ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de gener de 2017
De 19.00 a 21.05 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventora
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Ha intervingut la Sra. Laura Franco Martínez en el punt núm 15.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i l'extraordinària
de 22 de desembre de 2016
2. Donar compte del canvi de denominació del grup municipal de CiU
3. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust de l'ajuntament per l'exercici
2016
4. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2016
5. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística
6. Ratificació de l'addenda del Conveni de transport per a 2016
7. Donar compte de la resolució de pròrroga del pressupost 2016
8. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2017
9. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de concreció d'usos dotacionals a
l'equipament del carrer Cristóbal Colón, 30B
10. Inadmissió d'una petició de revisió d'ofici d'un conveni
11. Aprovació d'una proposta de suport al Pacte per una societat digital a Catalunya
12. Aprovació d'una petició de racionalització de l'horari de la R-3
13. Aprovació d'una proposta de suport a les persones afectades per les clàusules sòl
14. Aprovació d'una proposta sobre transparència en l'ús i disponibilitat de centres cívics
i culturals de la Ciutat
15. Aprovació d'una proposta en relació amb la campanya "Casa nostra és casa vostra"
16. Aprovació d'una proposta per lluitar contra el malbaratament d'aliments
17. Aprovació d'una proposta sobre la modificació del ROM
18. Aprovació d'una proposta sobre la mobilitat de la zona de la Vinyota
19. Mocions d'urgència
20. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i
l'extraordinària de 22 de desembre de 2016
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2016 i
l’extraordinària de 22 de desembre de 2016.
2. - Donar compte del canvi de denominació del grup municipal de CiU
Vist l’escrit subscrit pels regidors del Grup municipal de CiU Mollet en el qual
demanen la modificació de la denominació del grup per la de Grup municipal del Partit
demòcrata “PDeCAT”.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI

Codi de verificació: 423d013b-baba-4a5f-a4a8-e87c40383756
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

Donar-se per assabentat del canvi de nom del grup municipal de CiU Mollet pel de
Grup Municipal del Partit demòcrata PDeCAT
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust de l'ajuntament per
l'exercici 2016
Atès l’acord de Ple de 12 de juny de 2014 pel qual s’aprova, entre d’altres, la modificació
del Pla d’Ajust 2014-2023.
Atès el que estableix l’article 10.1 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre modificada
per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès l’article 10 del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel què es crea el Fons de
Finançament dels pagaments a proveïdors.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament per
l’exercici 2016 emès per la Intervenció Municipal.

Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. - Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2016
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,
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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 4r trimestre de l’any 2016 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014. de 25 de juliol que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple del Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al
4r trimestre de l’any 2016 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.
5. - Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització
Lingüística
Atès que per escrit de data 7 de gener de 2016 la Secretària del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) comunica als membres del Consorci que en data 8
de maig de 2015 el Ple del Consorci va acordar la modificació dels seus Estatuts i que
aquesta modificació va ser aprovada també per Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya i publicada al DOGC núm. 6929 de data 6 d’agost de 2015.
Atès que en el mateix escrit de 7 de gener de 2016, es justifica dita modificació per
l’entrada en vigor de diverses normatives:
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist que es sol·licita dels membres del CPNL la ratificació de dita modificació
estatutària.
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
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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
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 24 de gener de 2017 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 per a la
Normalització Lingüística, acordada pel Ple del CPNL de 8 de maig de 2015, i
aprovada també per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 d’agost
de 2015, de conformitat amb el text publicat al DOGC núm. 6929 de 6 d’agost de
2015 i que consta a l’expedient administratiu.
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 per a la Normalització Lingüística i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Ratificació de l'addenda del Conveni de transport per a 2016
L’any 2003 es va posar en funcionament el servei de transport urbà de viatgers per
carretera a la ciutat de Mollet del Vallès. Aquest servei es regeix a l’actualitat pel
conveni formalitzat el dia 26 de gener de 2015 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’empresa CRA La Hispània SA., per a la millora
dels serveis de transports de viatgers per carretera a Mollet del Vallès, amb vigència fins
a l’any 2028..
El Ple de l’ajuntament de Mollet del Vallès en sessió de data 14 de desembre de 2015 va
adoptar l’acord d’aprovar la primera addenda al Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de Transports, l’Autoritat del
Transport Metropolità i l’empresa CRA La Hispània SA per a la millora del servei de
transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès.
