ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
17 de març de 2016
19:05 h. a 22.05 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
José 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
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, 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
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Absents
Marina Escribano Maspons, regidora (s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
S’incorporen
Judith Vizcarra Puig, regidora (punt núm.11)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2016
2. Presa de possessió del regidor Josep Amaya i Aguilar
3. Donar compte de l'adscripció del nou regidor al grup municipal Ara Mollet-ERC-MES
4. Donar compte de l'adscripció del nou regidor a les comissions informatives i comissions de
seguiment amb representació del grup municipal Ara Mollet-ERC-MES
5. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2015
6. Aprovació dels plecs i convocatòria de licitació del contracte de neteja d'equipaments
municipals
7. Aprovació d'una proposta de creació d'una ordenança reguladora de l'execució alternativa
al pagament de deutes municipals amb la realització de serveis comunitaris
8. Aprovació d'una proposta de modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació
de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses quan es
tracti d'una transmissió vinculada al canvi normatiu derivat de la Llei 27/2014 de l'impost de
societats
9. Aprovació d'una proposta sobre el replantejament del quart cinturó
10. Aprovació d'una declaració sobre el servei de rodalies de Catalunya
11. Aprovació d'una proposta de suport de Mollet del Vallès als drets fonamentals de les
persones refugiades
12. Aprovació d'una proposta sobre valors republicans i Felip VI
13. Aprovació d'una proposta en motiu de la commemoració del 85 aniversari de la
proclamació de la II República espanyola
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2016
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de 29 de febrer de 2016, amb l’esmena següent:
A la pàg. 28, en el punt 18 de l’Ordre del dia: “Aprovació d’una proposta sobre la
realització d’una consulta ciutadana per decidir si el municipi de Mollet del Vallès s’ha
d’adherir a l’AMI”, s’ha de substituir el resultat de la votació que apareix pel següent:
“Voten si: Daví, Gordi, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E i Muñoz F.. Total: 4
S’abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón,
Moya, Muñoz N., Murillo, Pérez i Sancho. Total: 13.”
2. - Presa de possessió del regidor Josep Amaya i Aguilar
La Junta Electoral Central ha lliurat, en data 11 de març de 2016, la credencial
justificativa de la designació del Sr. Josep Amaya i Aguilar com a regidor d’aquest
Ajuntament per la llista d’Ara Mollet-ERC-MES-AM, en substitució del Sr. Josep
Gordi i Serrat.
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El Sr. Josep Amaya i Aguilar ha presentat en data 9 de març de 2016 la declaració de
béns i de les activitats privades que li proporcionen ingressos econòmics o que afecten a
l’àmbit de les competències de la Corporació, en compliment d‘allò que disposa l’art.
95.2 a) del Reglament orgànic municipal.
En conseqüència, d’acord amb allò que disposa l’art. 108.8 de la Llei orgànica del règim
electoral general, ha de prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, tot
responent a la pregunta següent, prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Amaya respon: “Prometo, per imperatiu legal, per expressió democràtica de la
voluntat ciutadana i anuncio que resto a disposició del parlament de Catalunya, del
president i del Govern de la Generalitat per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà”.
L’Alcalde li imposa l’escut de la Ciutat i el Sr. Amaya pren possessió del càrrec.
3. - Donar compte de l'adscripció del nou regidor al grup municipal Ara MolletERC-MES
El Sr. Josep Amaya i Aguilar ha presentat un escrit en què informa de la seva adscripció
al grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES-AM.
D’acord amb el que disposa l’ art. 28.8 del Reglament orgànic municipal.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’adscripció del regidor Josep Amaya i Aguilar al grup
municipal d’Ara Mollet-ERC-MES-AM.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. - Donar compte de l'adscripció del nou regidor a les comissions informatives i
comissions de seguiment amb representació del grup municipal Ara Mollet-ERCMES
El portaveu del grup municipal Ara Mollet-ERC-MES- AM ha comunicat l’adscripció
del nou regidor d’aquest grup, Josep Amaya i Aguilar, a les comissions informatives i
de seguiment de les quals formava part el regidor Josep Gordi i Serrat.
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D’acord amb allò que disposa l’art. 24 c)- del Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’adscripció del regidor Josep Amaya i Aguilar a les
comissions que s’hi indiquen en representació del grup municipal Ara Mollet-ERCMES- AM:
Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori

Titular

Comissió de Seguiment de Promoció Econòmica i Ocupació

Titular

Comissió de Seguiment d’Empreses Municipals i Supramunicipals

Titular

Comissió de Seguiment de Transparència i Participació

Suplent

Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
5. - Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2015
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 7 de març de 2016, que diu:
“Vistes les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2015 de l’Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms.
Atès allò que es preveu als articles 191.3 i 192.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i a l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
HE RESOLT
Aprovar les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2015 de l’Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms, l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, l’Institut
Municipal d’Educació i la Fundació Municipal Joan Abelló, que s’inclouen a l’expedient”.

Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
6. - Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació del servei de Neteja dels equipaments
municipals de Mollet del Vallès.
Atesos els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la
contractació del servei de Neteja dels equipaments municipals de Mollet del Vallès
(Exp. COSE/16002).
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Atès l’informe emès per la cap del Servei de Serveis Econòmics.
Atès l’informe emès per la cap de Secció de Qualitat Urbana.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atesos els informes emesos per la Secretaria General i per la Intervenció de Fons.
Atesos els articles 174, 184 i 185 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 44, 45 i 47
de les Bases d’execució del Pressupost municipal de 2016.
Atesos els articles 10, 16, 19.1.a), 22, 23, 88, 109, 110, 115 a 118, 138, 142, 150, 159,
212, 303 i la disposició addicional segona, apartats 2, 7, 8, 10 i 14 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atesos els articles 52.2.n) i 4, 57 i 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1 Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que ha de regir la contractació del servei de Neteja dels equipaments municipals de
Mollet del Vallès.
2. Convocar licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment obert, per un preu
base de contractació de 6.492.029,88 euros, IVA exclòs, a raó anual de 1.623.007,47
euros, IVA exclòs, amb el desglossament següent:
Àmbit
(equipaments
municipals)
1. Ensenyament
2. Resta
Total

Total part
variable
màxima

Total
part fixa
1.054.200,22 €
534.175,16 €
1.588.375,38 €

18.723,34 €
15.908,75 €
34.632,09 €

Despeses generals +
Benefici industrial
de la part variable

13% + 6%

Total anual
1.072.923,56 €
550.083,91 €
1.623.007,47 €

3. Autoritzar la despesa de 654.613,02 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Exercici Àmbit
2016
1

Import
432.745,84 €

Total
654.613,02 €
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2

221.867,18 €

4. Aplicar la despesa de 7.200.743,14 euros, IVA 21% inclòs, i condicionar la seva
efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris
corresponents, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries dels exercicis següents:
Exercici
2017
2018
2019
2020

Àmbit
1
2
1
2
1
2
1
2

Import
1.298.237,51 €
665.601,53 €
1.298.237,51 €
665.601,53 €
1.298.237,51 €
665.601,53 €
865.491,67 €
443.734,35 €

