ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
27 de febrer de 2017
De 19.00 a 21.15 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
Se n’absenta
Oriol López Mayolas (punt núm. 7)
S’incorpora
Oriol López Mayolas (punt núm. 8)
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Incidències
Han intervingut el Sr. Jordi Bayo Bigues en representació de la Plataforma en defensa
de la Sanitat Pública BV, en el punt núm. 3 i la Sra. Maria Soledad Peñalver Marin en
representació de l’AV Estació de França-Can Mulà en el punt núm. 4.
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 24 de gener i ordinària de 30 de
gener, de 2017
2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació de serveis d'atenció domiciliària
3. Aprovació d'una proposta per exigir al govern de la Generalitat l'increment de la despesa
en salut
4. Aprovació d'una proposta per demanar la màxima transparència respecte a la denúncia
presentada a la fiscalia sobre la comunitat Al-Huda
5. Aprovació d'una proposta sobre modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
6. Aprovació d'una proposta per incentivar l'ús de vehicles elèctrics i híbrids
7. Aprovació d'una proposta relativa a la instal·lació de contenidors de reciclatge d'oli
domèstic al municipi
8. Aprovació d'una proposta per a la posada en marxa d'un servei de reutilització d'objectes de
la deixalleria
9. Aprovació d'una proposta sobre l'adopció d'un sistema de bústia ètica
10. Aprovació d'una proposta per a l'adhesió a la plataforma de participació ciutadana
Decidim Barcelona
11. Aprovació d'una proposta relativa als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge
12. Aprovació d'una proposta sobre la creació d'un Consell editorial tècnic dels mitjans
públics
13. Mocions d'urgència
14. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de les actes de les sessions extraordinària de 24 de gener i ordinària
de 30 de gener, de 2017
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions extraordinària de 24 de gener i
ordinària de 30 de gener de 2017.
2. - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic
per a la prestació de serveis d'atenció domiciliària
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Atès les vigents Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici de 2017,
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2016 i publicades
al BOP de 30 de desembre de 2016.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Serveis Socials Sanitat i Salut Pública, la Cap de
de Servei de Serveis Econòmics i la Intervenció de fons.
Atès l’article 15 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix que
les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels tributs propis i aprovar
les corresponents ordenances fiscals, i el que estableixen els articles 41 i següents de la
mateixa llei pel que fa als preus públics.
Atès l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix com a competència
del Ple l’atribució de l’aprovació de les ordenances, i els articles 22, 47.1 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en la seva modificació
aprovada per la Llei 57/2003, de 16 desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l’annex de tarifes de l’Ordenança de Preus
Públics núm. 3.11, reguladora del “Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció
domiciliària” de l’any 2017, segons el següent detall:
Modificar l’apartat 2 de l’annex de tarifes, i allà on diu:
Concepte
2. Servei de teleassistència
1. Teleassistència domiciliària, preu mensual
Usuari A
Usuari B
Usuari C

EUR
8,26
4,13
3,30

Ha de dir:
Concepte
2. Servei de teleassistència
1. Teleassistència domiciliària, preu mensual
Usuari A
Usuari B
Usuari C

EUR
7,44
1,10
0,55
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2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició pública en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública i publicar-ne el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
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.
3. - Aprovació d'una proposta per exigir al govern de la Generalitat l'increment de
la despesa en salut
Atès que com a resultat de les polítiques de retallades dels últims cinc anys,
Catalunya ha passat a la cua en quant a qualitat assistencial, fet que patim els
pacients als serveis d’urgències dels hospitals i als centres d'atenció primària.
Atès que en el cas que els nous pressupostos siguin aprovats, el Departament de
Salut tindria assignada una partida de despesa de 8.750 milions d’euros, molt lluny
dels 9.700 milions que la Generalitat va destinar l'any 2010.
Atès que a dia d'avui els serveis d’urgències dels hospitals Vall d’Hebron, l'Hospital
del Mar, Bellvitge, Sant Pau, entre d'altres, es troben en alerta vermella pel
col·lapse assistencial.
Atès que al juny de 2016 hi havia 161.730 persones en llista d'espera quirúrgica, de
les quals 138.606 esperen per a fer-se una prova diagnòstica, amb un temps d'espera
mitja de 66 dies i una demora per visita al metge especialista de 106 dies.
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Atès que a l’àmbit de l'atenció primària, la porta d'entrada al sistema de salut i
garantia d'una atenció directa, propera, preventiva i de promoció de la salut de la
ciutadania, les demores pel metge de capçalera i pediatria arriben a ser de més de 20
dies en molts centres.
Atès que el Pla Integral presentat a l’abril pel conseller de Salut preveia complir
amb els objectius de reduir les llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial,
sense que pugui tenir efecte per la manca d'assignació pressupostaria.