En data 23 de desembre de 2016, amb NRE 23973, des de la Secretaria
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat es tramet la
segona addenda de revisió de pressupost al Conveni formalitzat el dia 26 de gener de
2015 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’empresa
CRA La Hispània SA per a la millora del transport de viatgers per carretera a Mollet del
Vallès.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Mobilitat i pel director dels Serveis de
Desenvolupament Econòmic i Urbà, Sostenibilitat i Habitatge.
Vist l’informe emès per la Intervenció.
Atesos els articles 66.3.m) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 30 de la Llei 12/1987, de
28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de
motor; i 106 i 108 del seu Reglament, aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre.
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Atesos els articles de la 47 i ss i disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic i en els articles 303 i següents del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Atesos els articles 22.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, 174.5 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar la segona addenda de revisió de pressupost al Conveni formalitzat el dia 26
de gener de 2015 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i l’empresa CRA La Hispània SA per a la millora del transport de viatgers
per carretera a Mollet del Vallès.
2. Notificar aquest acord a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Compañia Reusense de
Automóviles La Hispania, SA
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Garzón, López, Muñoz Jiménez, Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 18.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho.
Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Donar compte de la resolució de pròrroga del pressupost 2016
Atès l’article 2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos, els pressupostos de les entitats locals
constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a
màxim pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i els drets que es
preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Atès l’article 3 d’aquest mateix Reial Decret, l’exercici pressupostari coincideix amb
l’any natural. En virtut del principi pressupostari de temporalitat i anualitat, cada
pressupost constitueix un quadre independent i separat corresponent a un exercici
econòmic, que en finalitzar s’extingeix passant a constituir els pressupostos de l’estat
d’exercicis tancats.
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Si en començar l’exercici econòmic no haguera entrat en vigor el Pressupost
corresponent, atès a l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es considerarà
automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb els seus crèdits inicials, sense
perjudici de les modificacions que es realitzin d’acord amb els articles 177, 178 i 179
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Atès l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març i el 21.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, no tindran la consideració de prorrogables les modificacions de
crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici
anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats.
Atès l’informe de la Intervenció General.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al President de la Corporació
atès l’article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril
Atès que els ajustaments a la baixa s’han efectuat sobre els crèdits inicials del
pressupost aprovat per a l’exercici 2016, per tal que no es prorroguin els crèdits recollits
a l’article 21.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a
l’exercici 2017, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 1.
2. Aprovar el pressupost prorrogat dels Organismes Autònoms (l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats, l’Institut Municipal d’Educació i la Fundació Municipal
Joan Abelló), per a l’exercici 2017, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 2.
3. Aprovar l’estat de previsió d’ingressos i despeses prorrogat, de les societats
mercantils municipals (Mollet Impulsa SL, l’Empresa Municipal per a la Formació i
Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL), per a l’exercici 2017,
amb el contingut que s’assenyala a l’annex 3.
4. En tant i en quan no es disposi del pressupost definitiu, s’aprovarà amb efectes 1 de
gener, podent ser objecte, si s’escau, del supòsit d’incorporació de romanents i
qualsevol de les modificacions pressupostàries previstes a la Llei.
5. Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
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8. - Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2017
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 2016, va aprovar
inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a l’exercici
2017, així com les seves Bases d’Execució. Aquest pressupost general per a 2017 està
integrat pel pressupost ordinari, el pressupost dels organismes autònoms dependents i
l’estat de previsió dels ingressos i les despeses de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal, de conformitat amb el que preveu l’article 18 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Aquest Pressupost General de l’Ajuntament per a 2017, de conformitat amb l’article
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de de 2 de gener de 2017,
així com en el Taulell d’edictes municipal, termini durant el qual els interessats han
pogut examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Durant aquest període s’ha presentat una al·legació per part del senyor Antoni
Garrigosa Ayuso, en representació del senyor Josep Torrent Collado, contra la manca de
previsió pressupostària del crèdit que ostenta, expressant que una vegada examinat el
pressupost no encerta a veure l’aplicació pressupostària corresponent per atendre el
compliment d’aquesta obligació, i per tant sol·licita la seva inclusió al pressupost per fer
front al pagament i la indicació expressa del número d’aplicació pressupostària en que
s’inclou el crèdit en el pressupost per a l’exercici 2017.
En data 20 de gener de 2017 s'ha presentat escrit d'al·legacions al pressupost de
l’Ajuntament per part de la senyora Judit Mas Ràfols, que fa referència al contingut
funcional i denominació d’un dels llocs de treball creats a través del pressupost.
