Mauthausen: Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura.
En el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust i
Prevenció de Crims Contra la Humanitat, la jove de 17 anys Núria Sala i Ventura,
alumna de l’Institut Vall del Tenes, va presentar a Granollers un treball sobre els
vallesans que van ser deportats als camps nazis. Entre les noves dades que inclou aquest
estudi, es troba un cinquè deportat de Mollet, que se suma als quatre als quals es rendeix
homenatge al monument de la plaça Amical Mauthausen.
Aquest cinquè deportat es deia Antonio López i Tarragona. Era originari d’Almeria
(Lucar, 1910), però vivia al carrer Gallecs número 16 de Mollet amb la seva família.
Quan va morir a Gusen, en el certificat de defunció que va emetre el Ministeri de la
Guerra de França, consta aquesta adreça i el nom de la seva mare, l’Amàlia Tarragona
Llorente.
L’any 1941, l’Antonio López i Tarragona, va ser a Stalag i a Mauthausen, fins que va
ser desplaçat a Gusen, on va morir el 15 de novembre de 1941, als 31 anys.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Encomanar al Centre d’Estudis Molletans recuperar la memòria del Sr. Antonio
López i Tarragona, com a molletà d’adopció mort als camps de concentració nazis i
fer un estudi sobre la seva trajectòria vital.
2. En el cas que l’estudi del CEM acabi confirmant la informació disponible fins al
moment, afegir de la manera que sigui possible el seu nom al monument a les
persones assassinades als camps nazis de Mollet del Vallès.
3. Afegir a prop del monument als morts al camps de concentració nazi de Mollet del
Vallès un cartell explicatiu del significat del monument.
4. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per fer difusió de la
memòria històrica per a les noves generacions.
5. Fer els possibles per localitzar i comunicar a la família del Sr. Antonio López i
Tarragona aquest reconeixement.
6. Comunicar també a la Núria Sala i Ventura aquest acord i donar-li les gràcies per la
seva feina per recuperar la memòria dels deportats als camps de concentració nazis.
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7. Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació Amical de Mauthausen, a
l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i al Síndic
Personer de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat
14. - Aprovació d'una proposta de creació d'un Registre municipal d'empreses
locals
La creació del Registre municipal d’empreses locals busca un doble objectiu, essencial
per a qualsevol administració a l’àmbit de la contractació pública: fomentar llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació
i igualtat de tracte entre els candidats en la contractació i enfortir les empreses i
professionals de Mollet del Vallès.
La contractació menor i el procediment negociat sense publicitat permet a les
Administracions Públiques escollir als licitadors o candidats a participar en la
contractació.
És per aquests motius que es proposa crear un registre municipal d’empreses locals per
tal de disposar d’una relació de totes aquestes empreses i professionals independents
que estiguin interessats en participar en les diferents contractacions que realitzi
l’Ajuntament de Mollet del Vallès; de manera que les empreses i autònoms registrats
podran ser convidats a les contractacions menors i per procediment negociat sense
publicitat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, atorgant més garanties als principis
rectors de la contractació pública en els procediments de contractació del municipi.
El funcionament del registre i els procediments per a la preparació i adjudicació dels
contractes menors o negociats sense publicitat hauran de regular-se en una disposició de
caràcter general, que haurà de preveure la no limitació per raó del territori de la
participació de qualsevol empresa o professional de l’àmbit català, espanyol o europeu,
com a garantia dels principis esmentats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear el registre d’empreses i professionals locals que estiguin interessats en
participar en aquelles procediments de contractació pública on l’Ajuntament invita o
convida a les empreses o professionals a participar-hi. Aquest registre no limitarà la
possibilitat de l’Ajuntament de convidar a altres empreses o professionals de fora
del municipi.
2. Desenvolupar una disposició de caràcter general que gestioni el registre
anteriorment indicat, el seu funcionament i la publicitat de les ofertes que seran
obligades per valor del contracte superior a 3.000,00 euros.
