ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
22 de març de 2018
De 19.00 a 22.00 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
Jose Amaya Aguilar, 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
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
Absents
Oriol López Mayolas, regidor (s’excusa)
Incidències
Ha intervingut la Sra. Manuela Delgado Zazo en representació del sector de la neteja dels
edificis i locals de Catalunya, en el punt núm. 8 de l’ordre del dia.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018
2. Donar compte de la liquidació del pressupost
3. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles
4. Aprovació d'un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
5. Atorgament de nom a dos vials de la Farinera
6. Aprovació d'una proposta per a la recuperació de la llera del riu Besós al seu pas pel
Baix Vallès
7. Aprovació d'una proposta sobre el 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua
8. Aprovació d'una proposta en suport a la vaga del sector de la neteja dels edificis i
locals de Catalunya
9. Aprovació d'una proposta sobre el finançament de l'Estat a les escoles bressol
10. Aprovació d'una proposta en defensa de la llibertat d'expressió
11. Aprovació d'una proposta per a la celebració d'activitats en el marc europeu del
patrimoni cultural 2018
12. Aprovació d'una proposta de commemoració de la República
13. Aprovació d'una proposta per donar més informació a la ciutadania sobre aspectes
legals
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
Es decideix, per unanimitat, passar a debatre el punt núm. 8 en el lloc núm. 5.

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018.
2. - Donar compte de la liquidació del pressupost
Donar compte de la resolució d’Aprovació de les liquidacions dels pressupostos de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 2018002894 de data 1 de març de
2018, que diu literalment:
“Vistes les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms.
Atès allò que es preveu als articles 191.3 i 192.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i a l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
HE RESOLT
Codi de verificació: 10ccde16-21e6-4993-b242-7a3420d58e79
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

Aprovar les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i els seus
Organismes Autònoms, l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, l’Institut
Municipal d’Educació i la Fundació Municipal Joan Abelló, que s’inclouen a
l’expedient.”
Resultat: El Ple es dona per assabentat.
3. - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre béns immobles
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l´exercici 2018 van ser
aprovades pel Ple de la Corporació a data 30 d´octubre de 2017.
Atesa l´Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre de 2017, per la qual s´estableix la
relació de municipis als que resultarà d´aplicació dels coeficients d’actualització dels
valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any
2018, sent l´Ajuntament de Mollet del Vallès un d´aquests.
Atès que tot i que la forma d´aprovació dels coeficients d´actualització dels valors
cadastrals s´hauria d´efectuar mitjançant Llei de Pressupostos Generals de l´Estat, s´ha
publicat el Reial Decret 20/2017, de 29 de desembre de 2017, pel qual es prorroguen i
aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social,
mitjançant el qual s´estableixen els coeficients d´actualització dels valors cadastrals per
a l´exercici 2018.
Atesa la Disposició addicional tretzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que
indica que “En aquells municipis en què sigui aplicable el que preveu l´article 32.2 del
Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març, el termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l´Impost
sobre Béns Immobles s´amplia fins l´1 de març de l´exercici en què s´apliqui el
corresponent coeficient”.
Atès que el criteri general de l’Ajuntament és el de no incrementar la pressió fiscal.
Vist que l’acord de Ple d’11 de gener de 2018 en el què s’acordava la modificació de la
Ordenança Fiscal 1.1.1 no s’ha pogut dur a terme donat que no s’han complert els
terminis establerts a la Disposició addicional tretzena del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès l’informe del Tresorer accidental.
Atès que l’expedient ha estat informat per la Intervenció de fons.
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Atès l’article 123.1 d) i l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en els quals s’estableixen com a atribucions del Ple de la Corporació
l’aprovació i modificació de les Ordenances.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1.1.1 reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2019, en els termes i articles que
tot seguit es detallen i redacció de la mateixa que s’indica en l’annex:
Article 8. Determinació de la quota i tipus de gravamen
1. On diu:
-

“El tipus de gravamen serà el 0,792 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula
següent.”

Ha de dir:
-

“El tipus de gravamen serà el 0,716 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula
següent.”

