ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 de febrer de 2018
De 19.00 a 21.22 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
Jose Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, 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
Marti Turégano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Se n’absenta
Susana Calvo Casadesús (punt núm. 15)
S’incorpora
Susana Calvo Casadesús (punt núm. 17)
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Absents
Francisco Javier Buzón Juan, regidor (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions, ordinària de 29 de gener i extraordinària de 12
de febrer, de 2018
2. Donar compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2017
3. Donar compte del seguiment del Pla d’ajust de l'exercici 2017
4. Donar compte del Decret d'Alcaldia de pròrroga del Pressupost de 2017
5. Suspensió de l'aplicació de l'Ordenança de la taxa per a la utilització privativa i
aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor
d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil per detecció d'error
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la tarifació social
7. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del Registre de
Licitadors Locals
8. Aprovació de l'adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l'ocupació El Vallès
Oriental Avança
9. Aprovació d'una proposta per donar suport a una nova proposició de llei d'habitatge i
pobresa energètica
10. Aprovació d'una proposta per gestionar el retorn proporcional a les famílies usuàries
de les escoles bressol de l'import impagat per la Generalitat de Catalunya
11. Aprovació d'una proposta de commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i d'adhesió a la vaga feminista de 8 de març
12. Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest Som Escola
13. Aprovació d'una proposta en defensa de la immersió lingüística
14. Aprovació d'una proposta de suport a l'equiparació salarial de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat
15. Aprovació d'una proposta sobre la presó de càrrecs electes i líders d'entitats socials
16. Mocions d'urgència
17. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de les actes de les sessions, ordinària de 29 de gener i extraordinària
de 12 de febrer, de 2018
El Ple aprova per unanimitat les actes de les sessions, ordinària de 29 de gener i
extraordinària de 12 de febrer, de 2018.
2. - Donar compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2017
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula l’obligació de que els responsables de la Tresoreria de les
administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
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Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 4r trimestre de l’any 2017 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014, de 25 de juliol, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al 4r
trimestre de l’any 2017 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en relació a l´article
4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de juliol.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar compte del seguiment del Pla d’ajust de l'exercici 2017
Atès l’acord de Ple de 12 de juny de 2014 pel qual s’aprova, entre d’altres, la
modificació del Pla d’Ajust 2014-2023.
Atès el que estableix l’article 10.1 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre
modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Atès l’article 10 del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel què es crea el
Fons de Finançament dels pagaments a proveïdors.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
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ACORDI
Donar-se per assabentat de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust de
l’Ajuntament per l’exercici 2017 emès per la Intervenció Municipal.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. - Donar compte del Decret d'Alcaldia de pròrroga del Pressupost de 2017
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 201701004020 de 29 de desembre de
2017, que diu literalment:
“Atès l’article 2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos, els pressupostos de les entitats locals
constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a
màxim pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i els drets que es
preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Atès l’article 3 d’aquest mateix Reial Decret, l’exercici pressupostari coincideix amb
l’any natural. En virtut del principi pressupostari de temporalitat i anualitat, cada
pressupost constitueix un quadre independent i separat corresponent a un exercici
econòmic, que en finalitzar s’extingeix passant a constituir els pressupostos de l’estat
d’exercicis tancats.
Si en començar l’exercici econòmic no haguera entrat en vigor el Pressupost
corresponent, atès a l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es considerarà
automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb els seus crèdits inicials, sense
perjudici de les modificacions que es realitzin d’acord amb els articles 177, 178 i 179
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Atès l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març i el 21.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, no tindran la consideració de prorrogables les modificacions de
crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici
anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats.
Atès l’informe de la Intervenció General.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al President de la Corporació
atès l’article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril
Atès que els ajustaments a la baixa s’han efectuat sobre els crèdits inicials del
pressupost aprovat per a l’exercici 2016, per tal que no es prorroguin els crèdits recollits
a l’article 21.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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HE RESOLT
1. Aprovar el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a
l’exercici 2018, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 1.
2. Aprovar el pressupost prorrogat dels Organismes Autònoms (l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats, l’Institut Municipal d’Educació i la Fundació Municipal
Joan Abelló), per a l’exercici 2018, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 2.
3. Aprovar l’estat de previsió d’ingressos i despeses prorrogat, de les societats
mercantils municipals (Mollet Impulsa SL, l’Empresa Municipal per a la Formació i
Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL), per a l’exercici 2018,
amb el contingut que s’assenyala a l’annex 3.
4. En tant i en quan no es disposi del pressupost definitiu, s’aprovarà amb efectes 1 de
gener, podent ser objecte, si s’escau, del supòsit d’incorporació de romanents i
qualsevol de les modificacions pressupostàries previstes a la Llei.
5. Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.”