De la mateixa manera, en data 23 de gener de 2017 s’ha presentat escrit d’al·legacions
al pressupost de l’Ajuntament per part de la secció sindical de Comissions Obreres a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, contra la manca o insuficiència de la consignació
pressupostària de determinats conceptes que consten al vigent acord de condicions i
contra creació, modificació i/o supressió de determinats llocs de treball i places.
Vist l’informe de la cap de Serveis Econòmics, de data 24 de gener de 2017, en què es
conclou que s’acredita que aquesta al·legació es troba motivada en un dels supòsits
previstos a l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i que el
Pressupost general de l’Ajuntament per a 2017 integra l’estat de previsió dels ingressos
i les despeses de la societat mercantil Mollet Impulsa, SL, el qual preveu en el passiu
del balanç, els comptes “provisions a llarg termini”, i “altres deutes a llarg termini”, que
reflecteixen les obligacions derivades del procediment expropiatori inclòs en l’àmbit de
“La Vinyota”.
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Vist l’informe del cap del Servei d’Organització, administració electrònica i recursos
humans, de data 25 de gener de 2017, en que es conclou que l’al·legació presentada per
la senyora Mas no es troba motivada en cap dels supòsits que preveu l’article 170.2 del
TRLHL.
Atès que de la mateixa manera, a l’esmentat informe s’acredita que l’al·legació
presentada pel sindicat Comissions Obreres es troba motivada en un dels supòsits
previstos a l’article 170.2 del TRLHL; i que al pressupost de l’Ajuntament de 2017
s’han consignat les quantitats corresponents a vestuari, prevenció de riscos laborals i
assegurança d’acord amb els compromisos que hi figuren al vigent acord de condicions.
També s’acredita que el motiu pel qual no s’han consignat determinats conceptes que hi
consten a l’acord de condicions és perquè han derogades de l’acord, o bé han estat
suspeses d’acord amb l’article 38.10 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
Respecte a les al·legacions referides a la memòria justificativa del capítol I, no s’ha
concretat la concurrència de cap dels supòsits previstos a l’article 170.2 del TRLHL. No
obstant això, s’acredita a l’expedient que l’actuació de l’Ajuntament s’ha adequat en tot
moment a la seva potestat d’autoorganització i sempre per donar compliment als
principis de racionalitat i eficiència, tal com imposa l’article 69 del Text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i que aquestes modificacions no comporten
modificació de les condicions laborals de les persones treballadores.
Vist l’informe de la Intervenció general de l’Ajuntament.
De conformitat amb l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
concordança amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar la reclamació amb número de registre d’entrada 540, presentada pel
senyor Antoni Garrigosa Ayuso en representació del senyor Josep Torrent Collado,
en data 9 de gener de 2017, per les motivacions que es detallen a la part expositiva
d’aquest acord.
2. Desestimar la reclamació amb número de registre d’entrada 1360, presentada pel
senyor Francesc Xavier Ros Gómez en representació de la Secció Sindical de
CCOO, en data 23 de gener de 2017, per les motivacions que es detallen a la part
expositiva d’aquest acord.
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3. No admetre la reclamació amb número de registre d’entrada 1262, presentada per la
senyora Judit Mas Ràfols, en data 20 de gener de 2017, per les motivacions que es
detallen a la part expositiva d’aquest acord.
4. Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
per a l’exercici 2017.
5. Sotmetre l’acord a la publicació al BOP juntament amb el resum per capítols de
cadascun dels Pressupostos.
6. Remetre còpia del Pressupost General de la Corporació degudament aprovat a
l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
7. Notificar l’acord a les persones que han efectuat les al·legacions. Contra l’acord
d’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província ates l’article 39 i 112 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de concreció d'usos
dotacionals a l'equipament del carrer Cristóbal Colón, 30B
Atesa la resolució de l’Alcaldia-Presidència de data 8 de setembre de 2016, per la qual
es va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de concreció d’usos dotacionals
Llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a l’equipament ubicat al
carrer de Cristòbal Colón 30B, tot obrint un període d’un mes d’informació pública, de
conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, TRLU) i l’article
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant, RLU).
Atès que en data 4 de novembre de 2016 es va notificar a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (en endavant, CTUB) l’esmentada resolució, als efectes de
l’emissió de l’informe corresponent, de conformitat amb allò que determinar l’article 87
del TRLU.