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3. Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Industrials del Baix Vallès, a les
associacions de comerciants de Mollet del Vallès, a l’Antena Local de la Cambra de
Comerç i a EMFO.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d'una proposta d'adhesió a la Declaració Universal sobre els
Arxius
L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de promoure el
bon exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tan
públic com privat, ha participat activament en la redacció i aprovació de la Universal
Declaration on Archives (UDA).
Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), que
representa a la comunitat professional que es dedica a la gestió documental i els arxius
en el món, i en l’Assemblea general celebrada a Oslo al Setembre del 2010 va ser
aprovada per unanimitat dels delegats de l’ICA com a expressió de les exigències
fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la
rendició de comptes democràtica com en la preservació de la memòria social col·lectiva
i en la investigació històrica.
L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948 i des de llavors les dues
organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels arxius. Des de l’any
2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el 9 de juny, es celebra el Dia
Internacional dels Arxius. Amb motiu d’aquesta col·laboració, la UNESCO en la seva
36a Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una
resolució en què felicitava l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la UDA, feia seva
aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els principis que
aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit
nacional.
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius el 17 de
juliol de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el seu
corpus legislatiu. A partir d’aleshores diferents ajuntaments i entitats públiques i
privades s’hi han anat afegint incorporant a la seva missió i ideari la necessitat
d’impulsar polítiques en gestió de documents que permetin un exercici més transparent
de l’accés a la informació.
Tenint en compte la feina que fan en la gestió del nostre patrimoni documental i en
recerca l’Arxiu Municipal de Mollet del Vallès, el Centre d’Estudis Molletans, el Centre
d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura i el Museu Abelló i l’aposta clara que ha
fet fins al moment l’Ajuntament de la ciutat perquè la gestió dels arxius sigui valorada i
que siguin accessibles a tothom.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada pel Consell
Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO.
2. Reafirmar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre els Arxius
en l’actuació d’aquesta corporació i comprometre’ns a treballar per tal que:
-La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament.
-Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva
correcta gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats.
-Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, fiabilitat, integritat i ús.
-Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les
relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels usuaris.
-Els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania
responsable.
3. Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de
Catalunya, tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus professionals a
Catalunya com per la tasca de difusió internacional de l’arxivística d’aquest país.
4. Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
16. - Aprovació d'una proposta en relació a l'estudi de les sales de cinema de la
ciutat
Des del convenciment que des de l'Ajuntament s'ha de lluitar activament contra la crisi
amb tots els recursos disponibles, i sent part de la feina municipal el reactivar totes les
potencialitats de la ciutat per construir un espai econòmic sòlid i atractiu que generi
ocupació i per tant prosperitat per a la ciutat i els seus habitants.
Essent el suport al teixit empresarial existent i el suport a la indústria i comerç local una
de les prioritats indiscutibles a desenvolupar.
D’acord també amb els objectius que recull el Pla Estratègic de la Ciutat.
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Constatant la situació progressiva d’ensopiment a la zona comercial de La Illa, on de fet
hauria de ser un dels eixos comercials de la ciutat, i reactivar-lo passa per incrementar el
seu pol d’atracció i el seu atractiu, i una manera pot ser amb la reobertura de les sales de
cinema actualment tancades, creiem necessari que es treballi en l'estudi de la situació i
les mesures necessàries per tal de possibilitar la reobertura d’aquestes sales
cinematogràfiques actualment tancades.
Conscients de la dificultat que comporta aquesta iniciativa, instem a la Comissió de
Promoció Econòmica i Ocupació a que incorpori com a prioritat en les seves tasques
l'estudi de la situació actual de les sales cinematogràfiques actualment tancades, amb
l'objectiu de diagnosticar les possibilitats de reobertura, de les modalitats de gestió, així
com de les mesures a adoptar per l'ajuntament per aconseguir tal fi.