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret de l’Alcaldia número 201701004020 de 29 de
desembre de 2017.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
5. - Suspensió de l'aplicació de l'Ordenança de la taxa per a la utilització privativa
i aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor
d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil per detecció d'error
El Ple de l’Ajuntament de data 27 d’octubre de 2016 va aprovar provisionalment la
modificació de diverses ordenances fiscals, i va aprovar inicialment la modificació de
l’ordenança reguladora de preus públics, per a l’exercici de 2017.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 d’octubre de 2017, va aprovar
provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals, i va aprovar inicialment
la modificació de l’ordenança reguladora de preus públics, per a l’exercici de 2018.
Les esmentades Ordenances Fiscals, per als exercicis 2017 i 2018, inclouen l’
Ordenança fiscal número 2.19. reguladora de la Taxa per a la utilització privativa i
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
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La imposició d’aquesta taxa es fonamenta en la facultat atribuïda a les entitats locals a
través de l’article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), precepte
que també preveu la seva supressió.
L'article 25 de TRLRHL disposa que els acords d'establiment de taxes per la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic, o per finançar totalment o
parcialment els nous serveis, s'han d'adoptar a la vista d'informes tècnics i econòmics en
què es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost d'aquells,
respectivament. En el mateix sentit es manifesta l'article 20.1 de la Llei 8/1989, de 13
d'abril, de Taxes i Preus Públics, on literalment disposa que: "Tota proposta
d'establiment d'una nova taxa o de modificació específica de les quanties d'una
preexistent haurà d'incloure, entre els antecedents i estudis previs per a la seva
elaboració, una memòria-financera sobre el cost o valor del recurs o activitat de què es
tracti i sobre la justificació de la quantia de la taxa proposta ".
Havent-se detectat errors determinants en els informes tècnic i econòmic de 2017 i de
2018, pel que fa als valors a considerar en cadascuna de les variables a tenir en compte
en la configuració de la base imposable i la respectiva quota tributària de la Taxa per a
la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, per a als
dos exercicis esmentats, a la vista de la recent jurisprudència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el sentit següent:
a) S'adverteix que el valor del qual es parteix per definir el paràmetre de la taxa és el
preu mitjà de venda de pisos a Mollet del Vallès, que es dedueix de publicacions
especialitzades, i ascendeix a 1.786 € / m2. Aquesta dada discrepa de la jurisprudència
del TSJ en dos aspectes: (i) és un valor de venda, no d'arrendament i (ii) és un valor en
venda del metre quadrat construït (no sòl).
b) En efecte, si es calcula sobre el preu de venda de sòl, la taxa respon a una proporció
sobre el valor de compravenda any rere any, no al valor de l'anomenada "renda d'ús",
que té un preu autònom i depèn del propi mercat de lloguer del sòl equivalent.
c) Al seu torn, el valor del sòl no pot incorporar mai el valor de la construcció edificada
sobre ell. De fet, el sòl públic ocupat per les instal·lacions de telecomunicacions és
inedificable. Sobre això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa clar, com
s'ha vist, que el que s'ha de tenir en compte és el valor del sòl, no de l'eventual habitatge
construït sobre ell).
d) Finalment, en l'informe que motiva l'Ordenança s'han tingut en compte els metres
lineals de vies públiques que han estat objecte de llicències per a instal·lació de recursos
públics, però no es justifica amb la documentació o anàlisi corresponent com es dedueix
la seva longitud.
Atès l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú, que preveu que es podrà atorgar eficàcia retroactiva als actes quan produeixin
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efectes favorables als interessats, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin
en la data a la qual es retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o
interessos legítims d’altres persones.
Atès que el procediment per a la supressió de la taxa és el mateix que per a la seva
imposició, el qual es troba previst a l’article 17 del TRLRHL. I que aquest mateix
precepte preveu el procediment per a la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Suspendre l’exacció i la liquidació de la Taxa per a la utilització privativa i
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de la via pública a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil de l’exercici 2017 i 2018.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, López, Muñoz Jiménez, Pérez, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i
Vizcarra. Total: 18.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.
6. - Creació d’una comissió d’estudi per a la tarifació social
Atès que la greu crisi econòmica i social ha fet incrementar els recursos municipals
destinats a ajudar a les persones amb situació més vulnerable i en risc d’exclusió social.
Des de fa anys l’Ajuntament de Mollet treballa sota el principi de justícia social a través
del qual es té com objectiu garantir l’accés a tothom als serveis públics
independentment del seu nivell de renda.
És per això que des de l’arribada de la crisi econòmica el sistema de bonificacions en
funció dels nivells de renda s’ha anat incrementant i reforçant a les ordenances fiscals i
de preus públics municipals amb l’objectiu d’aplicar una política fonamentada en
l’equitat i la inclusió social.
En aquesta mateixa línia, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats es creu oportú
continuar estudiant si existeixen noves vies de tarifació social i/o bonificacions que
permetin el manteniment de la prestació dels serveis públics alhora que afavoreixin
l’accés als serveis a tots els ciutadans i ciutadanes i que ningú quedi exclòs per motius
econòmics.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Crear una comissió de treball per analitzar l’aplicació de la tarifació social en els
preus públics municipals que encara no en tinguin amb l’objectiu de, si s’escau,
poder aplicar-la a partir de 2019.