2. On diu:
Ús
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial

Codi
O
C
T
G
I

Tipus
0,792
0,792
0,814
0,814
0,803

Valor cadastral
Mínim (EUR)
148.870,77
100.173,01
608.052,72
1.743.586,66
497.439,39

Codi
O
C
T
G
I

Tipus
0,716
0,716
0,736
0,736
0,725

Valor cadastral
Mínim (EUR)
148.870,77
100.173,01
608.052,72
1.743.586,66
497.439,39

Ha de dir:
Ús
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial
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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 en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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
complet de l’Ordenança Fiscal núm. 1.1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles per a l’exercici 2019 en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1
de gener de 2019.
5. Donar trasllat d´aquest acord a l´Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez,
Murillo, Pérez, Sancho, Talarn i Turégano. Total: 20.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
4. - Aprovació d'un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Atès el què es preveu a l’article 17 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2017 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 2/2018 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
- Transferències de crèdit negatives....................................
- Transferències de crèdit positives.....................................

1.023.988,40 euros
1.023.988,40 euros

Increment de l’estat de despeses..........................................

0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum 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, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez, Talarn i Turégano. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz Herrera, Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Aprovació d'una proposta en suport a la vaga del sector de la neteja dels
edificis i locals de Catalunya
Atès que la igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a
diversos textos internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978.
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Atès que les polítiques públiques d’igualtat de gènere sorgeixen per donar resposta a les
demandes i necessitats de les dones i tenen com a finalitat eradicar les desigualtats
existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política,
econòmica i cultural.
Atès que el sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya està composat en un 80%
per dones, les quals duen a terme el 80% de la seva feina en instal·lacions i
dependències de l’administració pública, entre elles l’administració local, de la qual
forma part aquest Ajuntament, amb la responsabilitat que això ens atorga en aquest
assumpte.
Atès que després de més de tres anys de negociacions per actualitzar el Conveni
Col·lectiu del sector, en els quals no s’ha produït cap increment salarial, hi ha punts
bàsics que la patronal pretén no respectar, com el fet de mantenir l’antiguitat de les
treballadores, que en la majoria dels casos suposa el 25% d’un salari que té com a sou
base 830 Euros mensuals. En el cas de les subrogacions, això és el que dóna estabilitat a
les treballadores dels sector, pel qual la seva eliminació suposaria més precarietat
laboral per a elles.
Atès que aquestes negociacions es troben en punt mort perquè a banda de l’antiguitat, la
patronal no vol cedir en qüestions bàsiques com són la revisió salarial (un 0,25%), la
classificació professional i els permisos. En conseqüència, l’assemblea de delegats dels
principals sindicats del sector han convocat 24 hores de vaga pels dies 8 de març
(sumant-se així a la vaga general feminista del dia internacional de la dona
treballadora), 3 i 4 d’abril i 14 i 15 de maig.
Atès que el 28 de novembre de 2016, aquest Ple va aprovar una moció per l’aplicació de
mesures locals en matèria de drets humans i igualtat de gènere i que el 27 d’Octubre del
mateix any es va aprovar una altra per l’adopció de l’Ajuntament del salari mínim
1000€, que tenia per objectiu reduir la desigualtat social, la qual pateixen especialment
les dones.
Atès que l'Ajuntament de Mollet ha de ser conseqüent amb els acords, mocions i
resolucions que ha anat aprovant en els darrers temps en aquest sentit, així com els
manifestos que s’han acordat en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la
Dona treballadora.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Que l’Ajuntament doni suport a la vaga del sector convocada per CCOO i UGT pels
dies 8 de març, 3 i 4 d’abril i 14 i 15 de maig.
2.- Que l’Ajuntament doni suport a l’actualització del Conveni del sector en el sentit de
dignificar les condicions laborals de les treballadores.