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Atès que durant el tràmit de informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Atès que mitjançant acord de la CTUB de data 15 de desembre de 2016 es va acordar
tornar l’expedient a l’Ajuntament, vista la Sentència 278/2016 de data 11 de febrer de
2016 de la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem,
que declara la nul·litat de ple dret de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 18 de maig de 2005 que donava la seva conformitat al text refós i
aprovava definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès,
la competència per a l’aprovació definitiva dels Plans especials d’equipaments regulada
a l’article 67.del TRLU ha deixat de tenir efectes, sent competent per a l’aprovació
definitiva la Comissió Territorial d’Urbanisme, prèvia aprovació provisional pel Ple de
l’Ajuntament (art. 85.3.a) TRLU).
Atès que el document redactat pels Serveis Tècnics municipals incorpora les
determinacions contingudes a l’esmentat acord:
-La rectificació dels apartats de la memòria on es concreta la tramitació del document.
-La incorporació d’una apartat amb la normativa urbanística articulada, d’aplicació a la
parcel·la objecte del pla especial.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori de data 24 de gener de 2017.
Atès l’article 52.1.c) 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. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de concreció d’usos dotacionals
Llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a l’equipament ubicat al
carrer de Cristòbal Colón 30B.
2. Trametre aquest acord juntament amb el Pla especial de concreció d’usos
dotacionals Llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a
l’equipament ubicat al c. Cristóbal Colón, 30B a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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10. - Inadmissió d'una petició de revisió d'ofici d'un conveni
Atesa la sol·licitud (recurs) de revisió d’acte nul presentada per el senyor Joan Mauri
Sampons, en relació al conveni urbanístic signat entre el senyor Mauri i l’Ajuntament
de Mollet del Vallès i ratificat per l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 6/2/1984.
Vist l’Informe del lletrat de Serveis Jurídics, de 24 de gener de 2017.
Atès allò que es preveu als articles 108, 118, 102, 119, 62 i 54 de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
De conformitat amb les atribucions conferides al ple per l’article 123.1.l) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del regim Local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Declarar inadmissibilitat de la sol·licitud (recurs) de revisió d’acte nul presentada pel
senyor Joan Mauri Sampons contra l’acord de ratificació del conveni adoptat pel Ple de
l’Ajuntament de data 6/2/1984, atès que es considera que està manifestament mancat de
fonament tal i com preveu l’article 102.3 LRJPAC.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
Resultat: Aprovat per majoria.
11. - Aprovació d'una proposta de suport al Pacte per una societat digital a
Catalunya
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la
capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les
persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern
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obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat,
que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la
ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes
ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una
Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT),
tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les
empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona,
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el
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Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la
implementació dels objectius d'aquest Pacte.
2.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
12. - Aprovació d'una petició de racionalització de l'horari de la R-3
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint,
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
Atès que existeixen col·lectius i plataformes com “Perquè no ens fotin el tren” i MDV
Mobilitat que tenen com a objectiu treballar constructivament per aconseguir un
transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats dels col·lectius se centren a treballar perquè la línia ferroviària
R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a
uns preus raonables.
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el
document “Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:
 És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és
fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals,
etc. Les dades demostren que hi ha trens que arriben sistemàticament amb
retard, fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix a donar una mala
imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús.
 No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís
als usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada
dels trajectes.
 El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La
Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de
treball dels usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.
 S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que
permetia arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona
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Nord, a les 9 del matí (el dia 30 de juny de 2014 es va canviar sense previ avís
per unes suposades obres que no han començat mai...).
Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la
població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a
divendres sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08,
quan el moviment natural de població és a la inversa (més gent necessita
traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és
quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll
– BCN és 20,09 – 22,01.
Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5
minuts respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de
circulació de la resta de trens.
Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la
majoria de línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un
període brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple,
el cap de setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les
11:50 no n’hi ha cap altre).
Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada
d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe
particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.
A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de
transport regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots
els semidirectes.
Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es
perllongués fins a Vic.
És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es
puguin creuar.
S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten
de La Tour de Querol i també amb la resta de transport públic.
Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de
vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.

Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel
Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els
dies 30 de gener de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual mandat).
Atès que la R3 té pas per Mollet del Vallès, a l’estació Mollet Santa Rosa, i que són
centenars de molletans i molletanes que l’agafen cada dia per anar direcció Barcelona, i
també direcció Ripoll.