Atès que les plantilles de treballadors i treballadores que ha perdut el sistema públic
des de l'any 2011, amb la convocatòria de concursos oposicions corresponents, i la
recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la
salut en una situació límit.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Departament de Salut que consensuï amb els municipis i les entitats en
defensa de la sanitat publica l'obertura dels punts d'atenció que varen deixar d'obrir
24 hores a l'any 2011, i també d'altres com almenys un d'aquestes característiques
a Mollet i altres poblacions del Baix Vallès per reduir les urgències hospitalàries
i dotar als ambulatoris de CUAPS amb suficients recursos materials i personals 24
hores.
2. Demanar al Departament de Salut que les llistes d'espera a la atenció primària pel
metge de capçalera i pediatria no superin les 48 hores.
3. Demanar al Departament de Salut que el període d'espera als boxes dels pacients
que estiguin a urgències hospitalàries i necessitin un llit no sigui superior a 24 hores.
4. Demanar que el Pla Integral presentat a l'abril 2016 pel Conseller de Salut per
complir amb els objectius de reduir les llistes d'espera augmentant l'activitat
assistencial tingui l’assignació pressupostaria al 2017 dels 100 milions d’euros
compromesos.
5. Exigir la reposició de les plantilles de treballadors que ha perdut el sistema públic
des de l'any 2011, amb la convocatòria dels concursos-oposicions corresponents, i la
recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadores de la
salut en una situació límit.
6. Fer un reconeixement a les entitats, plataformes, Marea Blanca, sindicats i
treballadors/es de la Sanitat Pública per la seva tasca positiva en defensa del sistema
públic de salut universal, equitatiu, solidari i de qualitat.
7. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament
de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats
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relacionades amb la Salut (Plataformes i Marea Blanca de Catalunya), així com als
mitjans de comunicació locals i a altres que es considerin convenients.

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.
4. - Aprovació d'una proposta per demanar la màxima transparència respecte a la
denúncia presentada a la fiscalia sobre la comunitat Al-Huda
Les darreres setmanes, el debat polític i institucional de Mollet ha girat al voltant de la
denúncia presentada per ERC a la fiscalia donant a conèixer suposats delictes
urbanístics i d’actuació política del govern de la ciutat envers la comunitat musulmana
Al-Huda.
La denúncia definia una sèrie de suposats delictes comesos per l’alcalde, una regidora i
dos funcionaris de l’Ajuntament que els hi podria haver comportat 7 anys de presó.
El fiscal desprès de tot el procés que s’ha portat a terme per comprovar documentació,
recollir informació i les corresponents declaracions dels funcionaris afectats, ha emès un
document desfavorable a la denúncia inicial, arribant a la conclusió que no es detecta
cap dels delictes inicialment denunciats.
Aquest afer no és un tema que quedi restringit a les relacions entre el PSC i ERC, sinó
que és d’interès general de tota la ciutadania i de la resta de partits polítics, al fer
referència a temes de ciutat i de suposades gestions delictives de l’Ajuntament en
l’àmbit urbanístic. És per això que els ciutadans de Mollet, els regidors i partits polítics
de l’Ajuntament tenim dret a conèixer el detall de la denúncia i de la resolució de la
fiscalia i poder fer la nostra pròpia valoració sense dependre de les declaracions de les
dues parts carregades de contingut polític i partidista.
S’ha de recordar que des de l’any 2012 en el que es va fer el primer comunicat negatiu
de l’Ajuntament a la Comunitat Musulmana Al-Huda per poder fer la seva mesquita al
local de l’Av. Badalona, 31, el debat al voltant d’aquesta qüestió ha estat important i
constant, tant a nivell ciutadà com polític. Les acusacions entre les parts afectades i els
partits polítics s’han mantingut durant tot aquest temps sense arribar a cap solució de
consens. La resolució de la fiscalia és el primer posicionament que s’ha produït sense
que estigui fet per algunes de les parts afectades o des de l’àmbit polític local i, per tant,
neutral i objectiu per no estar influenciada per ser part en el conflicte. És per aquesta raó
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que considerem de gran importància la posada a disposició de les parts afectades i de la
ciutadania en general de Mollet del Vallès el contingut d’aquesta resolució.
Per altra banda, la Llei de Transparència i Bon Govern, segons l’article 10.h, obliga a
fer públiques les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Publicar al portal de transparència de l’Ajuntament de Mollet del Vallès el contingut
íntegre de la denúncia presentada a la fiscalia i de la seva resolució, protegint les
dades que siguin necessàries segons la LOPD i amb autorització prèvia de la
fiscalia.
2. Emplaçar a tots els partits polítics amb representació al ple municipal a
comprometre’s a treballar de manera conjunta per assolir una bona convivència a la
ciutat, deixant de banda interessos partidistes.