Total
1.963.839,04 €
1.963.839,04 €
1.963.839,04 €
1.309.226,02 €

5. Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’adjudicar el contracte i totes les altres
facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Talarn.
Total: 10.
Voten no: Amaya, Buzón, Espinosa, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres i Vilaret.
Total: 9.
S'abstenen: Cisneros, A., Cisneros, M.E. i Muñoz. Total: 3.
Resultat: S’aprova per majoria.
7. - Aprovació d'una proposta de creació d'una ordenança reguladora de l'execució
alternativa al pagament de deutes municipals amb la realització de serveis
comunitaris
Donada l’actual situació econòmica i social, algunes persones o famílies no poden
afrontar el pagament dels deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i
familiar que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals.
Es proposa donar una alternativa a les persones que es puguin trobar en aquesta situació,
mitjançant el desenvolupament d’una ordenança reguladora per permetre saldar deutes
municipals amb serveis comunitaris. El desenvolupament d’aquesta ordenança pretén
oferir, amb total respecte als principis i a les garanties del procediment regulades amb
caràcter general per a les Administracions Públiques, un mecanisme alternatiu que
permeti substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la
persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la
comunitat. Això implicaria poder fer front a un deute municipal amb una prestació
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personal d’interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no fos possible realitzar-la
amb diners.
L’ordenança de la que es objecte aquesta moció, només seria d’aplicació a les persones
empadronades al municipi, que no puguin fer front al pagament d’algun deute
municipal, previ informe tècnic favorable i seguiment dels Serveis Socials. Quedarien
excloses de l’àmbit d’aplicació de l’ordenança les persones jurídiques.
Les administracions locals, en l’exercici de la potestat sancionadora reconeguda a
l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
ostenten la competència de substituir determinats deutes municipals per l’execució o
desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, regula aquesta potestat sancionadora de les
administracions públiques, establint els principis que la fonamenten als articles 127 i
següents, que són legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.
D’altra banda, els articles 134 i següents regulen els principis que han de presidir el
procediment sancionador, que són acompliment del procediment legal o reglamentari,
dret a audiència del presumpte responsable, dret a formular al·legacions, a utilitzar els
mitjans de defensa admesos en dret i el dret a la presumpció d’innocència.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Desenvolupar una ordenança reguladora per permetre saldar deutes municipals amb
serveis comunitaris.
2. Donar trasllat d’aquesta moció a la Taula d’Entitats Socials i al Síndic Personer de
Mollet del Vallès, així com a la resta d’associacions i plataformes que realitzin les
seves activitats en l’àmbit social.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta de modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per a
la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses quan es tracti d'una transmissió vinculada al canvi normatiu derivat de
la Llei 27/2014 de l'impost de societats
Des de l’1 de gener del 2016 per mandat de la Llei 27/2014 les societats civils pateixen
un increment de les seves càrregues fiscals, passant de tributar en el règim actual
d'atribució de rendes en l’IRPF, a ser contribuents de l'impost de societats.
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La Llei 27/2014, obliga a totes aquelles societats civils que tinguin un objecte mercantil
a realitzar una comptabilitat més estricta per poder determinar les bases imposables que
seran declarades en aquest impost.
Només es troben exemptes d'aquest increment dels costos, les societats civils
professionals o dedicades a l’agricultura o pesca.
Per aquestes raons un cert nombre de societats civils o es liquiden o es reconverteixen
en societats de diferents tipus, atès que ara tindrien les mateixes obligacions comptables
i fiscals però amb una major responsabilitat sobre les possibles deutes o problemes
futurs que altres figures societàries.
Atès que el marc legal atorga un termini per evitar pagar impostos sobre la transmissió
dels béns que posseeixi la societat civil, en aquells casos en què la transmissió sigui per
crear una societat limitada, una comunitat de bens o altre fórmula societària.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Instar al Govern Municipal per tal que modifiqui l’ordenança fiscal que regula la
taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, quan es tracti d'una transmissió vinculada al canvi normatiu
derivat de l’entrada en vigor de la Llei 27/2014.
2. Donar trasllat d'aquest acord a l’Associació d'industrials del Baix Vallès, a les
associacions de comerciants de Mollet, a EMFO i fer-ne difusió pública.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz, Murillo, Pérez, Sancho i Talarn.
Total: 18.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres i Vilaret. Total: 4.
Resultat: S’aprova per majoria.
9.- Aprovació d’una proposta sobre el replantejament del quart cinturó
L’autovia B-40 o Quart Cinturó es va dissenyar l’any 1966 com una gran ronda viària
concèntrica que havia de connectar les ciutats de la segona corona de la Regió
Metropolitana de Barcelona, des de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) fins a Mataró
(Maresme). Originalment la via va ser concebuda com una infraestructura viària de pas,
que havia d'absorbir el trànsit de vehicles entre França i la resta de corredors cap a
l’interior de la península, convertint-se en alternativa a l’actual autopista AP-7. Aquesta
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concepció de la infraestructura ha quedat obsoleta, ja que respon a un model esgotat de
desenvolupament territorial, i no resol les necessitats de mobilitat comarcal. Així doncs
avui dia, la Ronda del Vallès es configura com un corredor metropolità per donar servei
als municipis del Vallès.
Actualment del traçat originalment de la B-40 hi ha en servei el tram Granollers –
Mataró, inaugurat el 1995 (que va assumir i executar la Generalitat de Catalunya i que
actualment s’anomena C-60), i els trams d’Abrera – Olesa de Montserrat i
Viladecavalls – Terrassa (inaugurats el 2010). Les obres del tram Olesa – Viladecavalls
es van reprendre el 2015, després de restar aturades durant anys, però el tram no es