Atès que la R3 és una línia que a partir de l’estació de Montcada Bifurcació el
recorregut es fa íntegrament per via única, el que acaba condicionant les freqüències de
pas en sentit negatiu en comparació a altres línies del servei de Rodalies.
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Atès que per Mollet del Vallès també tenen pas la línies R2 (Mollet Sant Fost) tant en
sentit Barcelona, com en sentit Granollers, on darrerament a determinades hores s’han
vist reduïts els número de cotxes que configuren el tren, el que provoca que un mateix
número de usuaris hagin vist reduït l’espai de manera notable, minvant la qualitat i la
comoditat del servei.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la
línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
2.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren”, presenti lo abans possible una proposta de
racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada.
3.- Que en aquesta proposta de racionalització dels horaris de la línia R3, estigui present
les necessitats de la mobilitat obligada del Vallès Oriental, i concretament, pel que a
fa Mollet del Vallès, que s’analitzi si és possible l’ampliació dels horaris de la línia
R3 tant pel matí com per la nit.
4.- Instar al Ministeri de Foment i al Departament de Territori de la Generalitat al
compliment del protocol de col·laboració signat el 25 de març de 2008, per a la
integració del ferrocarril al municipi, que suposa el desdoblament i soterrament de la
R3 al seu pas per Mollet del Vallès.
5.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels
horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos
urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic.
6.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE
a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció
del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora
d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es
destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes. A més a més, instem a la
recuperació en el menor temps possible, del número de cotxes que fan el trajecte de
la R2, ja que és una línia de tren molt utilitzada pels molletans i molletanes,
garantint per tant la qualitat i la comoditat del servei.
7.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal, a l'Associació
Xarxa C17, a ADIF i RENFE.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta de suport a les persones afectades per les clàusules
sòl
Les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat
financer dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades en
moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès
que imposen un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit
hipotecari, de forma que si l’índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la
persona afectada no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos.
Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un
crèdit hipotecari sense informar degudament les persones que el sol·liciten. Així ho va
declarar el jutjat mercantil número 11 de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, després
d'un llarg procés judicial, va fallar a favor d'ADICAE en la macrodemanda col·lectiva
imposada per tal d'eliminar aquesta clàusula abusiva per manca de transparència. La
sentència obliga a 101 entitats (42 després de la reestructuració bancària) a eliminar la
clàusula sòl i a reemborsar el seu import des del 9 de maig de 2013, no des de l'inici de
la hipoteca. Així mateix, la Comissió Europea també va posar de manifest les
irregularitats relacionades amb aquesta clàusula i va amenaçar amb imposar multes al
govern de l'Estat espanyol si no fa efectiu el compliment de la sentència.
Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la sentència i
aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs
provoca una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a
resoldre la situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A favor de la devolució
parcial hi trobem els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern espanyol, i
a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades i ADICAE.
Com a conseqüència d'aquesta sentència, moltes entitats financeres han iniciat una
campanya per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació de
la clàusula sòl a canvi de modificacions en els tipus d'interès o de noves clàusules
contràries als interessos de les persones afectades. Això sense cap tipus d'intervenció en
defensa de les persones afectades per part de les autoritats institucionals o de les
agències públiques de consum.
Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) ha fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de les
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clàusules sòl des de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera abusives, ja
que els consumidors no havien estat adequadament informats sobre la càrrega
econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, segons la
Directiva 93/13 / CEE, del Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no podran
vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels Drets dels Estats membres,
essent aquests els obligats a preveure els mitjans perquè cessi l'ús d'aquestes clàusules.
Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000
milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació
d'un nou codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per part de les entitats
financeres, per facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades
mitjançant un procés extrajudicial.
Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats
financeres, per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat demostrat
durant tot el llarg procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern de l'Estat
espanyol ha desenvolupat un paper absolutament testimonial, tot i les reclamacions dels
diferents ens europeus que reclamaven al govern mesures sancionadores i d'aplicació
immediata de les diverses resolucions judicials que assenyalaven el caire abusiu de la
clàusula. No és fins a les últimes conseqüències que el govern decideix actuar.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Sol·licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves competències en
matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per assegurar la
correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com
de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets
a futur.
2.- Instar l'Agència Catalana de Consum i la Agència Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics
necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per la clàusula sòl.
Incloent, si s’escau, la creació d'equips i oficines d'atenció específiques.