3. Demanar a tots els partits polítics amb representació al ple municipal que no es
judicialitzin els conflictes de convivència de la ciutat i es prioritzin els espais de
diàleg i debat per trobar solucions i acords dins del marc legal.
4. Donar trasllat d’aquesta moció al fiscal del cas, a l’Associació de Veïns de l’Estació
de França, a la mancomunitat de propietaris dels edificis afectats pel local de la
comunitat d’Al-Huda, a la Comunitat Musulmana Al-Huda i al Síndic Personer de
Mollet
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, 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.
5. - Aprovació d'una proposta sobre modificació de l'Ordenança reguladora de
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
El 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió
d’inconstitucionalitat núm. 1012/2015 promoguda per un jutge del contenciós de
Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula
l'Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la Plusvàlua
Municipal.
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Aquests preceptes, idèntics als recollits en la Llei d'Hisendes Locals i en la nostra
Ordenança Reguladora que regulen l’esmentat gravamen, han estat declarats
inconstitucionals i nuls en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistències
de increments de valor.
En conseqüència, podem preveure que un futur pronunciament del TC sobre la
legislació estatal vindrà en el mateix sentit, deixant a l'Ajuntament sense normativa
aplicable en la matèria.
Aquesta resolució posa de manifest la inadequada regulació d'un impost l’exigència del
qual és potestativa, i que ha obligat a realitzar enfront de pagaments a nombrosos
contribuents que no havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió
d'habitatges i locals en la nostra localitat.
La meritació d'aquest impost es donava en situacions molt diferents, ja fos motivada en
una elecció personal o fruit de la necessitat la transmissió d'immoble o d'una imposició
legal, com han estat els supòsits d'execució hipotecària o dacions en pagament.
Es fa necessari, per tant, que quan es modifiqui la normativa que regula aquest impost,
que el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Valls arbitri amb caràcter urgent mesures que,
dintre de les competències de les administracions locals, aconsegueixin que s'exigeixi el
tribut d’acord amb la capacitat econòmica real del contribuent, així com estudiar
l'impacte que tindrà la nova regulació una vegada sigui aprovada per les Corts Generals.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha congelat, per cinquè any consecutiu, les
ordenances fiscals i preus públics.
Atès que la ponència de valors cadastrals del nostre municipi és de l’any 1996 i que els
únics increments que hi ha hagut han estat per part de l’Estat i no pas per decisió
municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al govern de l’Estat que prengui mesures urgents per tal d’aclarir el
procés de modificació de l’Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
2. Sol·licitar al govern de l’Estat que proposi mesures fiscals i econòmiques per tal de
compensar els ingressos dels Ajuntaments en la prestació dels serveis públics
municipals i que abordi de manera urgent la millora del sistema de finançament
local.
3. Adaptar les Ordenances Fiscals i de Preus Públics amb la màxima celeritat possible,
un cop es determini per part de l’Estat les modificacions sobre les Plusvàlues a la
Llei d’Hisendes Locals.
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4. Traslladar aquests acords a la FMC, a l’ACM i al Govern de l’Estat.
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.
6. - Aprovació d'una proposta per incentivar l'ús de vehicles elèctrics i híbrids
El repte de l'escalfament global exigeix prendre mesures per a reduir les emissions de
carboni, tant en el que fa referència a la producció d'electricitat, com a l'ús dels motors
de combustió en el transport. Els poders públics i l'administració han de fomentar i
millorar el transport públic col·lectiu, però també incentivar el canvi de vehicles de
combustió per altres menys contaminants. Normalitzar l'ús de vehicles elèctrics i híbrids
no només contribueix a reduir les emissions que causen l'escalfament global i els seus
efectes, és també una necessitat que permet reduir una contaminació que perjudica de
forma notable la salut de les persones, produeix complicacions respiratòries i altres
malalties, i causa prop de 7.000 defuncions prematures a l'any en el nostre país.
Un dels elements que desincentiva la compra i l'ús d'aquest tipus de vehicles és la falta
d'implantació d'infraestructures de recàrrega tant en garatges comunitaris com en la via
pública. Per a facilitar aquesta transició és imprescindible que l'administració planifiqui
i bonifiqui la creació i adequació d'aquest tipus d'infraestructures en les places de
garatges residencials, en els llocs habilitats en la pròpia via pública o en centres de
treball. D'aquesta manera s'obriran les portes a una mobilitat eficient, ecològica i sense
contaminació atmosfèrica en els desplaçaments quotidians dels ciutadans, evitant el
soroll dels motors de combustió i fent les ciutats més silencioses i saludables.