podrà posar en servei com a mínim fins al 2020, atenent a les inversions pressupostàries
previstes pel Ministeri de Foment pels propers anys.
Atès que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'ordenació
del territori, tal i com recull el Pla Territorial Metropolità on es consolida el canvi
d’orientació del projecte de via orbital B-40 atorgant a aquesta infraestructura una
funció regional (Metropolitana) i fins i tot comarcal. Per tant, deixa de tenir sentit la
titularitat estatal de la via, i hauria de ser la Generalitat qui, a través de la planificació
territorial, determini quina és l’actuació en la xarxa viaria per millorar la connectivitat
entre els dos Vallesos.
Atès que la millora de la mobilitat és bàsica per a facilitar la connectivitat dels nostres
municipis i per potenciar la nostra competitivitat econòmica i industrial, però ha de ser
fonamentada en un model de desenvolupament territorial sostenible tant des del punt de
vista econòmic com social i ambiental. Per això cal apostar per una nova cultura del
territori i de la mobilitat. Millorant i gestionant la xarxa viària bàsica i secundària
actual. Potenciant i fomentant la xarxa de transport col·lectiu ferroviari i promovent les
infraestructures segures pels desplaçaments interurbans en bicicleta. En aquest sentit cal
recordar que en el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cinturó reconvertida en Ronda del
Vallès, una de les quals era la del Ministeri de Foment que ara ha quedat sense
efecte, en tant que en el mateix PTPRMB es preveu que caldrà fer estudis posteriors per
determinar una solució a la millora de comunicacions en aquest àmbit, que incorpori
també les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues
comarques del Vallès.
Atès que el traçat previst de l’Autovia Orbital afecta de ple espais naturals amb uns
valors ambientals, culturals i paisatgístics molt elevats. Boscos i conreus, carenes i
torrents al llarg del Vallès quedarien totalment destruïts i fragmentats. La riquesa
natural i els valors d’aquests espais queda reflectida en el planejament urbanístic,
definint els espais lliures periurbans com a sistemes i qualificats com a zones de valor
agrari; de valor forestal i de valor ecològic-paisatgístic, per tal de potenciar la
continuïtat i la millora de les condicions naturals d’aquests sòls, els seus valors
mediambientals i la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat. El Pla Territorial
Metropolità de Barcelona valora aquest sistema d’espais oberts pel seu interès natural i
agrícola i per la seva funció de connectors naturals.
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Atès que el passat 18 de febrer, en una visita a les obres de la B-40 al tram entre Olesa
de Mons terrat i Viladecavalls, la ministra de Foment en funcions Ana pastor anunciava
la propera licitació de l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers de l’autovia B40.
El grup municipal d’Ara Mollet-ERC-MES proposa al Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1.- Manifestar l’oposició d’aquest ajuntament a la construcció del tram de l’autovia
orbital B-40 o Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers tal i com està prevista a dia
d’avui.
2.- Sol·licitar al Ministerio de Fomento la desprogramació definitiva de Cierre de la
Autovia Orbital de Barcelona (B-40) del Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda 2012/2024 i que cedeixi la titularitat de les reserves a la Generalitat de
Catalunya i concentri les seves inversions en altres projectes de major rendibilitat
social.
3.- Instar els governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a què la inversió
prevista s’utilitzi per a la correcció del dèficit de la regió metropolitana en la xarxa
de mobilitat col·lectiva (ferrocarrils, tramvies, carrils bus...), per reduir els punts
negres en la xarxa de carreteres i millorar la xarxa de carreteres secundàries, així
com per dotar el corredor mediterrani d’una línia ferroviària de transport de
mercaderies de llarg recorregut.
4.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, amb participació de les administracions
locals i representants de la societat civil i entitats ecologistes del territori que
desenvolupi els estudis de mobilitat previstos en el marc del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i principis de Llei 9/2003, de
13 de juny, de la mobilitat, per millorar la comunicació entre els nuclis urbans i els
sectors d’activitat econòmica de les dues comarques del Vallès i que concreti les
actuacions, en el marc d’un programa per a la millora de la mobilitat de la segona
corona metropolitana, que doni prioritat a l’increment de l’oferta de transport públic
col·lectiu, ferroviari, tramviari i per carretera, i de mercaderies per ferrocarril, per a
la millora de les vies interurbanes ja existents, i la dels ramals d’accés i distribució
de trànsits de caràcter local i comarcal.
5.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que siguin excloses del Pla Territorial
Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona les reserves de sòl i afectacions
contingudes corresponents al Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona B-40.
6.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als municipis afectats per l’Autovia
Orbital, els Consells Comarcals del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès
Oriental i a les entitats ADENC i Unió de Pagesos.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Espinosa, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres i Vilaret.
Total: 9.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz, Pérez i Talarn.Total:13.
S’abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Es rebutja.
10. - Aprovació d'una declaració sobre el servei de rodalies de Catalunya
El 15 de desembre passat, l’enèsim robatori de cable a les instal·lacions d'Adif (a prop
de Mollet del Vallès) va tornar a provocar caos en el servei de Rodalies de Renfe, que
va afectar 60.000 persones, que van veure com quedava inutilitzada la R8 i patiren
retards les R2 Nord i la R11. En total, 200 trens es van veure afectats, una de cada cinc
freqüències diàries a Catalunya.
El 9 de febrer, un incendi al subsòl de Barcelona va tornar a desencadenar el caos. El
fum als túnels va provocar el pànic i va interrompre la circulació del nucli ferroviari de
la capital catalana. Unes 100.000 persones es van veure afectades.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un
valor del 99%, a Renfe Rodalies només arriba al 94%, i encara sense tenir en compte
com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres problemes afegits
com són, en alguns casos, la dificultat d’accessibilitat als mateixos de les persones amb
problemes de mobilitat o amb cotxes de nens.
1