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3.- Instar al govern de la Generalitat a que faci de mediador per tal d’aconseguir que es
signi un Conveni més just per a tots i totes.
4.- Exigir el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, que actualment no
s’està complint en matèria dels descansos de 12 hores entre jornada i jornada.
5.- Donar trasllat de la present moció a la Generalitat de Catalunya, a la Federació de
Serveis i Construccions de CCOO de Catalunya, i a la Federació de Serveis d’UGT,
així com a la resta de sindicats amb presència al sector de la neteja.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Atorgament de nom a dos vials de la Farinera
Atès el lliurament a l’Ajuntament de les obres d’urbanització del PAU núm. 39 La
Farinera, que va comportar la necessitat de posar nom a dos vials de l’àmbit, entre la
ronda de la Farinera i el carrer dels Germans Moretó, segons allò previst en l’article 8.3
del Reglament del nomenclàtor aprovat en la sessió plenària del 27 d’octubre de 2016.
Atesa la memòria emesa per l’Alcaldia segons la qual es proposaven una sèrie de noms
per als vials indicats, d’acord amb el que preveu l’article 8.1 del Reglament del
nomenclàtor.
Atesa la reunió de la Comissió del Nomenclàtor el dia 15 de gener de 2018 i l’informe
que emet, d’acord amb els articles 9.1, 10 i 12 del Reglament del nomenclàtor, segons
els qual proposa la denominació de carrer de les Vinyes Altes i carrer del Camí de
Mogoda, tal com s’indica en el plànol que hi ha a l’expedient.
Atès que, segons també l’article 9.3 del Reglament del nomenclàtor, l’expedient s’ha
exposat al públic, per un termini de vint dies, mitjançant un anunci al BOP i al Tauler
d’Edictes i s’ha notificat a les persones interessades.
Ates que un cop transcorregut el termini no s’ha presenta cap al·legació.
Atès el contingut de l’article 9.4 del Reglament del nomenclàtor.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’atorgament dels noms de carrer de les Vinyes Altes i carrer del Camí de
Mogoda a dos vials de l’àmbit de la Farinera, tal com està indicat en el plànol que hi
ha l’expedient.
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2. Notificar aquest acord a les persones interessades, i a l’OAC, Policia Municipal, Via
Pública, Gestió Tributària, i a l’Oficina de Correus de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. - Aprovació d'una proposta per a la recuperació de la llera del riu Besós al seu
pas pel Baix Vallès
En molts indrets de Catalunya, s’han dut a terme projectes que han permès la
recuperació de les lleres i marges dels rius per a l’ús i gaudi de la ciutadania, obrint un
nou espai natural proper a la ciutat i sobretot ajudant a mantenir aquests hàbitats.
La recuperació de la llera del riu Besòs al seu pas per Mollet i en general pel Baix
Vallès, és una assignatura pendent. La seva posició, entre indústries i infraestructures de
comunicació, ha fet que en el transcurs dels anys, hagi empitjorat el seu estat i la
possibilitat de gaudir-ne. Malauradament, vivim donant-li l’esquena al riu des de fa
molts anys.
Atès que existeix una Taula de Cooperació entre municipis del Baix Vallès, en la que es
treballa en temes de cooperació: ocupació, projectes ambientals, civisme, mobilitat, etc.,
i que un dels punts de l’acord és el relatiu a la creació de rutes itineraris de salut i
d’activitat física, al llarg dels rius Besòs, Tenes i Mogent al pas conjunt de municipis.
Atès que l’alcalde de Mollet, l’alcalde de Parets, l’alcalde de la Llagosta, l’alcalde de
Montmeló, l’alcalde de Martorelles, l’alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles,
l’alcalde de Santa Maria de Martorelles i el Consorci del Besòs Tordera, varen remetre a
la Diputació de Barcelona una carta on es demanava la col·laboració necessària per a la
redacció del projecte executiu per a la creació d’una xarxa de camins en els fronts
fluvials dels rius Besòs, Tenes i Mogent, per crear una xarxa de camins i itineraris de
salut i d’activitat física al llarg d’aquests rius al pas pel conjunt de municipis.
Atès que conjuntament amb la xarxa de camins es planteja un projecte per a la
recuperació i posterior manteniment de la ribera del riu Besòs al seu pas pel Baix
Vallès, on entre d’altres s’hi contempli l’eliminació d’espècies vegetals invasives,
prioritzi flora autòctona i, d’altra banda, es preservi la fauna pròpia de l’espai.
Atès que el propi diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient, el Sr. Valentí Junyent i
Torras, va manifestar en el seu pas per la ciutat el mes de juny el compromís de la
Diputació de Barcelona a iniciar els estudis per convertir la llera d’aquests rius en una
zona d’ús públic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1.- Donar suport a la petició feta pels alcaldes i alcaldesses del Baix Vallès, així com el
Consorci Besòs Tordera, de demanar a la Diputació de Barcelona col·laboració per a