Aquestes i altres mesures impulsades des de l'Ajuntament, poden situar la nostra ciutat
al capdavant de les noves tecnologies en l'àrea del transport, oferint tranquil·litat i
garantia a aquells que apostin pel vehicle elèctric.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar l'equip de Govern a incorporar, en les pròximes ordenances fiscals, una
bonificació de les Taxes administratives i l'Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres corresponents a les obres d'adequació dels garatges comunitaris per a la
recàrrega de les bateries dels vehicles híbrids o elèctrics.
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2.- Modificar les ordenances corresponents per a que l'aparcament a la zona blava del
municipi sigui gratuït per a aquells vehicles catalogats com “Zero Emissions” per la
DGT (els totalment elèctrics) i que els catalogats com a “ECO” (vehicles híbrids, de
gas natural, gas liquat i biogàs) tinguin una bonificació del 50%.
3.- Instar a l'equip de Govern municipal a continuar amb el desplegament de diferents
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diferents àrees dels nostre municipi.
4.- Incentivar mesures per a continuar amb la substitució progressiva de les flotes de
vehicles d'ús municipal amb motors de combustió per vehicles elèctrics, així com
l'habilitació dels aparcaments on es guarden per a permetre la seva recàrrega.
5.- Instar l'equip de Govern a que s'habilitin, en tots els aparcaments públics, places per
a vehicles elèctrics i que el servei d'aparcament sigui gratuït per a aquests usuaris
mentre realitzen la seva pertinent càrrega. Aquesta reserva es farà extensible a
cotxes elèctrics, motos elèctriques i bicicletes elèctriques.
6.- Considerar l'obligatorietat d'instal·lar en tots els garatges col·lectius i centres
comercials un servei de càrrega de vehicles elèctrics.
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.
7. - Aprovació d'una proposta relativa a la instal·lació de contenidors de reciclatge
d'oli domèstic al municipi
Actualment, a Mollet, hi ha una àmplia consciència sobre la pràctica del reciclatge,
i és per això que des de les institucions públiques hem de posar a l'abast de la
ciutadania tots els mitjans possibles i necessaris per afavorir aquesta pràctica.
Des de l'Ajuntament s'ha d'afavorir i impulsar totes les pràctiques de reciclatge
possibles.
Una acció més amb aquest objectiu seria la instal·lació de contenidors per a la
recollida i reciclatge d'olis d'ús domèstic.
Un dels grans reptes als quals s'enfronten les grans i petites ciutats és la d'evitar que
els ciutadans facin fora pel desguàs de la pica l'oli procedent dels fregits.
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Perquè es proposa aquesta iniciativa:
-

-

Perquè el 97% de l'oli utilitzat a les llars per cuinar acaba tirant-se pel aigüera i
causant seriosos problemes mediambientals.
Perquè a Espanya, s'estima que dos terços d'aquest residu acaba a les
clavegueres, de manera que ocasiona diversos perjudicis: embussos en
canonades, treball extra per a les plantes de tractament d'aigües residuals - el
que incrementa la seva factura, que paguem tots-, contribueix a la reproducció
de bacteris potencials nocius en les canonades amb el consegüent augment de
plagues urbanes i la generació de males olors a les cases.
Un recent estudi assenyala que hi ha un consum anual per persona i any de 10
litres d'oli dels quals 6 litres són susceptibles de ser reciclats.
En total, Espanya mou uns 180 milions de litres d'oli vegetal usat anuals.
Perquè 1litre d'oli usat contamina 1.000 litres d'aigua.
Perquè un habitant consumeix 20 litres d'oli a l'any. 4 d'aquests litres es
rebutgen.
Perquè depurar 1kg de greixos pot arribar a assolir un cost d'entorn a 2.50
euros.

Quins són els beneficis del reciclatge dels olis de cuina per a la ciutat:
-

Eliminar un residu altament contaminant de la xarxa de clavegueram.
Facilitar la reutilització de l'aigua depurada.
No obstruir les canonades.
Disminuir la probabilitat de proliferació d'organismes perjudicials per a la salut i
les males olors.
Reduir substàncies nocives en la combustió respecte a la combustió de
productes derivats del petroli.
Reduir la depuració d'aigües residuals.
Fomentar el desenvolupament de tecnologies a Espanya per a la fabricació de
biocombustibles.
Reduir la dependència energètica amb l’exterior.
Crear llocs de treball en l’àrea de gestió de l'oli i fabricació de biocombustibles.

La gestió de residus té el difícil repte de fer-se compatible amb una adequada
protecció del medi ambient.
Els ciutadans són conscients dels problemes ambientals de l'abocament dels olis de
cuines de les cases, però es troben amb dificultats per dipositar aquest residu amb
facilitat.
La llunyania de les deixalleries del municipi, fan desistir moltes vegades als nostres
veïns del reciclatge de l'oli domèstic, ja que després d’acumular-lo a casa, cal
traslladar-se fins a aquests punts nets res propers.