2. Adscriure a la comissió d’estudi els membres de la corporació següents:









Josep Maria Garzón Llavina, President
Ana Maria Díaz Aranda, Regidora delegada àmbit.
Mireia Dionisio Calé, Grup Municipal Socialista.
Marina Escribano Maspons, Grup Municipal Canviem.
Marta Vilaret Garcia, Grup Municipal Ara Mollet ERC-MES.
Antonio Cisnero Fernández, Grup Municipal Ciutadans.
Joan Daví Mayol, Grup Municipal PDeCAT.
Susana Calvo Casadesús, Grup Municipal PP.

Tècnics:
 Montse Carpio, interventora accidental.
 Joan Carrera, tresorer accidental.
 Lola Gallego, cap del serveis socials.
 Antonio Martínez, director de l’Àrea de Benestar, Drets Socials i Ocupació.
 Anna Gómez, directora gerent.
 Alícia Puig Romagosa, secretària.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. - Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del Registre de
Licitadors Locals
Atès que en data 29 de febrer de 2016, el Ple de la Corporació va acordar, entre d’altres,
la creació d’un registre d’empreses i professionals locals que estiguessin interessats en
participar en aquells procediments de contractació pública on l’Ajuntament invita o
convida a les empreses o professionals a participar-hi i el desenvolupament d’una
disposició de caràcter general que gestioni el registre anteriorment indicat, el seu
funcionament i la publicitat de les ofertes que seran obligades.
Atès que la creació d’aquest registre buscava un doble objectiu, essencial per a
qualsevol administració a l’àmbit de la contractació pública: fomentar la llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació
i igualtat de tracte entre els candidats en la contractació i enfortir les empreses i
professionals de Mollet del Vallès.
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Atès que la contractació menor i el procediment negociat sense publicitat permet a les
Administracions Públiques escollir als licitadors o candidats a participar en la
contractació.
Atès que el funcionament del registre s’ha de regular-se en una disposició de caràcter
general, que haurà de preveure la no limitació per raó del territori de la participació de
qualsevol empresa o professional de l’àmbit català, espanyol o europeu, com a garantia
dels principis esmentats.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres de data 21 de febrer
de 2018.
D'acord amb allò que disposen els articles 24.b) i 29.2.a) del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 25 de gener de 1995, de 3 de març de 1995, de 26 de febrer
de 1999 i de 3 d'abril de 2003.
Atesos els articles 4.1.a) i 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim
local; 8.1.a), 52.2.d), 66.2 i 178 del Text refós de la Llei 2/2003, de 28 d’abril,
Municipal i de règim local de Catalunya; i 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la formació de l’avantprojecte del Reglament pel qual es regula el Registre
d'Empreses Licitadores de Mollet del Vallès.
2. Aprovar la creació de la Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte
del referit Reglament, amb la composició següent:
Membres de la Corporació:
 Mireia Dionisio Calé, Presidenta
 Josep Maria Garzón Llavina, Regidor delegat àmbit.
 Xavier Buzón Juan, Grup Municipal Canviem Mollet.
 Oriol López Mayolas, Grup Municipal d'Ara Mollet-ERC-MES.
 Antonio Cisnero Fernández, Grup Municipal Ciutadans.
 Jordi Talarn Brich, Grup Municipal PDeCAT.
 Susana Calvo Casadesús, Grup Municipal PP.
Tècnics municipals:
 Maria Begoña Ballvé Jerez, cap de Serveis Jurídics.
 Pilar Laso Oliveros, lletrada.
 Montserrat Carpio Carro, interventora accidental.
 Alícia Puig Romagosa, secretària.
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Josep Pérez i Marín, cap del Servei de Contractació i Compres.
Ana Maria Gómez Jiménez, directora general.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació de l’adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació El
Vallès Oriental Avança
Atès que el passat més d’octubre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, els sindicats
UGT Vallès Oriental i CCOO del Vallès Oriental – Maresme – Osona i les
organitzacions empresarials PIMEC Vallès i Unió Empresarial Intersectorial – Cercle
d’Empresaris van signar el conveni de creació de la Taula de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació del Vallès Oriental - El Vallès Oriental Avança.
Atesos els objectius específics de l’esmentat conveni i les línies estratègiques
d’actuacions pel que fa a dotar d’un pacte industrial orientat a la reindustrialització de la
comarca, a treballar l’àmbit de la formació a escala comarcal, a impulsar l’adequació de
les infraestructures en matèria de comunicacions, a la millora de l’ocupació i a
l’elaboració de plans específics per a la diversificació econòmica de la comarca.
L’Ajuntament de Mollet comparteix que les polítiques públiques de promoció
econòmica i ocupació han de basar-se en la cooperació tant amb els agents socials i
econòmics del territori com també entre les diferents administracions públiques, amb
l’objectiu de col·laborar i sumar esforços, crear i acordar models d’actuació, compartir
eines, racionalitzar i optimitzar els recursos i disposar d’informació coordinada per a
millorar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.