3.- Instar l'Ajuntament que continuï facilitant espais de treball i suport a les entitats
locals autogestionades que donin suport de forma gratuïta a les persones afectades
per les clàusules sòl, i reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i
d'orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució
dels imports derivats de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi.
4.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir respectives
comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de
l'aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules
relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.
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5.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat, a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i
moviments socials de defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres
afectades per l'aplicació de les clàusules sòl.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. - Aprovació d'una proposta sobre transparència en l'ús i disponibilitat de
centres cívics i culturals de la Ciutat
Atès que Mollet compta amb nombrosos centres cívics i culturals ubicats en els
diferents barris, i que presten serveis a la ciutadania. Entre d’altres, aquests equipaments
públics estan destinats a albergar-hi entitats i associacions, a realitzar-hi cursos, o a
celebrar-hi actes organitzats per l’ajuntament o per la pròpia ciutadania.
Atès que el dinamisme de la ciutat el promou en molt bona part la ciutadania, qui, en
col·laboració de l’ajuntament, porta a terme iniciatives culturals, socials, lúdiques,
divulgatives, de lleure, esportives... per a fer-ho, molt sovint és necessari l’ús d’espais
municipals.
Atès que a dia d’avui és l’Ajuntament, com no pot ser d’altra manera per la millor
organització, qui té en el seu coneixement l’ús que es fa de cada un dels equipaments, i
qui ho agenda i calendaritza, d’acord amb el seu programa d’activitats, cursos i d’altres
serveis.
Creiem que seria positiu que la ciutadania organitzada, ja sigui en entitats o per altres
fórmules, tingués accés a la programació de sales i espais, per tal de poder organitzar
millor la seva activitat, per evitar solapar actes del mateix tipus, i per fer un ús més
racional i eficient dels equipaments.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Posar en marxa un sistema compartit d’agenda dels espais del equipaments en
concret centres cívics i culturals, per tal que entitats, associacions i ciutadania
organitzada pugui tenir accés a la seva ocupació i disponibilitat.
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2.- Establir l’organització necessària per a que aquesta agenda compartida funcioni de la
manera més racional, àgil i eficient possible.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Escribano,
Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 18.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.
15. - Aprovació d'una proposta en relació amb la campanya "Casa nostra és casa
vostra"
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen
de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen
refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han
provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i
de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder
acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i immigrants, aconseguir la sensibilització i mobilització
de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el
lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a
la seva iniciativa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1.- Declarar Mollet del Vallès municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra.
2.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
3.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació
de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper
18 de febrer.
4.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi
que treballen en l´àmbit de la cooperació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
16. - Aprovació d'una proposta per lluitar contra el malbaratament d'aliments
Segons dades de l'Agència Catalana de Consum a Catalunya extretes de l'estudi
“Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya ARC-UAB 2012” es llencen al
voltant de 262.471 tones d'aliments sòlids a l'any que serien aprofitables. Això es
qualifica de malbaratament alimentari.
El 58% d'aquest malbaratament es produeix a les llars, el que equival a unes 151.000
tones. En conseqüència cada any es malbaraten 34,9 kgs per habitant, amb un cost
estimat de 112 € per persona. Es calcula que amb aquesta quantitat es podrien nodrir
500.000 persones en un any.
El malbaratament d'aliments està relacionat amb els mals hàbits de compra i consum,
així com amb una inadequada gestió i manipulació dels mateixos. Aquest llançament
d'aliments aptes pel consum es pot evitar perquè, conforme a les dades de la Comissió
Europea, ens desfem d'aproximadament 1.300 milions de tones per any al món, 89 de
les quals d'aliments en bon estat correspondria a la UE.
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El període nadalenc que hem passat sempre és bona època per posar en marxa
campanyes de sensibilització entre veïns, comerciants i restauradors per evitar que els
primers comprin productes alimentaris en excés, de manera que després no puguin ser
tots aprofitats i per conscienciar als professionals que posin a disposició del rebost de
Càritas o qualssevol altres entitats que considerin oportunes per tal de repartir aliments
entre els sectors més desfavorits aquells productes que, amb data de caducitat o de
consum preferent propers o que presentin defectes estètics, però que continuen sent
aptes pel consum humà; especialment els productes frescos i de primera necessitat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector per la conscienciació entre
els veïns, comerciants, restauradors i empresaris de Mollet per a evitar el
malbaratament d'aliments tot l'any.