Des d'aquest grup considerem que és indispensable vetllar per la correcta gestió dels
residus que generem, entre ells el d'oli domèstic usat.
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No n'hi ha prou amb recollir i tractar els residus, sinó que cal valoritzar-os,
integrant-los en la política mediambientals del municipi i dotant-los d'una segona
vida útil per al cercle de la política mediambiental de les tres R (reduir, reutilitzar i
reciclar).
No n'hi ha prou amb recollir i tractar residus, sinó que cal fer un pas més.
L'oli usat té moltes altres sortides. Indústries tan diverses com la química, la
cosmètica o la farmacèutica s'aprofiten d'aquest residu per elaborar adobs,
vernissos, cera, cremes, detergents, sabons, lubricants, pintures, espelmes, etc.
La deixalla d’oli anual per família amb una mitjana de 4 membres s'ha calculat que
suposa de 18 a 24 litres.
La idea principal és reutilitzar una gran part de les ampolles d'oli que van a les
escombraries després del seu ús com a sistema per al reciclatge d'oli domèstic.
Molts són els ajuntaments que han implantat aquests contenidors en el seu territori
en els darrers anys, com Cardedeu, Montcada i Reixac, Sant Quirze del Vallès,
Balaguer, Calella, el Prat, Parets, Castellar del Vallès, etc.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Estudiar la viabilitat dins els carrers de Mollet d’instal·lar contenidors destinats a la
recollida selectiva per al reciclatge d’olis domèstics
2.- Seguir duent a terme, amb coordinació amb el Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental, campanyes de conscienciació ciutadana, amb l’objectiu de
seguir sensibilitzant i informant a la població sobre els avantatges i beneficis de l’ús
dels anomenats contenidors de reciclatge.
3.- Comunicar el resultat del present acord al conjunt de la població a través dels
mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i
col·lectius de la nostra localitat.
4.- Fer arribar aquest acord al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, a l’Agència de Residus de Catalunya i a la Xarxa de Ciutats i Pobles
per la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
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, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
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S'abstenen: López (absent). Total: 1.
Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents.
8. - Aprovació d'una proposta per a la posada en marxa d'un servei de reutilització
d'objectes de la deixalleria
En diverses ocasions s'ha plantejat que molts dels objectes que es deixen a la
Deixalleria estan en bon estat i encara poden fer servei, com per exemple: mobles,
cotxets i altres materials per a nadons, electrodomèstics, etc. però actualment no és
permès que un altre usuari o col·lectiu se'ls pugui endur per fer-ne un nou ús.
De fet, aquesta qüestió es va dur al ple d'octubre de 2013, que va acordar per
unanimitat "treballar amb el Consorci de residus del Vallès Oriental per tal que
persones o col·lectius derivats des dels Serveis Socials municipals puguin donar un
segon ús als objectes que es portin a la deixalleria."
La proposta, inicialment plantejada era "posar en marxa mecanismes per donar un
segon ús als objectes que es porten a la Deixalleria de Mollet'', en general, però
finalment es va concretar en les persones derivades de serveis socials.
Insistim en què hi ha objectes que, pel seu estat, encara tenen la possibilitat de ser
reaprofitats. La reutilització és també una forma de preservar el medi ambient, és un
dels pilars de l'educació ambiental, juntament amb la reducció de residus i el
reciclatge. Així, reutilitzant objectes o estris, no cal fabricar-ne i consumir-ne de
nous, sinó que podem allargar la vida útil dels que ja tenim.
Atès que hi ha municipis que han posat en marxa i amb èxit, serveis dirigits a
reutilitzar materials que han estat portats a la Deixalleria, per part dels seus usuaris.
Atès que les noves tecnologies i aplicacions fan que de manera fàcil es pugui
gestionar aquest Servei que es proposa, a partir d'un programa de fàcil accés des de
la web municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Estudiar la posada en marxa d’un servei per a reutilitzar objectes de la
Deixalleria, que es trobin en bon estat de conservació i funcionament, per part
dels seus usuaris, que sigui compatible amb el Pla Renova del Consorci de
Residus.
2.- Dotar-se d'eines informàtiques per poder donar el servei des de la pàgina web
municipal dels diferents ajuntaments que es vulguin adherir a aquesta iniciativa.
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3.- Donar trasllat al Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, per tal
d'engegar l’oportuna col·laboració per a la prestació del servei.
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.
9. - Aprovació d'una proposta sobre l'adopció d'un sistema de bústia ètica
L’Ajuntament de Mollet va aprovar el 30 de maig de 2016 el Codi ètic i de bon govern,
que nomenava al Síndic Personer Comissionat d’ètica pública i bon govern, i per tant és
qui resoldrà dubtes, queixes o denúncies per l’incompliment del Codi.