Entenent que els objectius últims no són només els merament lúdics sinó que la
reobertura de les sales representa un pol d'atracció econòmica per al seu entorn i per al
conjunt de la ciutat, així com la possibilitat d’ampliar l’oferta cultural, i la generació de
llocs de treball directes i indirectes, creiem que el Ajuntament ha d'apostar per la
reobertura del cinema a la nostra ciutat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Traslladar a la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació la necessitat que
elabori el més aviat possible un estudi sobre la situació actual de les actuals sales
cinematogràfiques tancades i d’altres espais amb aquestes possibilitats. Aquest
estudi inclourà tots els aspectes tècnics, econòmics, financers, culturals, i socials que
permetin realitzar un diagnòstic objectiu i real per avaluar quines mesures estan a
l'abast de l'ajuntament per assolir l'objectiu de la reobertura de les instal·lacions
cinematogràfiques a Mollet.
2. Fixar un termini inicial de tres mesos per a l’esmentat estudi i el trasllat del mateix i
les seves conclusions a tots els membres de la Comissió de Promoció Econòmica i
Ocupació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

17. - Aprovació d'una proposta sobre la realització de consultes ciutadanes a
Mollet del Vallès
La participació ciutadana ha estat un element central en els programes de moltes de les
forces polítiques avui representades i no representades al Consistori. Els nous reptes del
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món local requereixen de nous mecanismes, i la manera de fer polítiques públiques,
també està sent empesa per una nova forma d’entendre la implicació de la ciutadania,
que vol saber més, incidir més i participar més i de millor manera.
Els canals i recursos que tenim a disposició són molt més amplis que en anys anteriors, i
això fa possible comptar veritablement amb la ciutadania per a la presa de decisions de
gran calat.
Hi ha diverses qüestions, que per ser temes de ciutat, requereixen de nous mecanismes
de presa de decisió col·lectius, en especial quan bona part de la ciutadania hi té un
interès particular, s’hi mobilitza, o té presència en el seu dia a dia.
Una consulta ciutadana no respon a altre objectiu que el de consultar a la població,
mitjançant el vot, el seu posicionament respecte aquests temes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Treballar per l’establiment d’un reglament que reguli les consultes ciutadanes a la
nostra ciutat, a partir de la creació d’una comissió redactora.
2. Establir que els criteris i elements centrals d’aquest reglament i funcionament, es
treballaran i consensuaran prèviament a la Comissió de Transparència i Participació
ciutadana.
3. Adoptar el compromís que s’estudiarà la realització d’una consulta ciutadana al
voltant d’una o múltiples qüestions, abans de finalitzar l’any en curs.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Gordi, Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo, Pérez,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 23.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: López. Total: 1.
S’aprova per majoria.

18. - Aprovació d'una proposta sobre la realització d'una consulta ciutadana per
decidir si el municipi de Mollet s'ha d'adherir a l'AMI
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
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municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també
al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de
juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles
poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també
del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de
subsistència. Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del
dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la
Carta de les Nacions Unides”.
Tenint en compte que el Parlament de Catalunya i que el govern sorgit de les passades
eleccions declara la seva ferma voluntat d’assolir en els pròxims mesos un estat propi en
forma de República.
Tenint en compte que el 9N de 2014 es va celebrar un procés participatiu sobre la
possible independència de Catalunya i que 12.462 molletans i molletanes hi van
participar -desafiant el Tribunal Constitucional-, esdevenint el procés de participació
més gran de la història del municipi.
Tenint en compte que el món local no pot restar aliè a aquesta crida i a aquests profunds
canvis que viu el país. I és que el món local és, per la seva proximitat a la ciutadania,
l’eina més potent de què disposem per a construir un país lliure i socialment just
Tenint en compte que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) és avui
l’entitat que agrupa més municipis al país i que, per tant, Mollet del Vallès està també
cridada a formar-ne part. Avui 35 consells comarcals i 785 municipis (un 81% del total
de municipis del país). Els Estatuts de l’AMI emfasitzen la transversalitat i recullen de
forma àmplia la pluralitat de sensibilitats del sobiranisme, alhora que plantegen aspectes
determinants com el finançament dels ajuntaments i la resta d’administracions
públiques catalanes.