L'1 de gener de 2010, el ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis de
Rodalies, tal com s'establia a l'Estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de
Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació
als usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura, però, va seguir em mans
d'Adif, l’empresa pública que depèn de Foment i que té com a objectiu la construcció de
línies de ferrocarril i la gestió de la seva explotació. El ministeri es reservava la
responsabilitat sobre vies, estacions i andanes. A més, Renfe es va mantenir com
l’empresa que operava el servei.
L'any 2010 el govern de l'Estat va aprovar un Pla de Rodalies que preveia una inversió
en millores de 4.000 milions d'euros, però no se n'ha invertit encara ni un 10%. El 2013,
any, després de quatre accidents importants de trens en menys de tres anys, l'Estat es va
comprometre a invertir 306 milions abans del 2016 per fer microcirurgia a la xarxa de
Rodalies, sobretot en els aspectes de seguretat. Un any després el ministeri només s'han
executat el 2% dels 306 milions que es van acordar el 2013 per a actuacions prioritàries
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i que s'haurien d'haver materialitzat el 2015, el compromís s'ha dilatat fins al 2018, i els
152 milions previstos per invertir el 2015 es van convertir en 30 en el redactat dels
pressupostos de l'Estat. En aquest sentit, per exemple, cal destacar que la major part dels
395 furts de cable de coure que han patit les línies de rodalies els darrers anys han estat
facilitats per la mala execució de la seva col·locació, en cables estesos per la superfície
del balast, a la vista dels malfactors, o en arquetes i cunetons sense tapes, o amb tapes
d'obertura fàcil. En definitiva, no s'han fet obres de protecció del cablejat que
garanteixin una mínima protecció contra el furt.
El problema real, però, és que Renfe només és responsable del 30% de les incidències
de Rodalies, i la resta són culpa de la infraestructura, és a dir, d'Adif, però tal com es va
fer el traspàs de la gestió, el Govern de Catalunya només té potestat per sancionar
Renfe, però no Adif.
En tot cas, les estadístiques comparatives entre Renfe Rodalies, els Ferrocarrils de la
Generalitat i el Metro de Barcelona demostren que quan la gestió de vies, estacions,
andanes, trens i servei estan unificades, i en mans d'una unitat de gestió pròxima al
ciutadà que serveixen, el servei públic al ciutadà és més eficient. Urgeix, per tant,
l'assumpció plena de tot el servei de Rodalies de Catalunya per una única autoritat
catalana, que assumeixi la titularitat de les infraestructures ferroviàries i de la unitat de
gestió que, dins de l’empresa pública Renfe, s'ocupa de gestionar el servei de rodalies,
així com els recursos i finançament que faci possible la prestació d'un servei de qualitat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Instar el govern de l’Estat a fer efectiu el traspàs del servei de rodalies i regional al
govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil,
unitat empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de
qualitat, i l'aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que a
data d'avui no s'han realitzat per part d'Adif.
2. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest servei i, un
cop obtingut, realitzi un pla de contingència que solucioni les mancances de la
infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del
servei de Rodalies als que actualment ofereixen el Metro o els FGC.
3. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de
Foment i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació
municipals.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn i Vilaret. Total: 18.
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Voten no: Calvo. Total: 1.
S'abstenen: Cisneros, A., Cisneros, M.E. i Muñoz. Total: 3.
Resultat: S’aprova per majoria.
11. - Aprovació d'una proposta de suport de Mollet del Vallès als drets
fonamentals de les persones refugiades
Complint amb el respecte i la defensa dels drets humans que li recau a Mollet del
Vallès, com a municipi integrant d'un dels estats que ha firmat i ratificat la Declaració
Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Estatuts dels refugiats.
Respectant i valorant el posicionament que aquest mateix Consistori ha fet en acord de
Junta de Portaveus, quan el passat 30 de setembre es va aprovar la Moció de suport a
l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
Igualment la feina que s’està fent des de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per
esdevenir ciutat acollidora.
Valorant també la tasca de la societat civil molletana organitzada que ha fet actes,
xerrades i recollides de diners per als refugiats.
Tenint en compte la responsabilitat de diversos estats de la Unió Europea, entre ells
l'Estat espanyol, en els conflictes de l'Orient Mitja pel que fa a l'autorització de la venda
d'armes i la participació activa en alguns dels conflictes que han desembocat en la
dramàtica situació actual.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Condemnar l'acord entre la Unió Europea i Turquia tancat el passat dilluns 7 de
març perquè:
a) Vulnera nombrosos articles jurídics, tan internacionals com europeus, així com la
Convenció de Ginebra, l'article 14.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans,
l'article 18 i 19.1 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, l'article
33.1 de la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides, l'article