És deure de tots i totes treballar per a recuperar i consolidar la confiança de la ciutadania
en les institucions públiques, i és necessari que les administracions públiques es dotin
d'eines que garanteixin una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i
de bon govern, evitant les conductes contraries a dret, a l’ètica i als valors com
l'honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals i la bona administració
dels recursos públics.
Entre d'altres, un mecanisme vàlid per a fer-ho és la Bústia Ètica.
Es tracta d'un instrument de participació ciutadana i de transparència que està destinat a
facilitar la comunicació de conductes que puguin ser contràries al dret, als principis i
valors ètics; o relatives a l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels
conflictes d'interessos, l'objectivitat i neutralitat de la gestió pública, el principi
d'igualtat, el respecte a la dignitat de les persones i altres principis. Tots ells molt
rellevants en l'exercici de les competències municipals en general i, especialment , en
els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació
urbanística, etc.
La Bústia és un canal segur de participació electrònica que garanteix en tot moment la
confidencialitat, ja que la persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de
la seva identitat, integritat laboral i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital si
opta fer la comunicació de manera anònima.
Atès que amb aquest sistema garantiríem que qualsevol servidor públic de la corporació,
ja sigui electe, representatiu o treballador, així com els que s'hi relacionen (proveïdors,
licitadors, aspirants a un lloc de treball), o bé qualsevol persona, sense distinció, puguin
presentar comunicació, en suport electrònic i de manera telemàtica.
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La proposta de Bústia Ètica neix, no d'una sospita o posicionament negatiu sobre
l'actuació municipal, sinó de la conveniència d'oferir un canal que permeti tenir
coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern com una
manera de reforçar la gestió pública, de manifestar la seva honestedat i integritat i, com
a conseqüència, de fer créixer la confiança de la ciutadania en l'Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Donar suport al Síndic Personer, tal i com va demanar en la presentació del seu
informe anual, per desenvolupar el Codi ètic i de bon govern i tots els mecanismes
que sorgeixin per garantir la seva posada en marxa i control, com la Bústia ètica.
2.- Regular els mecanismes de control i tot el referent al Codi Ètic i de Bon Govern al
Reglament Orgànic Municipal.
3.- Traslladar aquest acord al Síndic Personer.
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.
10. - Aprovació d'una proposta per a l'adhesió a la plataforma de participació
ciutadana Decidim Barcelona
Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni amb el consorci
d’administracions locals Localret, la Diputació de Barcelona i municipis metropolitans
per compartir l’ús de la plataforma participativa "decidim.barcelona ".
La Diputació de Barcelona està treballant per donar accés a aquesta plataforma als
municipis que ho sol·licitin.
Una plataforma que està programada amb estàndards oberts, amb la voluntat de
potenciar la cooperació entre les ciutats que formen part d’ella i que compta desenes de
milers d’usuaris registrats en els diferents processos participatius que s’han obert ja.
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Un portal de participació democràtic, transparent i rastrejable, és a dir, que permet
realitzar un seguiment de les propostes de la ciutadania, conèixer el seu resultat i
conèixer en tot moment les respostes de les institucions.
Per altra banda, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, participa en un programa de la Unió
Europea per a la Innovació i Recerca dins d’Horizon 2020 anomenat STEP. Aquest
projecte te la finalitat de dissenyar una plataforma social amb municipis, entitats i
empreses d’arreu del mon.
És una innovadora eina informàtica del camp social orientada com a plataforma de
promoció de la participació social de la ciutadania en la pressa de decisions i en la qual
Mollet del Vallès participa en el seu disseny a través de l’IES Mollet i joves
emprenedors i estudiants de la ciutat.
Durant aquest 2017, les propostes de consulta i participació ciutadana accessibles via
web i APP i connexions amb xarxes socials es podran impulsar a través d’STEP.
Per a un Ajuntament com el de Mollet del Vallès la participació ciutadana ha de ser clau
i "decidim.barcelona" és un canal que ho permet d’una manera fàcil, oberta i en continu
desenvolupament.
Considerem que l’Ajuntament ha de deixar fer a la ciutadania. L’Ajuntament ha de
facilitar espais, plataformes digitals, per a que es produeixi el debat, en el quals les
diferents parts puguin aportar i confrontar els seus arguments. I el poble ha de prendre
la paraula, la gent ha de poder incidir i decidir. Davant de tot, transparència.
Qualsevol d’aquestes plataformes ofereixen espais on els veïns i veïnes poden fer
aportacions, debatre-les i realitzar el seguiment de totes les propostes que es plantegin
des del consistori com per exemple el Pla Municipal, el qual marca el camí a seguir per
a construir una ciutat més inclusiva i equitativa.