El pacte 10è del conveni preveu que les administracions públiques poden adherir-se a la
Taula i esdevenir membres del Plenari.
El pacte 5è del conveni preveu que el Plenari és el màxim òrgan de la Taula i és
constituït per un representant de les entitats fundacionals de la Taula, pels membres de
la Comissió Executiva, per un representant de cadascuna de les administracions
públiques, entitats, empreses o particulars que s’hi adhereixin, per un representant del
Servei d’Ocupació de Catalunya i per un representant de la Generalitat de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la Taula per al
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental
Avança.
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2. Designar a Josep Monràs Galindo com a representant de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès en el Plenari de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del
Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança.
3. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a UGT Vallès
Oriental, a CCOO Vallès Oriental – Maresme – Osona, a PIMEC Vallès Oriental i a
Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació d'una proposta per donar suport a una nova proposició de llei
d'habitatge i pobresa energètica
Vivim en un dels països europeus més afectats per la crisi. Des de l'esclat de la
bombolla el 2007, hem patit els severs impactes de la segona taxa més alta d'atur i de
l'índex de pobresa més alt de tota la Unió Europea.
En els últims anys el creixement econòmic s'ha alimentat del “totxo”. Els governs han
fomentat que l'habitatge es consideri una inversió abans que un bé de primera necessitat.
Entre 1997 i 2007, es van edificar 6,6 milions d'habitatges, la mateixa quantitat que es
va construir a França, Itàlia i Alemanya juntes. Tot i això el preu dels habitatges es va
triplicar.
Per a tot això es va promoure la compra. Els baixos salaris, l'augment del preu de
l'habitatge, l'absència de lloguer assequible, els tipus d'interès altíssims, i una deficient
supervisió per part del Banc d'Espanya, van empènyer a desenes de milers de famílies a
endeutar-se. Tot això acompanyat de pràctiques que fins al dia d'avui han estat
qualificades com a mínim d'abusives.
A banda, cal esmentar que disposem d’un parc d'habitatges públics que no arriba ni al
2%, quan la mitjana europea és del 15%, ajuts al pagament del lloguer escassos, i un
14% d'habitatges buits.
L'augment de l'atur i el sobre endeutament generalitzat es va traduir en dificultats per a
fer front al pagament de l'habitatge. A partir de 2008 i fins a l'actualitat la impossibilitat
material de pagar el lloguer o la hipoteca ha estat un problema de primer ordre per a les
famílies.
En l'àmbit legislatiu, tenim una normativa hipotecària anòmala que sobre protegeix a la
part creditora davant els prestataris (et prenen la casa i et queda un deute de per vida).
Aquesta situació de des protecció del consumidor i consumidora, denunciada pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (clàusules sòl, clàusula del venciment anticipat,
etc.) i declarada il·legal, juntament amb modificacions de la legislació en la llei
d'arrendaments urbans que agilitzen els desnonaments sense tenir en consideració la
situació de les persones afectades i sense que hi hagi mesures de reallotjament adequat,
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no deixa un altre camí a milers de famílies que contemplar l'ocupació de l'habitatge com
a única alternativa habitacional.
Darrerament estem presenciant nous problemes amb els lloguers, castigats per les
consecutives reformes de la LAU, amb contractes inestables de 3 anys i pujades
indiscriminades de preu, en el cas que es pugui fer la renovació. A més, a diferència
dels països de l'entorn europeu, no existeixen mesures orientades a impedir rendes
abusives. Per no parlar de la incursió de fons voltors, que encoratjats per la possibilitat
d'especular amb els habitatges executables, deutes o al mercat immobiliari de lloguer
d'habitatges o turístic; estan fregant-se les mans.
Les dades parlen per elles mateixes. Segons el Consell General del Poder Judicial
(CGPJ), des del 2007 fins al 2016, el nombre d’execucions hipotecàries s'ha situat en
721.000 i el nombre de desnonaments se situa en més de 515.000 (a les grans ciutats,
més del 50% són de lloguer).
Alarma també el creixement de la pobresa energètica. Els preus s'han tornat
inassequibles. Només cal veure la pujada exponencial de la llum en els darrers anys en
la qual la potència contractada, que suposa un 40% del rebut, s'ha encarit més d'un 90%
des de 2013. Només el 2014 es van produir a l'Estat Espanyol més de 2 milions de talls
de subministrament.
L'any 2013 la PAH va presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Congrés que
recollia tres mesures de mínims: la dació en pagament retroactiva, la moratòria dels
desnonaments i el lloguer social. Aquesta ILP va obtenir un gran suport amb un milió i
mig de signatures. Tot i això, no va prosperar perquè el Partit Popular al Congrés dels
Diputats es va posicionar en contra.
Davant la situació descrita, el Govern ha legislat iniciatives totalment insuficients i
ineficaces. El Codi de Bones Pràctiques no ha aconseguit solucionar més que el 0,5%
dels casos. El Reial decret llei de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors
hipotecaris només ha aconseguit paralitzar el 5% dels desnonaments durant la seva
vigència, ajornant la problemàtica.