2.- Continuar treballant a través de la taula d’entitats per la inclusió social durant 2017
en els programes d´alimentació, (banc d’aliments, excedents alimentaris i menjador
social, etc.) amb l’objectiu de continuar arribant a les persones amb més
vulnerabilitat i treballar per a evitar el malbaratament d’aliments.
3.- Signar i donar suport al manifest “prou malbaratar aliments”, de la Plataforma
Aprofitem els Aliments (PAA).
4.- Donar trasllat d'aquests acords a l'Agència Catalana de Consum i a la Plataforma
Aprofitem els Aliments, a les entitats que treballen al banc dels aliments de Mollet
del Vallès, a les associacions de comerciants de la ciutat i a la Taula d’Inclusió
social de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
17. - Aprovació d'una proposta sobre la modificació del ROM
Els primers dies de mandat es va signar per part de tots els grups municipals l’Acord per
Mollet, que reclamava entre d’altres coses que la Comissió de Transparència i
Participació Ciutadana que es creava treballaria “per l’increment de la participació
ciutadana”, així com que es crearia “una comissió d’estudi per a la modificació del
Regalament Orgànic Municipal (ROM) per aprofundir el model participatiu”.
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De moment hi ha hagut 2 Comissions de Transparència i Participació Ciutadana,
celebrades el 23 de novembre de 2015 la primera, i el 15 de març de 2016 la segona, on
s’ha tractat, sense crear encara aquesta comissió per a l modificació del ROM, aquest
tema.
La proposta per la modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) és una
demanda prou àmplia i demanada per àmplies capes de la ciutadania, així com també
per la majoria de grups municipals, amb la intenció d’anar més enllà en les polítiques de
participació pel que fa a la participació als plens de particulars i d’entitats, però també
altres polítiques com una web oberta on puguin participar-hi ciutadania i entitats;
propiciar la creació d’una Coordinadora d’Entitats molletanes; que es facin consultes
ciutadanes sobre temes que preocupin la població; audiències públiques reals del govern
davant de la ciutadania; espai de participació per als treballadors de l’Ajuntament; o
consells de participació (que avui fa 3 anys que no es reuneixen).
El nostre Ajuntament s’explica també a través de la transparència i de la participació,
per tant, és un deure i també un compromís adquirit de fer aquest avenç en la
participació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Emprendre les accions legals -amb prèvia convocatòria de les reunions de la
Comissió d’Estudi per a la Modificació del Regalament Orgànic Municipal- per tal
de modificar el ROM durant el primer semestre de 2017.
2.- Estar al costat de l’esperit d’obertura participativa i de noves mesures en matèria
d’implicació de la ciutadania en els afers públics.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Aprovació d'una proposta sobre la mobilitat de la zona de la Vinyota
Darrerament a Mollet hi ha un debat sobre les retencions diàries i els problemes de
trànsit i de mobilitat que succeeixen a la continuació del carrer Can Flequer, entre la
rotonda dels Mossos d’Esquadra i la rotonda que hi ha més a prop de la zona comercial
que existeix a la zona de la Vinyota de Mollet del Vallès.
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Els embussos són habituals i diaris entre aquestes dues rotondes, que uneixen Mollet del
Vallès amb les zones industrials de Can Magre i de Can Prat, amb les poblacions veïnes
de Sant Fost i de Martorelles a través del pont de l’Aiguabarreig, així com amb la zona
comercial construïda recentment al barri de la Vinyota (centre esportiu i botiga, gran
supermercat, alimentació, etc. També cal remarcar que allà hi ha la comissaria dels
Mossos d’Esquadra (que dóna servei a Mollet i a poblacions veïnes) així com una
escola pública i també serveis socials per a la tercera edat i altres.
Si mirem amb perspectiva aquesta zona, veurem que forma part del que anomenem la
ronda de Mollet (que serien les vies ronda de la Farinera, ronda dels Pinetons, avinguda
Rívoli, i carrer can Can Flequer) i que enllacen amb la C-17.
També cal destacar que en una de les rotondes hi arriba també el trànsit que arriba de les
sortides de l’AP7 i de la C-17, i que hi ha igualment una entrada cap a la C-17.
Per tant, cal remarcar que l’espai entre aquestes dues rotondes ha esdevingut amb el
temps, i potser sense estar planificat d’aquesta manera en un primer moment, un punt
calent de la mobilitat a Mollet del Vallès i al Baix Vallès que cal resoldre des de les
diferents administracions.