Atès que en març de 2016 va ser aprovada pel ple municipal de Mollet la creació d’una
eina de consulta ciutadana.
Atès que en el ple municipal de gener de 2017 es va aprovar l’adhesió del nostre
municipi al "Pacte Nacional per una Societat Digital".
Atès que recentment s’ha obert un procés de modificació del RO M que regeix la nostra
ciutat per adaptar-lo a les noves necessitats.
Atès que Mollet ha rebut diversos premis i distincions referits a la seu electrònica i que
hem de treballar en aquesta línia per fer de la nostra ciutat un exemple de democràcia,
transparència i participació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1.- Que la ciutat de Mollet del Vallès utilitzi aquestes plataformes participatives i que
per tant l’Ajuntament de Mollet iniciï tots els tràmits necessaris per a aconseguir-ho
en el menys temps possible.
2.- Que la ciutadania, les entitats, agents socials i econòmics de Mollet del Vallès
puguin fer servir la plataforma de participació ciutadana escollida en els seus
projectes de desenvolupament de l’Espai 26 promocionat per l’Ajuntament de la
nostra ciutat.
3.- Traslladar aquest acord al consorci d’administracions locals catalanes Localret, a la
Diputació de Barcelona i als integrants del projecte STEP.
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.
11. - Aprovació d'una proposta relativa als beneficis fiscals en l'IBI de les
autopistes de peatge
El món local pateix les disfuncions d'un sistema de finançament municipal que s'ha
demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments.
A banda de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de
finançament més just, l'Estat espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un
impacte negatiu en les finances locals, sense articular les corresponents compensacions
econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients.
L'atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de
peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l'Estat espanyol ha
repercutit directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’Impost
sobre Béns Immobles ( IBI) provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries
han gaudit d'un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució
Territorial Urbana, benefici que s'estendria com a màxim fins a la finalització de la
concessió tal com estableix l'article 12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i
explotació d'autopistes en règim de concessió .
La posterior aprovació de la Llei d'Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana
en l'Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona,
s'establia la transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana,
fins a la data de la seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
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Aquesta mesura adoptada per l'Estat espanyol repercutia directament sobre els ingressos
municipals, reduint la recaptació de l'IBI provinent de les autopistes. Diversos municipis
van considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a l'Estat en la
mesura que una llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i
emparant-se en l'article 9.2 de la pròpia llei d'hisendes locals, que estableix que "les lleis
per les quals s'estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les
fórmules de compensació que corresponguin" .
Per la seva banda, l'Estat sempre s'ha negat a compensar els municipis afectats
provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables
als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la
raó a l'Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes
de peatge va provocar l'ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells el de
l'Impost sobre Béns lmmobles. Una vegada més l'Estat espanyol mostrava la seva
deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant els interessos de les
grans empreses concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD 2346/1998 , de 23 d
'octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de “Autopistas,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima" (ACESA). La clàusula V del conveni que
figura a l’Annex d'aquest decret estableix que, malgrat la concessió s'estén fins al 31
d'agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l'article 12.a) de la llei 8/1972 es
mantindrien només fins al 31 d'agost del 2016. Per tant, a partir d'aquest any 2017 les
empreses concessionàries han d'abonar el 100% de l'IBI corresponent a les autopistes.
Els municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams
de pagament de les següents autopistes:
AP-7, de La Jonquera a Tarragona
AP-2, d'Aitona a Banyeres del Penedès
C-32, de Montgat a Palafolls
C-33, Barcelona a Montmeló
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes
hauran d'abonar 20,9M€ a l'Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir,
durant el període 2017-2021, a raó d'un 20% anual.
Les contínues mesures adoptades els darrers anys per l'Estat espanyol en favor de les
grans corporacions en àmbits estratègics com l'energia, telecomunicacions,
infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d'aquest benefici fiscal
que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes
encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l'IBI que facin
les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota
de l'IBI a l’empresa concessionària, tal com es va demanar en el prec presentat el
27-10-2016.
2.- Demanar al Govern de l'Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a
prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
3.- Exigir a les empreses concessionàries, al Govern de l'Estat espanyol i a la
Generalitat de Catalunya que en cap cas traslladin el major cost que suposa la
supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries.
4.- Instar al Govern de l'Estat espanyol que destini els imports pendents d'abonar pels
concessionaris, recollits al RD 2346/1998, a compensar els municipis afectats per la
bonificació del 95% en l'IBI de les autopistes.
5.- Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels
terminis establerts per la normativa vigent.
6.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

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.
12. - Aprovació d'una proposta sobre la creació d'un Consell editorial tècnic dels
mitjans públics
Atès que el nostre Ajuntament edita periòdicament una revista informativa municipal en
format paper que és enviada a les llars. Que també genera notícies informatives al web
municipal i a la ràdio municipal.