A més s'han impugnat les lleis autonòmiques que venien a cobrir el buit existent a
l’Estat. Com va passar amb la LIei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, nascuda d’una
altra ILP que va presentar la PAH al costat d'altres organitzacions de la societat civil i
que es va aprovar per unanimitat en el mes de juliol de 2015. Per cert, amb el vot
favorable del Partit Popular, però posteriorment va ser impugnava pel Govern de l'Estat
davant el Tribunal Constitucional, suspesa encara a l'espera d'una sentència.
Després de 9 anys, el moviment ciutadà en defensa del dret a l'habitatge ha aconseguit
un ampli reconeixement i legitimitat a tots els nivells, a través de la denúncia pública i
presa de consciència davant aquest problema, paralitzant milers de desnonaments o
reallotjant, aconseguint a través de la pressió solucions per nombroses famílies, oferint
eines i recursos per a la defensa de les persones afectades, etc.
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A nivell internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans, i el Pacte
internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) reconeixen el dret de
tota persona a un nivell de vida adequat i a una millora contínua de les condicions
d'existència. El dret a l'habitatge comprèn l'accés permanent a recursos naturals,
subministraments i al sanejament, la protecció contra els desnonaments forçosos i
l'obligació de reallotjament.
L'Estat Espanyol ha estat incomplint els pactes internacionals ratificats i ha anat sumant
nombroses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) des de 2013
que confirmen la il·legalitat del procediment espanyol d'execució hipotecària.
També s'incompleix la Constitució, que reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i
el vincula a l'obligació dels poders públics d’impedir l’especulació, imposant-los el
deure de garantir que el dret de propietat no s'exerceix de forma antisocial i subordina
tota la riquesa, sigui quina sigui la seva titularitat, a l'interès general.
La situació d'emergència habitacional permanent contrasta fortament amb els 165.000
milions d'euros de rescat als bancs sense cap tipus de retorn social per part d'aquests.
Mentrestant, els seus beneficis anuals segueixen augmentant: Santander, BBVA,
CaixaBank, Popular i Sabadell van tancar l'any 2013 amb un benefici de 7.674.000
d'euros. I la principal empresa distribuïdora de llum a Catalunya, Endesa, va declarar un
benefici de 1.411 de milions d'euros.
La proposta de Llei d'Habitatge de la PAH és un nou intent d'acabar amb aquest drama
social que anomenem desnonaments, deutes impagables, famílies empobrides, menors i
gent gran vivint sense llum o aigua, milions d'habitatges buits i centenars de milers de
famílies sense habitatge. Una proposta de Llei que la PAH ha explicat als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, on la majoria dels partits del Ple de també
tenen representants i que es tramitarà el curs que ve. Una llei que s'hauria d'haver
aprovat després del primer desnonament. Una llei necessària, efectiva i justa que ens
hauria estalviat molt de patiment. Els governs i les institucions d'aquest país tenen un
deute amb la gent: canviar les lleis i acabar amb tot aquest patiment.
Aquesta llei té per l'objectiu legislar cinc mecanismes bàsics per fer front, de manera
efectiva i eficaç, a l'emergència habitacional donant resposta i solució a les situacions de
sobreendeutament, a l'abús del sistema financer, donant alternativa habitacional a les
famílies en situació d'exclusió residencial que pateixen procediments de llançament ja
sigui per execucions hipotecàries, a l’impagament de lloguer o per estar en precari,
alhora que es desenvolupen mecanismes per augmentar el parc d'habitatge públic, a la
inestabilitat i inseguretat de la legislació d’arrendaments urbans que dificulten l'accés a
l'habitatge mitjançant aquesta opció, i finalment, mecanismes que evitin situacions de
talls de subministraments bàsics als quals tot ciutadà ha de tenir accés.
La Llei d'Habitatge de la PAH contempla les següents 5 demandes:
1. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA
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 Mecanismes de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la
condonació del deute.
 Inembargabilitat de l'habitatge habitual d'avaladors.
 Eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica per aquestes.
2. LLOGUER ASSEQUIBLE
 Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat.
 Ampliació a un mínim de 5 anys i/o fórmules en les quals el contracte només es
pugui rescindir en casos concrets d'urgència.
 Establir un marc de regulació dels preus que correspongui als ingressos de la
població.
3. STOP DESNONAMENTS
 Moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge.
 Obligació de bancs i grans tenidors d'habitatge d'oferir el lloguer social a les
famílies afectades abans d'executar un desnonament.
 Ajudes per pagar el lloguer quan el propietari és un petit tenidor.
 Obligatorietat de l'Administració pública d’oferir reallotjaments.
4. HABITATGE SOCIAL
 Mobilització d’habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.
 Incrementar el parc públic d'habitatge.
 Lloguers Socials no superiors al 30% dels ingressos de la unitat familiar.
5. SUBMINISTRAMENTS GARANTITS
 Principi de Precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d'aigua,
llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació de les persones
afectades.
 Tarifa Social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.