La decisió sobre si l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha d’adherir a l’AMI requereix
de nous mecanismes de presa de decisió col·lectius, en especial quan bona part de la
ciutadania s’hi mobilitza a favor. Aquest tema no ha estat explícitament plantejat per
alguns partits polítics que representen la ciutadania; si algun dels partits no s’hi ha
pronunciat en campanya electoral, i hi ha una demanda ciutadana nombrosa i
mobilitzada en favor d’aquesta qüestió, una consulta ciutadana està més que justificada.
Es tracta d’un tema prou important com per conèixer l’opinió de la ciutadania i, sens
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dubte, de gran calat per ser la primera experiència de consulta ciutadana d’aquestes
característiques que es realitzi a Mollet del Vallès.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Organitzar una consulta ciutadana per decidir si l’Ajuntament de Mollet del Vallès
s’ha d’adherir o no a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
2. Aquesta consulta, organitzada des del govern -amb la pregunta de “Vol que
l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’adhereixi a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI)?”- s’ha de fer informant la ciutadania i en un termini màxim
de 4 mesos. A falta d'un reglament municipal sobre consultes, la manera de
realitzar-la i els requisits que ha de complir, així com els mitjans que es posaran a
disposició de la ciutadania, es debatran i determinaran a la Comissió de
Transparència i Participació ciutadana. En el cas que durant aquest període
s’aprovés un reglament sobre consultes ciutadanes municipals, aquesta consulta es
regiria per aquest reglament.
3. Davant de l’organització d’aquesta consulta ciutadana els grups municipals que hi
donen suport estaran al costat del govern i es comprometen a ajudar en tot el que
calgui per garantir la seva celebració en les condicions acordades.
5. Comunicar aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Generalitat de Catalunya.
Voten si: Daví, Gordi, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz,
Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo, Pérez i Sancho.
Total: 17.
S’aprova per majoria.

19. - Aprovació d'una proposta sobre els acords marc de menjadors escolars
El passat mes de juliol es va fer pública la licitació de l'acord marc del servei de
menjador en centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament dels nivells
obligatoris i/o segon cicle d'educació infantil, ubicats al Servei Territorial del MaresmeVallès Oriental (exp.0435/15).
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Per a un acord d'aquesta magnitud calia un període previ de treball i consens amb la
comunitat educativa que, com passa massa sovint, no s'ha produït. Cal afegir també que,
en aquest cas concret, la data de presentació (7 juliol) no permetia ni a les empreses
concursar-hi en condicions ni a la comunitat educativa fer-ne una valoració i fer-hi
aportacions. Posteriorment , i a petició d’ACELLEC (Associació Catalana d'Empreses
del Lleure), el Tribunal Català de contractes públics va suspendre l'acord marc. El
Departament d'Ensenyament va tornar a licitar al novembre d'enguany l'acord marc
després d'atendre les indicacions del tribunal.
En primer lloc volem posar de manifest que el servei de menjador escolar és un espai
educatiu de primer ordre i que, per tant, ha d'estar alineat i ha de ser coherent amb el
projecte educatiu de centre. Cal tenir en compte que el cost d'aquest servei és assumit en
la seva totalitat per les famílies usuàries i que per tant, no només és legítim que puguin
decidir sobre la seva gestió, sinó que cal la participació del Consell Escolar de Centre,
l’òrgan de representació de la comunitat educativa per excel·lència.
Les famílies i les institucions fa anys que treballen per donar valor a la qualitat del
servei de menjador en el creixement i desenvolupament dels nostres alumnes. Entenem
que qualsevol criteri de valoració d'un servei de menjador hauria de prevaldre el de la
qualitat per sobre del preu, sobretot si tenim en compte que el propi Departament
d'Ensenyament estableix un preu màxim per menú.
En la majoria dels casos les empreses que donen servei a menjadors escolars també
gestionen els serveis d'acollida, extraescolars i casals de l'escola, i el fet de no poder
donar continuïtat al projecte al menjador afectaria directament als altres serveis dels
centres educatius. Aquesta globalitat de serveis oferts té una incidència directa en la
formació dels alumnes i per tant una relació directa amb el projecte educatiu de centre.