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Atès que aquests mitjans públics poden ser un bon instrument d'informació i
aproximació de les actuacions que realitza l'Ajuntament i que afecten al conjunt de la
ciutadania.
Atès que el consistori comparteix que els mitjans de comunicació públics han de tenir
per objectiu informar amb objectivitat, veracitat, transparència i rigor de l'acció dels
poders públics en el territori.
Atès que els mitjans de comunicació de titularitat municipal han de funcionar a través
d’òrgans de gestió participatius.
Atès que considerem que els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de
funcionar amb estructures organitzatives que garanteixin la tasca dels seus
professionals.
Atès que molts ajuntaments i altres òrgans supramunicipals han creat Consells de
redacció dels seus mitjans públics.
Atès que creiem que cal reforçar la participació, el pluralisme i l'objectivitat,
independentment de qui tingui responsabilitats de govern.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Crear la comissió d’estudi pertinent que redacti un reglament –amb l’ajuda dels
serveis tècnics i del Consell d’Administració de l’empresa municipal Mollet
Comunicació- per la posterior creació del Consell Editorial.
2.- Formalitzar la creació del Consell Editorial dels mitjans públics municipals de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès format per periodistes i professionals del món de
la comunicació, tant a proposta dels diferents grups municipals com de professionals
dels mitjans.
3.- Encomanar, un cop estigui creat, al Consell Editorial la realització d'un llibre d'estil
que s’haurà d'aprovar abans de 4 mesos comptant des del moment de la seva
constitució.
4.- Comunicar els següents acords al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, al Col·legi
de Periodistes de Catalunya i al Consell de Ciutat 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.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
14. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Muñoz Jiménez:
- Demana que l’Ajuntament demani la dimissió del president del FMC si es
confirmen les irregularitats que se l’imputen.
Sra. Vizcarra:
- Demana que en un altra ocasió es deixi parlar a l’altra part, si hi ha un assumpte
controvertit, en el cas d’avui la comunitat d’Al-Huda.
Sra. Moya:
- A data d'avui a les actes dels plens només es fa un breu resum dels precs i preguntes.
Tan breu que de vegades no són entenedores o es deixen aspectes importants.
Sol·licitem que els Precs o Preguntes es transcriguin literalment per tal de qui
llegeixi l'acta pugui entendre-la millor. Els porten també per escrit per si se’ls
demana.
Preguntes
Sr. Muñoz:
1. Sobre l’ocupació il·legal de pisos i el protocol d’actuació.
Sr. Amaya:
1. Sobre si s’ha estudiat si les lloses de les obres fetes a algunes voreres
recentment per millorar l’accessibilitat, són les adequades.
Sra. Vilaret:
1. Sobre les queixes rebudes per veïns perquè no els passen a instal·lar la fibra
òptica.
Sr. Murillo:
1. Sobre la freqüència d'actualització del portal de transparència ja que per
exemple hi ha regidors i regidores als quals figura retribució econòmica.
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Sra. Muñoz:
1. Sobre l’estat al carrer Can Flequer cap entorn al nº30 (més o menys) al
costat del transformador de llum hi ha un arbre massa inclinat (pèl pes) i
creiem que és molt vulnerable a una possible caiguda, de tal forma que
pot crear un perill tant a les persones que passegen com provocar un
accident de trànsit en una zona força carregada vehicles. Estan al cas
d’aquesta situació? Hi ha alguna acció prevista?
Sra. Escribano:
1. Sobre una moció que es va presentar entorn a la avaluació i valoració
del funcionament del Consell de Ciutat. S’ha avançat en aquest sentit?
2. Sobre el tema que fa uns mesos el ple va aprovar per unanimitat
d’endegar els estudis d’una possible remunicipalització del servei
d’aigües. Quan es pensa iniciar aquests estudis?
Sr. Espinosa:
1. Sobre el soroll que aquest divendres, el Full del Canvi que Canviem
Mollet publica, ja es feia ressò de les queixes dels veïns/es per l'intens
soroll dels aparells (de ventilació) del nou edifici de la Seguretat Social
(proper a l'Església de Sant Vicenç). El soroll es produeix de dia o a les
nits, i és molt fort. Els preguntem el següent: són coneixedors d'aquests
sorolls? Han contactat amb els responsables de l'edifici per tal de parlarne? Saben a què és degut el soroll i si es treballa en una solució?
Sra. Moya:
1. Al passat mes de novembre es va comentar al Ple que hi havia tanques
rovellades al camp de tir. A data d’avui aquestes tanques encara hi són.
S’ha previst alguna actuació per corregir aquesta situació?.
Les respostes a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la
diligència.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201702271800500000_FH.videoacta.
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
09/03/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
10/03/2017
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