 No assumir els deutes amb recursos públics, obligant les subministradores a què
assumeixin el cost de les famílies que no puguin pagar.
Cinc demandes que permetrien tancar la porta al patiment i fer un pas de gegant cap al
dret a l'habitatge.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Defensar públicament el debat i tramitació de la Llei d'Habitatge proposada per la
PAH.
2.- Defensar aquesta proposta davant el Govern de l'Estat i demanar al Congrés la seva
aprovació.

Codi de verificació: 2fb2da83-c831-4174-b130-77238b8b6e7a
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

3.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés i Senat, a les entitats
municipalistes de Catalunya i a la PAH del municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
10. - Aprovació d'una proposta per gestionar el retorn proporcional a les famílies
usuàries de les escoles bressol de l'import impagat per la Generalitat de Catalunya
L'Ajuntament de Mollet del Vallès reclamarà gairebé 600.000 euros a la Generalitat de
les escoles bressol municipals, segons la nota de premsa que s’ha fet públic les darreres
setmanes. Els gairebé 600.000 euros, segons el càlcul del consistori, sorgeixen de
l'aportació que hauria hagut de fer el Govern de la Generalitat entre els cursos 2012-13 i
2016-17 (que estava fixada en 1.300 euros per alumne). Aquests diners no han arribat
perquè l'any 2012 la Generalitat va deixar de fer la seva contribució a les llars d'infants
municipals. Les últimes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha reconegut a diversos consistoris que rebin l'aportació no pagada per part del Govern i
ara Mollet del Vallès ha aprofitar aquestes sentències per reclamar la seva part.
Part dels diners que va deixar de pagar la Generalitat es van substituir per l’acord entre
la Generalitat i les quatre Diputacions catalanes per fer aportacions de 875 euros per
alumne.
Durant aquests anys en que s’han deixat de pagar el diferencial entre els 1.300 euros
acordats amb la Generalitat i els 850 euros que han fet efectius les Diputacions
catalanes, tant els ajuntaments com les famílies que han fet ús de les escoles bressol han
hagut d’assumir amb diners propis el que han deixat d’ingressar les administracions
locals. En aquest sentit, les famílies usuàries de les escoles bressol de Mollet han hagut
d’assumir gran part d’aquesta falta de finançament suportant importants increments en
les seves quotes mensuals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Fer un estudi econòmic del finançament de les escoles bressol des de l’any 2012 fins
a l’actualitat en un termini màxim de dos mesos, determinant de manera exacta i
detallada la quantitat que les escoles bressol han deixat de rebre de finançament per
part de la Generalitat, tenint en compte les aportacions fetes per la Diputació de
Barcelona.
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2.- Determinar en aquest informe quin és el cost addicional que han hagut d’assumir les
famílies per la manca de finançament de la Generalitat respecte al que haurien
d’haver assumit si el finançament efectiu hagués estat el pactat.
3.- Un cop reclamats els diners pendents de les escoles bressol a la Generalitat i, quan
aquest pagament es faci efectiu, retornar la part assumida per part de les famílies en
funció de les dades obtingudes de l’informe econòmic al que fan referència els punts
primer i segon d’aquesta moció.
4.- Instar l’Ajuntament de Mollet a continuar treballant per recuperar el finançament
que tenien les escoles bressol l’any 2010, quan aquest era de 1.800 euros per alumne
i any.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d'una proposta de commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i d'adhesió a la vaga feminista de 8 de març
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques
i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més
crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense
Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de
dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del
70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això
contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i
en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix
limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa
en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Qüestió
que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per
eradicar-la mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per ferhi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral
i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
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participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més,
cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem
seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han
posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet
públics casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que
mostren que cal continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i
castigar-ne els autors.
En els últims anys des del moviment feminista intergeneracional, creixent en nombre i
en energia, s’impulsa i es desenvolupen propostes i idees per pensar en altres vides i un
altre món. Al crit de "ni una menys, vives ens volem" que van llançar les feministes
argentines es va dur a terme la primera vaga global de dones de treball productiu i
reproductiu el 8 de març de 2017.
El 2018 es vol arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més àmplia que la de 2017.
Per això, la Comissió 8 Març del moviment feminista ens convoca a una vaga feminista.
És una vaga que va més enllà del que s'identifica com a aturada laboral perquè la
participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir
també altres treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
Una vaga en la que es crida a reflexionar col·lectivament sobre què poden fer tots i
cadascun dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver
manifestat contraris.
El moviment feminista forma part d'un procés de transformació radical de la societat, de
la cultura, de l'economia, de les relacions. Per això el 8M es proposa aturar el nostre
consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els estudis, per demostrar
que sense les dones no es produeix, i sense les dones no es reprodueix.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures.
Així doncs, traslladant aquests principis a nivell local, una manera de mostrar el
compromís i reconeixement de la ciutat envers la lluita de les dones seria la instal·lació
d’un element commemoratiu a la plaça 8 de març de la ciutat, per incrementar la
visualització de la dona treballadora i empoderada que aquesta plaça ja representa.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
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2.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones
als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
3.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
4.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i
de les polítiques fetes des del govern municipal.