Conscients d'aquesta importància, el 16 d'abril del 2015 el Parlament de Catalunya va
aprovar una moció (196/X) on posava en valor el servei de menjador i aprovava uns
acords, que al nostre entendre no han quedat prou ben reflectits en els respectius acords
marc dels serveis de menjador. La moció posava èmfasi en la necessitat de reconèixer el
valor educatiu del servei de menjador, l'alimentació saludable i la participació de les
famílies en la presa de decisions en la contractació del servei.
La normativa actual indica que el servei del menjador escolar és responsabilitat del
Consell Comarcal. Si aquest no vol assumir la responsabilitat, aquesta torna en mans
del director dels serveis territorials que la pot delegar només a la Direcció del Centre i
aquest al seu torn a les AMPAS. La complexitat de la contractació, gestió i seguiment
de les contractacions actuals dificulta que moltes direccions i AMPAS puguin assumir
la contractació del servei. És per aquest motiu que es proposava l'Acord Marc, amb la
voluntat de posar ordre i d'oferir als centres educatius les empreses homologades a
través de les prescripcions tècniques i administratives.
Anirà en funció de les prescripcions tècniques i administratives que aquests acords es
puguin valorar positivament o bé negativament. El redactat de l'acord del Vallès
Oriental/Maresme ens genera molts dubtes. No facilita que petites i mitjanes empreses
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gaudeixin de les mateixes oportunitats que grans empreses, que ofereixen preus
agressius en detriment de la qualitat alimentaria i educativa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aturar noves licitacions fins assolir un major consens i les incorporacions d'aquests
acords.
2. Instar el Departament d'Ensenyament a adaptar qualsevol proposta d'acord marc
als següents criteris:
 Que els terminis i processos d'aquests acords marc siguin assumibles per a les
empreses d’àmbit local que presten serveis de menjadors escolars.
 Els criteris prioritaris de valoració a l'hora de concedir el servei de menjador
haurien de ser: la qualitat del menjar, el projecte d'educació en el lleure, el
compromís amb el projecte educatiu de centre i el preu.
 El personal encarregat del servei hauria de tenir com a encàrrec, no només la
cura i la vigilància, sinó també l'activitat educativa d'aquesta franja.
 La protecció dels casos d'autogestió de menjadors escolars on els consells
escolars o les AMPAS, per delegació de la direcció dels centres, gestionen amb
eficiència i qualitat el servei de menjador sense necessitat de recórrer als serveis
de cap empresa.
 En el cas de menjadors amb menys de 300 comensals, no es posi límit a les
empreses adjudicatàries que hi puguin concórrer.
 La participació de les AMPAS, les direccions del centre i l'administració local
en la redacció del nou Acord Marc, per tal que esdevingui un acord de consens.
 Que els contractes de provisió derivats de l'Acord Marc segueixin sent
competència del director/a del centre, prèvia aprovació del consell escolar de
centre.
 Que una mateixa empresa no pugui atendre més del 50% de comensals de la
demarcació subjecte a l'Acord Marc.
 Que en la contractació dels contractes derivats es valori en un 65% l'oferta
tècnica i en un 35% l’oferta econòmica.
3. Que es tinguin en compte els acords establers en la moció aprovada per unanimitat
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al Ple del Parlament (Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors
escolars).
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya que ampliï els criteris d’atorgament de
beques menjador per tal d’arribar a més famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica i social.
5. Traslladar aquest acord a les direccions i AMPAS de les escoles públiques de
Mollet del Vallès i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Espinosa,
Garzón, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,
Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F. Total: 3.
S’aprova per majoria.
20. Aprovació d’una proposta de reurbanització de la intersecció del carrer
Sabadell amb l’avinguda Rívoli
Aprovació d'una proposta de reurbanització de la intersecció del c- Sabadell amb
l'Avda. Rívoli.
La urbanització del barri de Can Borrell a finals del segle passat va tenir en compte el
futur creixement de la ciutat i els seus serveis, i va estar planificada en funció d’unes
infraestructures previstes. En aquells moments encara no estava considerada la ubicació
d’una escola d’Educació Infantil i Primària (de tres línies), Can Besora, ni la d’una
escola bressol, Els Pinetons, ni tant sol, la ubicació del nou hospital de Mollet.