3.1 de la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o
degradants, o l'article 3.1 de la Declaració sobre l'Asil Territorial, entre d'altres.
b) Pretén realitzar deportacions col·lectives de persones refugiades quan els estats
membres de la Unió Europea ni tan sols han començat el procés d'acollida.
c) Condemna a una situació de desemparament milers de persones, entre les quals
infants i gent gran, que malviuen en camps de refugiats sense garanties que es
respectin els seus drets fonamentals.
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d) Prohibeix l’entrada de persones refugiades que als seus països poden patir
persecució política.
e) Preveu l'expulsió de milers de persones a un estat com Turquia, el govern del
qual ha estat reiteradament acusat de crims contra la humanitat i vulneracions
sistemàtiques dels drets humans.
f) Suposa una humiliació a les persones refugiades en ser tractades com a
mercaderia i aprofitades per part de l'Estat turc per satisfer interessos polítics.
2. Fer una crida a les institucions polítiques superiors (la Generalitat de Catalunya, el
Govern Central i la Comissió Europea) perquè aturin immediatament l'aprovació
d'aquest acord i comencin a treballar per l'estricte compliment dels drets humans de
les persones refugiades tal com queden recollits en els tractats i declaracions
firmades i ratificades.
3. Sumar-se i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes que, tant a nivell local com
nacional, treballen pels drets de les persones refugiades, com per exemple la
manifestació contra el racisme del dissabte 19 de març a Barcelona, les brigades
solidaries, les recollides de material i finançament, els actes de sensibilització, o
l'exposició al centre cultural la Marineta sobre el poble kurd, el qual és víctima
indirecta d'aquest acord, etc.
4. Comunicar els acords adoptats a totes les entitats solidàries de Mollet del Vallès, a
la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12.- Aprovació d’una proposta sobre valors republicans i Felip VI
La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap tipus de
responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual cap
d'estat (a més de ser l’única institució que de manera oberta discrimina el paper de la dona
ja que hereditàriament sempre té prioritat en línia de successió l’home), de manera que
s'anul·la la possibilitat del poble d'escollir el seu màxim representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l'ordenament jurídic d'un
territori, predetermina inevitablement. les característiques de la resta de normativa que, se’n
deriva. I, a més a més, posa de manifest l'acceptació, per part dels principals actors polítics i
socials que conviuen en aquest territori, d'uns principis no democràtics que perpetuen
determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per
ratificar-los o rebutjar-los.
Aquesta concepció d'estat xoca frontalment amb el model d'estat republicà que situa a tots
els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d'estat recau en la
sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes
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lliures i que entén la llibertat com a màxima expressió de la no dominació. Una forma
d’organització civil que recull els valors republicans com a màxims garants de la justícia, la
transparència, el retre comptes, l'exercici del poder amb humilitat. Una manera d'entendre el
poder diferent a com s'entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds
reprovables com ara l'opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc
clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de
forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels
privilegis injustificats i no legitimats.
Atès que a l'hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal s'adopta la
consideració que a l'administrat se'l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a
més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s'exp1ica per la major confiança,
participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s'adopta com a punt de
partida.
Atès que la ciutat de Mollet del Vallès commemora puntualment, cada 14 d'abril, la
proclamació de la II República amb el suport de la majoria de forces d'aquest Ple, el que
manifesta un suport implícit a aquesta forma de govern.
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre convenciment que
com a màxims representants democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i
encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cadascun
deis municipis que la configuren.
Ateses les circumstàncies polítiques actuals, que avancen cap a la implicació i la igualtat de
tot ciutadà que viu nostre poble, i atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del
Regne d'Espanya, representa la màxima figura institucional d'un Estat que impedeix el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la
igualtat entre ciutadans.
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, el passat 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència pública
perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí
que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne
Unit.
Es proposa que la Comissió Informativa d'Institució, Benestar i Drets Socials,
ACORDI
1. Declarar Mollet del Vallès municipi republicà, entenent que aquesta forma de govern
representa la concreció dels principis de llibertat i d'igualtat.
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2. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l'hora d'exercir les