la redacció del projecte executiu per a la creació d’aquesta xarxa de camins,
incloent-hi les tasques per recuperar i fer el manteniment de la ribera dels esmentats
rius, en concret pel que fa a la flora i fauna.
2.- Donar trasllat d’aquest acord als municipis que formen part de la Taula de de
Cooperació entre municipis del Baix Vallès i a la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta sobre el 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua
Atès que el Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març com un mitjà de
cridar l'atenció sobre la importància de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels
recursos d'aigua dolça.
Atès que la creació d'un dia internacional dedicat a l'aigua va ser recomanada durant la
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient i el Desenvolupament
(CNUMAD) de 1992 a Rio de Janeiro. L'Assemblea General de les Nacions Unides va
respondre a aquesta recomanació designant el 22 de març de 1993 com el primer Dia
Mundial de l'Aigua. Es va convidar llavors als diferents Estats a consagrar aquest dia,
en el marc del context nacional, a la celebració d'activitats concretes com el foment de
la consciència pública a través de la producció i difusió de documentals i l'organització
de conferències, taules redones, seminaris i exposicions relacionades amb la
conservació i desenvolupament dels recursos hídrics.
Atès que les Nacions Unides, en col·laboració amb els Estats membres i altres parts
interessades (indústria, serveis, etc.), volen cridar l'atenció sobre la desigualtat existent
en el nexe aigua-energia, problema que es viu especialment en zones marginals i zones
rurals empobrides, les comunitats no tenen accés a l'aigua potable, manquen d'un
sanejament adequat, no tenen accés a l'alimentació o als serveis energètics. Es pretén
crear consciència per al desenvolupament de polítiques que equipessin la relació aiguaenergia, posar en pràctica un ús més sostenible de l'aigua.
Atès que l'aigua és un ben preuat que cada vegada està més limitat i pitjor repartit, les
raons d'açò són evidents, la creixent població mundial demanda més aigua per a satisfer
tot tipus de necessitats.
Atès que actualment uns 780 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable,
milions de persones no tenen accés al sanejament, la qual cosa demostra que aigua té un
impacte significatiu a l'hora de reduir la pobresa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1.- Que l'Ajuntament de Mollet s'adhereixi a l'Associació Catalana de Municipis i
Entitats per a la Gestió Pública de l'Aigua (AMAP), integrada pels ajuntaments de
Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sabadell, Santa
Coloma de Gramenet i Terrassa, com les empreses públiques Aigües del Prat i
Barcelona, Cicle de l'Aigua i l'entitat Associació Catalana d'Enginyeria sense
Fronteres.
2.- Celebrar cada any en la nostra ciutat el dia internacional de l'aigua amb diferents
activitats relacionades amb l'aigua i recolzar les iniciatives ciutadanes.
3.- Impulsar campanyes de conscienciació així com el diàleg polític i amb la
ciutadania que se centrin en l'àmplia gamma de temes relacionats amb el d'aigua,
gestió, aprofitament, estalvi, penalització, malbaratament, mínims garantits,
pagament equitatiu. Així com celebració d'activitats concretes com el foment de la
consciència pública a través de la producció i difusió de documentals i l'organització
de conferències, taules redones, seminaris i exposicions.
4.- Reconèixer el treball que realitza la Taula de l'Aigua de Mollet integrada per
diferents col·lectius i persones que lluiten per la gestió de l'aigua publica i
democràtica.
5.- Enviar aquests acords a AMAP, a la Federació i Associació de Municipis de
Catalunya, a Aigua és Vida, a la Taula de l'Aigua de Mollet, i a aquelles entitats que
és cregui convenient.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació d'una proposta sobre el finançament de l'Estat a les escoles bressol
En el període 2008-2011 el govern de l’Estat, primer en mans del PSOE i després del
PP, va reduir progressivament les subvencions a l’educació de 0 a 6 anys que van passar
de 88 milions d’euros el 2008, 83,5 el 2009, 78 el 2010, 17,5 el 2011 i 0 el 2012, any a
partir les ajudes van quedar suprimides.
D’aquesta forma el govern de l’Estat, en un context de greu crisi econòmica, va
centrifugar aquest problema a la Generalitat, fet que evidenciava una vegada més la
seva manca de sensibilitat social.
El Govern de la Generalitat, malgrat l’eliminació total del finançament dels 0 a 6 anys
per part del Govern de l’Estat, i tot i que l’educació de 0-3 anys és una etapa no
obligatòria va dur a terme convenis amb les diferents Diputacions per a poder seguir
canalitzant recursos als municipis. Tanmateix, la Generalitat va centrar els seus esforços