5.- Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les
feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista i els sindicats majoritaris, tot facilitant la informació per a que
les treballadores puguin adherir-se a la vaga, promovent les aturades a les
treballadores que vulguin parar, així com fent una aturada davant del centre de
treball en la que prenguin la veu les dones.
6.- Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’ajuntament per tal de fer difusió de la vaga i
les seves reivindicacions.
7.- Impulsar un grup de treball amb la participació dels grups polítics i les entitats
feministes del municipi per generar un entorn de discussió que permeti articular
accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga.
8.- Estudiar procedir a l’encàrrec d’un element commemoratiu per instal·lar a la plaça 8
de març, que és la plaça que representa a les dones lluitadores i treballadores de la
ciutat al llarg de la història, de tal manera que pugui estar enllestida per la
commemoració que celebra el nostre municipi tots els 8 de març.
9.- Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, al CIRD Joana
Barcala, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut
Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S'abstenen: Cisneros A, Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total:3.
Resultat: Aprovat per majoria.
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12. - Aprovació d'una proposta d'adhesió al manifest Somescola
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
“1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i
entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors
i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari
reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català,
patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels
infants i joves i per a la cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i
posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a
la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX,
han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de
convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa
i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La
llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament
d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors,
que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de
les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents
perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne la
concreció.
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les
Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els
Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica
dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per
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l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el
consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística,
etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el
model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les
necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la
democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes,
el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels
infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant
ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència
comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola
ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un
context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats
reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança
en la seva professionalitat.
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la
darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a
afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de
continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb
la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència
de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida perquè
el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que
es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora”.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de
Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a
garantir un sistema educatiu de qualitat.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i millora del
model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model educatiu català
i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió
social sense separar els infants per la seva llengua d’origen, rebutjant també les
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acusacions d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola
catalana.
2.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d’una
cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.
3.- Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 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, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
13. - Aprovació d'una proposta en defensa de la immersió lingüística
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30
anys que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat
d’oportunitats. Ha estat el producte, no només d’una altíssim consens polític i social,
sinó també del treball pedagògic de moltes i molts mestres i del compromís general de
les famílies. Des dels inicis es va considerar que el més important era que el sistema no
segregués les nenes i els nens per qüestió de llengua, per exemple, separant en dos tipus
d’escolarització: la catalana i la castellana. Podem constatar que ha estat fonamental per
afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre els infants.
A més, la immersió lingüística ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer
ciutadans i ciutadanes competents en les dues llengües (les avaluacions fetes pel
Ministeri d’Educació any rere any demostren que el coneixement del castellà per part
dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat) i amb la garantia del
coneixement d’una tercera llengua.
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel
Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes, i a qui
correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors
resultats.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
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1.- Manifestar-nos en contra de qualsevol atac en contra de la immersió lingüística i
contra el català com a la llengua vehicular a l’escola catalana.
2.- Rebutjar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució contra les institucions i la
ciutadania de Catalunya.
3.- En cas que es faci efectiva la intervenció i modificació del sistema d’immersió
lingüística per part del govern de l’Estat mitjançant l’article 155, l’Ajuntament de
Mollet del Vallès es posarà al costat de la comunitat educativa i rebutjarà
imposicions que vinguin des del Govern espanyol i que no segueixin les
consideracions previstes per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
4.- Traslladar aquest acord al Consell d’Escoles Municipals i als Consells Escolars i les
ampes de les escoles de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 13.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.
14. - Aprovació d'una proposta de suport a l’equiparació salarial de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat
Es retira.
15. - Aprovació d'una proposta sobre la presó de càrrecs electes i líders d'entitats
socials
Ja fa mesos que Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez són en presó
preventiva pel risc de reiteració delictiva.
Aquesta situació d’excepcionalitat fa que una gran part de la societat, del món
associatiu i de moltes persones i entitats d’arreu del món en demanin la seva llibertat
immediata.
La presó preventiva ha de fer-se servir només en casos estrictament necessaris i no amb
finalitats punitives. A més, totes aquestes persones compleixen presó a més de 600
quilòmetres de casa seva (lluny de casa, de la família i dels vincles), cosa que contradiu
el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el conveni Europeu
per a la Protecció de Drets Humans i de Llibertats Fonamentals. Les persones preses
han d’estar a prop de casa seva; la situació contrària només pot respondre a una pràctica
punitiva coneguda com a dispersió que l’Estat espanyol ha usat tradicionalment en
casos com el de terrorisme.
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Mollet del Vallès, ciutat compromesa amb els valors de la llibertat, la pau i la defensa
dels drets humans, i també compromesa en la dignificació de la vida política dels
reclusos, rebutja l'allunyament de llur familiars i s'oposa a normalitzar aquesta pràctica.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- L'Ajuntament de Mollet del Vallès expressa el seu rebuig a la decisió de mantenir en
presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les entitats més
importants de Catalunya que sempre han actuat de manera pacífica.