Per una banda, cal que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de
la Generalitat que analitzi la part que li pertoca per millorar i evitar futurs col·lapses.
Per l’altra, cal demanar accions a l’ajuntament de Mollet del Vallès per fer de les 2
rotondes en qüestió una millor via de pas (2 carrils) així com d’estudiar la possibilitat
d’unir amb 2 carrils el carrer que les uneix. Cal tenir present que entre que es va
pavimentar la zona amb 1 carril per sentit i avui, des d’instàncies municipals s’hi han
construït equipaments que en primer moment no hi eren i que han fet també que el
volum de vehicles creixi de manera exponencial: comissaria de Mossos d’Esquadra,
serveis socials diversos, gran supermercat, així com una botiga del món de l’esport
d’abast comarcal i fins i tot més. Estem parlant d’un nus de comunicació viària
important a la zona del Baix Vallès, que hem de solucionar si volem ser també un bon
referent comarcal i de serveis.
Avui, el col·lapse és evident a les entrades de Mollet en aquella zona, però també a les
zones urbanes properes, on cada dia es creen problemes de circulació, amb els
conseqüents problemes múltiples per al població molletana, i la contaminació que se’n
genera.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Demanar una reunió urgent amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre de la Generalitat de Catalunya per tractar el problema de mobilitat descrit
a la part expositiva d’aquesta moció entre aquestes dues rotondes.
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2.- Exigir si cal actuacions immediates a la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya per tal de millorar la circulació i
evitar els embussos a la zona.
3.- Treballar des de l’Ajuntament de Mollet amb responsabilitat en aquest afer, tot
estudiant la possibilitat, entre d’altres, de millorar les dues rotondes i la via que els
uneix si cal fent-la més ample, tal i com demana un espai de comunicació viària
d’aquestes característiques.
4.- Enviar aquest acord a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera,
Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Ningú. Total 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
19. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
20. - Precs i Preguntes
Precs
Sra. Calvo:
- Demana la revisió del tancament de la via del tren al carrer Ferrocarril.
Sra. Vilaret:
- Demana que a les comissions es contextualitzi més els assumptes que es parlen.
Sr. López:
- Demana que les seves mocions no figurin sempre les darreres de l’ordre del dia.
Sra. Vizcarra:
- Demana que es feliciti al Sr. Josep M. Pou, medalla de la Ciutat, pel premi
Gaudi d’honor i pel seu discurs en rebre el premi.
Sra. Moya:
- Demana que es mantingui o s’incrementi la presència de la Policia Municipal a
l’entrada i sortida de les escoles.
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Sra. Muñoz:
- Demana que es condicioni i es tregui uns ferros del parc infantil del barri de
Lourdes, i s’intenti una bona convivència entre els usuaris de la petanca i
l’associació de veïns.
Preguntes
Sra. Cisneros:
1. Sobre el precinte del Tabaran i sobre les mesures que es prendran perquè es
garanteixi la seguretat dels veïns.
Sr. Cisneros:
1. Sobre la climatització d’instal·lacions esportives.
2. Sobre el pressupost de la Ciutat europea de l’esport.
3. Sobre l’horari de tancament dels comerços.
Sra. Vilaret:
1. Sobre la data de convocatòria de la reunió de la Comissió de Protecció Civil.
Sr. López:
1. Sobre la periodicitat del Quatre Cantons.
Sra. Moya:
1. Sobre si es mantenen contactes entre l’Ajuntament i l’Hospital de Mollet amb
relació a la campanya de grip.
Sra. Escribano:
1. Sobre les campanyes de control de la població de coloms.
Sr. Buzón:
1. Sobre si es te coneixement dels propers desnonaments i que es pensa fer al
respecte.
2. Sobre la demora en l’empadronament d’algunes famílies.
3. Sobre la convocatòria de la Taula d’Habitatge pel proper 1 de març, malgrat la
urgència dels problemes que hi ha.
Sr. Sancho:
1. Sobre la ponència de símbols franquistes a la ciutat, sobre les mesures que
s’han pres per retirar-los.
Sra. Muñoz:
1. Sobre la freqüència de pas del bus urbà al barri de Lourdes.
2. Sobre la data de convocatòria de la Comissió de Drets Socials.

La resposta a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201701301802040000_FH.videoacta.

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

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
07/02/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
08/02/2017

Codi de verificació: 423d013b-baba-4a5f-a4a8-e87c40383756
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