a reforçar econòmicament el segon cicle d’educació infantil que sí que té caràcter
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universal al nostre país. Això no es excusa, malgrat tot, per reconèixer que la falta de
recursos a nivell global ha afectat negativament al finançament de molts serveis en
general i, en aquest cas, l’educació
És important mencionar que la titularitat de la competència de l’ensenyament infantil
correspon als ens locals, tanmateix aquest fet no comporta que les administracions
superiors quedin deslliurades de tota la responsabilitat financera. A més, la legislació
estableix, d’una manera meridianament clara, que l’atribució de competències a les
administracions locals ha de comportar els recursos corresponents, sigui una
competència delegada en el marc de la Llei de Bases de Règim Local o a través d’una
competència atribuïda com a pròpia a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest
argument que s’ha d’aplicar a la Generalitat de Catalunya respecte a les seves
obligacions en el finançament de les escoles bressol municipals, també se l’ha d’aplicar
l’Estat respecte a les competències delegades a nivell autonòmic.
Amb la voluntat de pal·liar aquesta situació i des del convenciment que les escoles
bressol tenen una funció clau per les famílies i infants, el Partit Demòcrata (PDeCAT)
va presentar dues esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat reclamant la recuperació
dels recursos pel finançament de l’ensenyament de 0-3 anys. Unes esmenes que no van
prosperar per l’oposició del Partit Popular i Ciutadans.
Atès que s’ha conegut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
reclama que la Generalitat aboni els deutes pendents amb els municipis.
Atès que aquesta situació, és causa directa de les decisions preses primer pel PSOE i
després pel PP al capdavant del govern espanyol.
Atès que el ple de febrer de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès va aprovar
una moció per estudiar les maneres de retornar als pares la part proporcional que van
haver de pagar de més per fer front a la falta de finançament per part de la Generalitat
de Catalunya durant aquests anys.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Denunciar els incompliments de l’Estat espanyol i instar a rescabalar els més de 76
milions d’euros anuals, el que enguany suposen un total de 500 milions d’euros, que
des del 2011 l’Estat ha deixat de pagar a la Generalitat de Catalunya per tal de
finançar les escoles bressol.
2.- Instar al Departament d’Ensenyament, un cop existeixi sentència ferma i en el cas
que aquesta sigui favorable a les reclamacions dels Ajuntaments, a consignar les
partides pressupostàries adients per tal de garantir a les administracions locals els
pagaments pendents en concepte de subvencions a les escoles bressol.
3.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris
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del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Institut
Municipal d’Educació, al Consell de Ciutat, al Consell Escolar Municipal i a les
escoles bressol municipals.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, 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.
10. - Aprovació d'una proposta en defensa de la llibertat d'expressió
La llibertat d'expressió forma part dels coneguts com a Drets Humans, essent recollida a
la Declaració Universal des de 1948.
La llibertat d'expressió, principal eina perquè tots els grups socials integrants en una
societat puguin dir la seva i debatre sobre determinats temes d'interès general, és un dels
pilars fonamentals de la democràcia.
La falta de llibertat d’expressió, significa una forma de repressió del poble, la indefensió
davant decisions i accions davant l’autoritarisme. La coacció i la prohibició a expressarse amb llibertat, condueix la societat, els països, a sortides poc o gens pacífiques, i al
trencament de pluralitat i la convivència.
Atès els darrers successos que hem pogut conèixer per la premsa, relatius a condemnes
per fets vinculats a la llibertat d’expressió, com és la condemna al raper Valtonyic, Pau
Rivadulla (Pablo Hasel) la censura de l’exposició d’ARCO, o la detenció de noves
publicacions del llibre Fariña.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat, expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015, que habilita l’extensió de delicte d’enaltiment
del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el dels músics Josep Miquel Arenas,
més conegut com Valtonyc, i Pau Rivadulla, més conegut com a Pablo Hasel.
2.- Manifestar la condemna de la vulneració de drets fonamentals de la ciutadania i
manifestar una clara voluntat en la defensa dels drets de llibertat d’expressió,
llibertat de premsa, dret a reunió, dret a intimitat en les comunicacions, dret a vot i