Les escoles de Can Besora i Els Pinetons han quedat ubicades al carrer Sabadell, en el
seu darrer tram fins a l’avinguda Rívoli, a continuació de l’escola Sant Gervasi; i
l’hospital de Mollet, a la mateixa avinguda Rívoli fent cantó a l’escola bressol.
En aquests darrers anys, a la mançana del carrer Sabadell que va des del carrer Álvarez
Castro a l’avinguda Rívoli s’han fet intervencions per pacificar el trànsit de vehicles a
causa de l’exponencial augment de vianants a la zona. Al carrer Sabadell amb la
col·locació de dues passeres de vianants amb plataformes elevades i, a l’avinguda
Rívoli, s’han construït dues rotondes, una d’elles davant del mateix hospital i s’han
instal·lat radars de control de velocitat.
Amb la construcció de la darrera rotonda s’ha suprimit el radar de l’avinguda en sentit
La Farinera, i s’ha desplaçat el radar 50 metres abans de la intersecció de l’avinguda
amb el carrer Sabadell en sentit centre.
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La senyalització actual de la intersecció consisteix en un STOP per als vehicles que des
del carrer Sabadell volen incorporar-se a l’avinguda i, per als vianants, un pas per
travessar el carrer. La incorporació dels vehicles a l’avinguda només es pot fer en sentit
centre.
El darrer tram de l’avinguda Rívoli, sentit centre, entre el carrer Sabadell i el carrer
Francesc Layret disposa de carrils obligatoris per a girar cap al carrer Francesc Layret a
l’esquerra (sentit AP-7) o a la dreta (Parc dels Colors).
Cal assenyalar, que l’avinguda Rívoli té una mitjanera enjardinada que impossibilita als
vehicles envair el sentit contrari de la marxa i als vianants els hi dificulta enormement
travessar l’avinguda si no és per les corresponents passeres de vianants, la més propera
a la cruïlla amb el carrer Francesc Layret, que està semaforitzada.
Atès l’elevat nombre de vianants que utilitzen els serveis del centre hospitalari i dels
centres educatius.
Atès que necessitem fer una ciutat més naturalitzada i humanitzada, més agradable per a
les persones i amb un trànsit rodat regulat.
Atès que hem de minimitzar els riscos de les persones i evitar els factors que clarament
comportin fer imprudències.
Atès que hem de vetllar per la seguretat de tots els usuaris, vianants i conductors, sense
cap mena d’afany recaptatori.
Atesa la participació en aquesta proposta de les entitats implicades en menor o major
manera per aquest projecte:
- Hospital de Mollet
- Direcció de l’Escola Sant Gervasi
- Direcció de l’Escola de Can Besora
- Direcció de l’Escola Bressol dels Pinetons
- AMPA de l’Escola de Can Besora
- AMPA de l’Escola Bressol dels Pinetons
I que consideren adient una actuació de reurbanització que garanteixi la seguretat dels
escolars, les seves famílies i la ciutadania en general.
Atesa relació d’inconvenients i/o deficiències detectades en l’actual urbanització (annex
1).
Per tot això, el grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES demana al Ple de l’Ajuntament
que
ACORDI
1. Reurbanitzar la intersecció del carrer Sabadell amb l’avinguda Rívoli, tenint en
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compte la proposta elaborada (annex 2).
2. Estudiar la necessitat de mantenir el radar de control de velocitat dels vehicles situat
a l’avinguda Rívoli, sentit centre de la ciutat.
3. Traslladar aquesta proposta als serveis tècnics municipals per tal que elaborin el
projecte executiu.
Voten si: Gordi, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz F., Pérez i Talarn. Total: 13.
S’abstenen: Buzón, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo, Sancho. Total: 6.
Es rebutja.
21. - Aprovació d'una proposta de reconeixement de la tasca feta per la Diputació
de Barcelona a Mollet del Vallès
Les Diputacions han estat coprotagonistes, juntament amb els governs locals, de la
millora general dels nostres pobles i ciutats, ajudant als municipis a desenvolupar les
seves competències i a prestar més i millors serveis, tot jugant un paper fonamental en
la consolidació i en l’acompanyament de tots el Ajuntaments democràtics.