responsabilitats municipals que se'ns tenen encomanades.
3. Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la
monarquia espanyola en tant que representant d'un estat que impedeixi el lliure exercici
del dret a decidir del poble de Catalunya.
4. Evitar participar com a Ajuntament de Mollet del Vallès en qualsevol acció que suposi
un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
5. Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial, així com al Parlament
de Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Espinosa, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i
Vizcarra . Total: 10.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz i Pérez. Total: 11.
S'abstenen: Daví i Talarn. Total: 2.
Es rebutja.
13. - Aprovació d'una proposta en motiu de la commemoració del 85 aniversari de
la proclamació de la II República espanyola
La proposta dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució, Benestar i Drets
Socials diu:
“Atès que aquest 2016 commemorem el 85è aniversari de la proclamació de la Segona
República, que va significar un període inèdit de democràcia, llibertats col·lectives,
transformacions culturals, socials, econòmiques, laborals, educatives, sanitàries i
polítiques com mai s’havien viscut.
Atès que l’actual trencament del pacte constitucional de 1978 és avui un fet consumat
per la imposició de polítiques d’austeritat que han atemptat clarament contra les
estructures bàsiques de l’Estat del Benestar.
Ates que la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya de juny de 2010 i el procés de recentralització impulsat pel Govern del PP,
no només han afectat l’autogovern de Catalunya, sinó que també han posat en evidència
els límits de l'Estat de les Autonomies amb la imposició d’una visió restrictiva de la
Constitució, que intenta limitar el desenvolupament del sistema autonòmic cap a un
model federal, així com també intenta tancar la porta al desenvolupament d’un Estat
plurinacional, per frenar tota possibilitat d’un model descentralitzat de presa de
decisions.
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Ates que entenem el pacte del 78 com un procés de reformulació institucional del règim
franquista per la integració de l’Estat Espanyol en les estructures del capitalisme
internacional hem denunciat l’escassa qualitat democràtica del sistema electoral i
parlamentari espanyol, la pervivència de les estructures franquistes de dominació
militar, econòmica, ideològica i social. També l’incompliment per part de l’Estat
Espanyol de les indicacions de l’ONU i els organismes internacionals sobre Drets
Humans en matèria de reconeixement i compensació a les víctimes del feixisme
franquista, així com dels repetits requeriments per deixar sense efecte la Llei d’Amnistia
del 77.
Ates que avui la crisi del pacte del 78 afecta totes les institucions i organitzacions
polítiques i socials que el van fer possible.
Atès que la profunda crisi que avui viu el nostre país, no només econòmica, sinó també
política i de valors, és necessari que la ciutadania de l’estat espanyol pugui decidir en
plena llibertat el model d’Estat que volem.
Atès que aquest Ajuntament ha volgut deixar constància dels valors d’aquell període
històric donant el nom de la República a una plaça i a un casal jove de la ciutat, i
commemorant cada 15 d’octubre l’assassinat del president Lluís Companys davant del
Monument a Lluís Companys i als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat, el 85è aniversari de la
proclamació de la Segona República Espanyola, pel significat que té la data del 14
d’abril pel poble català i espanyol, tot rememorant que aquest període polític va
significar un gran avenç per la democràcia, la llibertat, la justícia i el progres del
nostre país.
2. Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van sofrir la
persecució i la repressió franquista a l’interior, o van haver d’emprendre un llarg,
dur i dolorós exili.
3. Demanar, també per sentit de la justícia, l’anul·lació dels judicis sumaríssims a
totes les persones condemnades a mort pels tribunal il·legals del general Franco,
especialment el de l’alcalde de la ciutat en aquells moments, Josep Fortuny, i instar
les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes
de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la
derogació de la Llei d’Amnistia de 1977.
Cal un aprofundiment democràtic, que ens porti a un model més just socialment,
centrat en una indispensable redistribució de la riquesa, i basat en els valors socials,
polítics i culturals que va suposar la II República, perquè només aprofitant els seus
coneixements es podran enfortir els valors individuals de la democràcia.
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4. Cal obrir un procés constituent que aprofundeixi clarament el model democràtic
actual, i que afronti amb valentia i determinació qüestions tan elementals com la
forma d’Estat el model territorial, i el model econòmic i social, i que evidentment ha
d’acabar amb un referèndum vinculant.
5. Promoure des de l’Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de fer un programa d’activitats
que permeti un millor coneixement de l’esmentada Segona República.
6. Que el proper dia 14 d’abril onegi la bandera republicana allà on es celebrin actes de
commemoració, com a símbol de la democràcia, la llibertat, la justícia i progres, i
com a homenatge als 4 molletans que, en el seu exili republicà, van trobar la mort:
Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura.