en contra de qualsevol intimidació individual o col·lectiva. El retrocés en aquests
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drets està plasmat en els informes “Tuiteja..., si t’hi atreveixes” d’Amnistia
Internacional –que estudia els efectes de la modificació de l’article 578 del Codi
Penal- i al de “1-O llibertat d’informació a la corda fluixa” de Mèdia.cat.
3.- Mostrar el suport d’aquest ajuntament als músics Valtonyc i Pablo Hasel,
condemnats a tres anys i mig i dos anys de presó respectivament.
4.- Instar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius
necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi
Penal, per tal de garantir el Ple exercici de la llibertat d´expressió, especialment en
els músics i artistes, així com en els veïns i veïnes en general que s’organitzen al
voltant de la defensa de la llibertat d’expressió en Plataformes com “No Callarem”.
5.- Traslladar aquest acords del Ple Municipal de Mollet a Josep Miquel Arenas
(Valtonyc) i a Pau Rivadulla (Pablo Hasel), així com al Congrés dels Diputats i al
Govern de l`Estat Espanyol.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, 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.
11. - Aprovació d'una proposta per a la celebració d'activitats en el marc europeu
del patrimoni cultural 2018
El passat 17 de maig de 2017, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van
aprovar que el 2018 es va declarar "Any Europeu del Patrimoni cultural" amb l'objectiu
de fomentar l'intercanvi i valoració del patrimoni cultural d'Europa "com a recurs
compartir, sensibilitzar sobre la història i els valors comuns i reforçar un sentiment de
pertinença a un espai comú".
El Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 486/XI sobre l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural en la qual es destacava la importància de la proposta de la Comissió
Europea en el sentit de considerar preferentment l'any 2018 any europeu del patrimoni
cultural.
L'any 2018 és una gran oportunitat per redescobrir, difondre, valoritzar, fer accessible a
tothom i posar en relleu el potencial de l'ampli patrimoni cultural del que gaudeix
Mollet del Vallès. El valor universal del nostre patrimoni cultural, ja sigui material,
immaterial, natural o digital, mostra la diversitat sobre la qual s'ha forjat la nostra llarga
història comuna.
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Una gestió sostenible i estratègica del patrimoni cultural és un potencial motor
econòmic que impulsa els sectors culturals i creatius, contribueix a la creació de valor,
fomenta l'ocupació, millora la qualitat de vida i la cohesió social.
Per potenciar aquestes vitals aspectes que requereix una gestió intel·ligent del patrimoni
cultural, “l’Any Europeu del Patrimoni Cultural" es presenta com una oportunitat sense
precedents per valoritzar el patrimoni cultural material, immaterial, natural o digital de
la nostra ciutat. Com bé diu un dels lemes de la campanya d'aquest any europeu: "El
Patrimoni Cultural no és només un llegat del passat, és també un recurs per al nostre
futur".
Des del grup municipal de Ciutadans Mollet vam presentar el passat mes d'abril del
2017 una moció sobre la protecció i conservació del patrimoni artístic, arquitectònic i
cultural de la nostra ciutat. Moció que va ser aprovada per aquest ple i que està
d’actualitat en aquests moments pel succés ocorregut fa unes setmanes amb
l’esfondrament d'una part del sostre del Tabaran, un dels edificis emblemàtics i històrics
de la nostra ciutat.
Moció en la que entre alguns dels punts més rellevants van ser:
- Promoure iniciatives i projectes orientats a la recuperació, conservació i posada en
valor del Patrimoni Històric-Cultural.
- Promoure i impulsar acords, convenis i subvencions amb les diferents administracions
públiques, entitats, propietaris, institucions o inversors privats per obtenir el suport
econòmic necessari per dur a terme el Pla Municipal per a la Gestió del Patrimoni
Històric-Cultural així com gestionar iniciatives per a la obtenció de recursos suficients i
fonts de finançament per a la recuperació del Patrimoni.
- Vetllar pel manteniment i la conservació preventiva del patrimoni històric de Mollet
del Vallès i fomentar la seva potenciació com a suport del valor turístic i cultural de la
ciutat.
-Estudiar la possibilitat d'instal·lar codis QR als carrers i monuments de la nostra ciutat
per augmentar les facilitats de coneixement de la nostra història.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar l'Ajuntament de Mollet del Vallès a donar suport a la consideració de l'any
2018 com l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, tal com es considera en la
resolució 486/XI del Parlament de Catalunya sobre l'Any Europeu del Patrimoni
Cultural.