2.- L'Ajuntament de Mollet del Vallès considera que l'aplicació d'una mesura cautelar
com la presó preventiva, adoptada pel Tribunal Suprem, dificulta la normalització
de la situació política a Catalunya.
3.- L'Ajuntament de Mollet del Vallès expressa la seva solidaritat a les famílies de les
persones empresonades.
4.- L'Ajuntament de Mollet del Vallès considera l'allunyament penitenciari com un
càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional, atempta contra
els drets humans i defensa que, mentre no es produeix l'excarceració i per raons
d'humanitat, es procedeixi immediatament al trasllat d’Oriol Junqueras, Joaquim
Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a centres penitenciaris catalans.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 13.
Voten no: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 3.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Turégano i Calvo (absent).
Total: 8.
Resultat: Aprovat per majoria
16. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
17. - Precs i Preguntes
Precs:
Sr. Cisneros:
1. Demana una finestreta única per a la retirada dels vehicles que s’ha emportat
la grua.
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Sra. Vilaret:
1. Demana que s’intenti millorar la resolució de la imatge de retransmissió dels
plens municipals.
Sr. López:
1. Demana que s’estudiï començar els plens a les sis de la tarda, per afavorir el
debat i l’assistència.
Preguntes:
Sr. López:
1. Sobre la posada en marxa d’una unitat de Medicina Esportiva a Mollet, que
finalment es farà al Sociosanitari propietat de la fundació Sanitària Mollet.
Sr. Sancho:
Expressa i aporta per escrit:
1. “El passat 20/12 l’oficina de premsa de l’Ajuntament emetia una nota de premsa
en la que anunciava “l’Ajuntament i la Fundació Sanitària Mollet posen en
marxa la Unitat de Medicina Esportiva”.
Aquest anunci va provocar la reacció d’entitats i usuaris de la ciutat,
fonamentalment de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès que denunciaven un possible mal ús privat d’equipaments sanitaris
públics. Davant la polèmica, l’alcalde va aprofitar el seu espai a Ràdio Mollet
per a defensar la Unitat de Medicina Esportiva i carregar contra la Plataforma.
Posteriorment, aquesta reclamació va arribar al passat ple de Gener amb una
moció que va acabar sent aprovada, en la qual es reclamava la fi d’aquestes
activitats. Cal recordar que el propi PSC es va abstenir.
En la actualitat coneixem per la premsa i per contactes amb la Plataforma de la
Sanitat que finalment aquestes activitats s’hauran de portar a terme al Hospital
Sociosanitari propietat, ara sí, de la FSM ja que no conten amb la aprovació del
CATSALUT
Davant d’aquesta situació se’ns plantegen alguns dubtes: Coneixia l’ajuntament
que CATSALUT no estava al cas d’aquesta iniciativa a les seves instal·lacions?
Pensa l’alcalde, el govern de la ciutat o la seva oficina de premsa corregir o
matisar les seves declaracions i adaptar-les a la nova realitat?”
Sra. Escribano:
Expressa i aporta per escrit:
1. “La darrera notícia que hem conegut sobre el Pla Local de Joventut, és que el
Grup Motor va fer l’avaluació del darrer Pla existent, el de 2008-2012, i que en
un principi, a finals d’any 2017, es presentaria el nou Pla Local 2017-2020. Ens
en podeu informar?.”
2. “D’entrada, dir que com a regidora de Mollet que sóc, el nostre representant és
el que ho sigui per Mollet i qui ens ha d’informar. I ara, la pregunta: Fa temps
que els veïns de Gallecs reivindiquen disposar d’aigua potable. Fan servir els
pous com a alternativa, però en èpoques de sequera és un gran problema.
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Actualment sabem que hi ha un acord per a la neteja dels pous, en què el
Consorci assumirà el 60% del cost i els veïns la resta.
Voldríem saber en quin estat es troben els treballs per a la portada d’aigua a
Gallecs, perquè entenem que com a Ajuntament n’estan al cas.”
3. “Sobre la previsió de la propera sessió de la Comissió del ROM.”
Sra. Moya:
Expressa i aporta per escrit:
1. “El 16 de febrer, vam tenir una reunió en la qual se’ns va informar de la situació
del Tabaran, tenim els informes tècnics? Hi ha alguna novetat?”.
2. “Hem seguit la qüestió dels pals d’Endesa situats al mig de la vorera, al carrer 2
de maig, i que se’n ve reclamant la seva retirada des de fa gairebé un any. De les
informacions de la regidora Mireia Dionisio, ens fem una idea sobre la situació,
les gestions fetes i les converses que mantenen amb la companyia. Però ens
queda un dubte sobre un element en concret, i aquest és la llicència que es va
donar en el seu dia per dur a terme les obres de construcció, i la fiança que es va
fer deixar. Existeix la fiança? De quin import és, i és possible executar-la
precisament per a cobrir despesa de retirar aquests pals?”.
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_201802261801360000_FH.videoacta.
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
06/03/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
07/03/2018
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