7. Enviar aquets acords , al senat ,al congres i al parlament de Catalunya així com als
grups parlamentaris , associacions de memòria democràtica i memorial democràtic
de Catalunya.”
El grup municipal CiU presenta el següent vot particular:
“Atès que aquest 2016 commemorem el 85è aniversari de la proclamació de la Segona
República, la qual va significar un període inèdit de democràcia, de llibertats
col·lectives, transformacions culturals, socials, econòmiques , laborals, educatives,
sanitàries i polítiques, com mai s’havia viscut a l’estat espanyol, després que el poble
espanyol decidís que la república era el model d’estat més lligat a la voluntat dels
ciutadans expressada de manera democràtic a les urnes.
Atès que el model d’estat decidit lliurament per la ciutadania va ser substituït per una
dictadura que va durar quasi quaranta anys, després d’una fratricida guerra civil, on van
perdre la vida milers de ciutadans, així com altres republicans perderen la vida després
de passar per judicis sumaríssims mancats de qualsevol garantia processal, com va ser el
cas del alcalde Fortuny, i d’altres molletans exiliats defensors de la República i dels
seus valors, van perdre la vida en camps d’extermini nazis.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha volgut deixar constància dels valor
d’aquell període històric donant nom de la República a una plaça i a un casal de joves
de la ciutat, i commemorant cada 15 d’octubre l’assassinat del president de la
Generalitat Lluís Companys davant del monument a ell dedicat al barri de Can
Pantiquet, així como també, davant al monument erigit expressament, cada mes de maig
es ret homenatge els molletans que morien en camps d’extermini nazis.
El grup municipal de Convergència i Unió, proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1.- Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat, el 85è aniversari de la
proclamació de la Segona República, pel significat que te la data del 14 d’abril pel
poble, tot rememorant que aquest període polític va significar un gran avenç per a la
democràcia, la llibertat, la justícia i el progrés del nostre país.
2.- Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van sofrir la
persecució, la mort i la repressió franquista a l’interior, o van haver d’emprendre un
llarg, dur i dolorós exili.
3.- Demanar un cop més, també per sentit de justícia, l’anul·lació dels judicis
sumaríssims a totes les persones condemnades a mort pels tribunals il·legals del
general Franco, especialment el del President Lluís Companys i el del alcalde de la
ciutat en aquells moments, en Josep Fortuny i Torrens. Així com instar a les
institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes de
totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes arreu de l’Estat.
Així com també la derogació de la Llei d’Amnistia de 1977.
4.- Promoure des de l’Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de fer un programa d’activitats
que permeti un millor coneixement de la Segona República espanyola.
5.- Que el proper 14 d’abril onegin la bandera republicana i catalana allà on es celebrin
actes de commemoració, com a símbols de la democràcia, la llibertat, la justícia i el
progrés, i també com a homenatge al alcalde Fortuny i als molletans que van trobar
la mort en els camps d’extermini nazi: Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan
Tura. També recordant que hi pot haver un cinquè molletà mort al camps nazis
pendent de confirmar pel CEM, l’Antonio López i Tarragona.
6.- Enviar aquests acords, al Senat, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congres de Diputats i del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Pro Immolats per a les llibertats de Catalunya, a l’Amical de
Mathausen, a les associacions de Memòria Democràtica i al Memorial Democràtica
de Catalunya”.
Sotmès a votació el vot particular, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 7.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya,
Murillo, Pérez i Sancho. Total: 12.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz. Total: 4.
Es rebutja
Sotmesa a votació la proposta presentada pel grup municipal, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Espinosa, Garzón, Moya,
Murillo, Pérez i Sancho. Total: 12.
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Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E, Daví, Muñoz i Talarn. Total: 6.
S’abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S’aprova per majoria.
14. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
15. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Sostres:
Demana que no s’hagi de publicar mai mes un article que ell mateix va escriure en
relació al punt del Ple passat sobre la Reurbanització de la intersecció del carrer
Sabadell amb l’avinguda Rívoli.
Preguntes
Sra. Vizcarra:
1. Sobre el protocol que hi ha per fer el seguiment de les mocions que s’aproven
per unanimitat i sobre per què no s’informa de les passes que es fan per posar-les
en pràctica.
Sr. Buzón:
1. Sobre l’estalvi proporcionat per l’administració electrònica i sobre el procés de
càlcul pel qual s’ha arribat a la xifra que s’ha publicat.
Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
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[Firma01-01]

[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
11/04/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
12/04/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201603171804250000_FH.videoacta.
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