En el nostre territori, la Diputació de Barcelona ha estat i és una institució que dóna
suport als ajuntaments amb una visió d’assistència integral, vetllant per la col·laboració
transversal entre els diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i
contribuint a la consolidació d’un sector local eficient i estructurat, amb capacitat per a
la provisió de serveis especialitzats i de qualitat necessaris pel bon funcionament de les
organitzacions.
Al llarg de tots aquests anys la Diputació de Barcelona ha garantit a la nostra ciutat
assistència, cooperació jurídica, econòmica i tècnica essent fonamental per anar
generant polítiques de qualitat per als molletans i molletanes.
Davant una possible modificació de la Constitució que suposi la supressió de les
Diputacions de règim comú.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
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1. Posar en valor i reconèixer el paper fonamental de suport, acompanyament tècnic i
econòmic, que la Diputació de Barcelona ha tingut en el desenvolupament de
polítiques municipals a Mollet del Vallès.
2. Demanar que s’analitzi amb profunditat l’impacte d’aquesta mesura, tenint en
compte la diversitat territorial de l’Estat, i atenent al paper que la Diputació
Provincial de Barcelona desenvolupa no només a municipis petits, sinó també a
municipis de tamany mitjà com el nostre.
3. Que s’articulin les mesures necessàries perquè els municipis continuïn rebent aquest
suport econòmic i tècnic.
4. Traslladar aquest acord als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la
Diputació de Barcelona, a la FEMP, FMC, i AMC.
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Talarn.
Total: 10.
Voten no: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F. Total: 3.
S'abstenen: Buzón, Espinosa, Gordi, López, Moya, Muñoz N., Murillo, Sancho, Sostres,
Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
S’aprova per majoria.
22. - Acceptació de la renúncia del regidor Josep Gordi i Serrat
El regidor de la llista d’Ara Mollet-ERC-MES-AM, Josep Gordi i Serrat, ha presentat
un escrit de renúncia a aquest càrrec en data 1 de febrer de 2016.
La llista de proclamació de candidats d’Ara Mollet-ERC-MES-AM, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 d’abril de 2015, inclou com a
candidat n. 6, al qual caldrà atribuir l’escó, a Josep Amaya i Aguilar.
D’acord amb allò que disposen els arts. 182 i 19.l l), en relació al 15.2 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i la Instrucció de la Junta
Electoral Central de 10 de juliol de 2003.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Acceptar la renúncia al càrrec del regidor de la llista d’Ara Mollet-ERC-MES-AM,
Josep Gordi i Serrat.
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2. Trametre una certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que
atribueixi l’escó al candidat Josep Amaya i Aguilar.
Resultat: Aprovat per unanimitat
23. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
24. - Precs i Preguntes
Precs
Sra. Muñoz:
Demana que no es faci un ús partidista de les xarxes de l’ajuntament i que es publiquin
totes les mocions presentades o no se n’esmenti cap.
Sr. Espinosa:
Demana que es faci una campanya en favor de la matriculació en les escoles públiques.
Preguntes
Sr. Espinosa:
1. Sobre un possible mal ús de les places d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda.
Sra. Vilaret:
1. Sobre una denúncia feta per l’UGT de Mollet, en relació a la validació de les
multes, que contradiu el reglament de l’ajuntament.
Sr. López:
1. Sobre l’opinió de l’Equip de Govern del fet que els sindicats s’hagin aixecat
de la Mesa de Negociació.
Sr. Sostres:
1. Sobre si consideren positiu que el servei de rehabilitació es fes a l’Hospital
Sociosanitari en lloc d’on es fa ara.
2. Sobre la gestió del solar proper al carrer Sant Llorenç en el moment de fer
les obres de l’Hospital Sociosanitari.
Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
09/03/2016

MONRÀS GALINDO, JOSEP
09/03/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201602291803550000_FH.videoacta.
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