2.- Instar l'Ajuntament a participar activament i realitzar activitats que s’emmarquin
oficialment dins de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. L'objectiu és involucrar
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estretament als ciutadans amb el patrimoni cultural i ajudar a "provocar un veritable
canvi en la forma en que gaudim, protegim i promovem el patrimoni".
3.- Instar l'Ajuntament a promocionar i difondre entre la ciutadania l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural.
4.- Instar l'Ajuntament a donar compliment de la moció presentada l'abril de 2017 pel
grup municipal de Ciutadans i aprovada per àmplia majoria en aquest ple.
5.- Instar l'Ajuntament de Mollet a estudiar totes aquelles convocatòries de finançament
atorgades per la UE, en referència als projectes que recolzen el patrimoni cultural.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta de commemoració de la República
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’Institució,
Benestar i Drets Socials diu:
Atès que el 14 d’abril de 1931 es proclamava la II República, ara fa 87 anys. Les Corts
Republicanes promulgaven la Constitució més avançada del seu temps, la qual
reconeixia els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. La II República va
ser el moment més avençat de desenvolupament de la democràcia a Catalunya i a l’Estat
Espanyol perquè va suposar l’inici d’unes polítiques favorables als drets de les classes
populars i als drets nacionals de Catalunya com no s’havien donat mai: igualtat entre
homes i dones, promoció de l’ensenyament públic i laic, dret al treball, a la terra i a la
salut. No hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi a un govern
legítim i a un model d’estat democràtic.
Atès que el 14 d’abril és un dia per a homenatjar els lluitadors i les lluitadores que van
defensar la República, durant la Guerra Civil, i a aquelles persones que després van
oposar-se al franquisme amb totes les conseqüències. Entre elles molts ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Una resistència que també pot ser
personificada en centenars de persones del nostre poble que durant la República, la
Guerra Civil i la llarga nit del franquisme va continuar lluitant per la dignitat i la
llibertat, mantenint viva la consciència social, i l’esperança del retorn dels drets civils i
de la democràcia.
Atès que aquest any celebrem una vegada més l'aniversari de la constitució de la II
República en un marc de gran incertesa a causa de la gran precarietat de sectors socials
colpejats per la crisi, com són les classes treballadores, els joves, les dones i els
pensionistes. Al mateix temps, estem en un moment de canvis que no acaben de
materialitzar-se, a causa de les resistències de les classes poderoses i partits que diuen
representar la regeneració democràtica, però que en la seva acció política fan el contrari:
apuntalar el sistema polític del 78.
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Atès que el procés constituent cap a la III República de l'estat espanyol és una urgència
que cal començar a desenvolupar. És absolutament necessària l’existència d’un govern
que iniciï el camí de construcció d’un estat social republicà el més aviat possible, en el
qual es garanteixi les pensions públiques, així com serveis públics essencials com
l'educació, la sanitat, l'energia, l'aigua i un treball digne per a tots i totes. Un estat laic,
amb separació total entre Església i Estat, ensenyament públic laic, fent efectiu el
principi de subsidiarietat.
Atès que volem reconèixer els grans assoliments que va suposar la II República i honrar
als qui van lluitar i van donar la seva vida per la llibertat la igualtat i la fraternitat.
Atès que també volem condemnar una vegada més el criminal i sanguinari règim
franquista que ens va privar de llibertat i ens va tenir en una estat de submissió durant
més de 40 anys.
Atès que no hi haurà veritable reconciliació mentre segueixi havent-hi impunitat per als
botxins de la dictadura i hi hagi fosses comunes i cadàvers en les cunetes de l’estat
espanyol.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar als Partits polítics que inici negociacions per elaborar una nova constitució
República a l'Estat espanyol amb participació social.
2.- Que el proper 14 d’abril onegi la bandera republicana a Mollet en reconeixement
dels que van lluitar i van donar la seva vida per la llibertat i la democràcia.
3.- Fe un reconeixement públic a totes les persones que van lluitar per les llibertats al
nostre país durant la dictadura, creant en aquest sentit una comissió mixta
institucional ciutadana.
4.- Condemnar una vegada més el cop d'estat perpetrat l'any 1936, que va representar
una guerra civil de més de tres anys i centenars de milers de morts i exiliats, així
com més de 40 anys de dictadura.
5.- Instar als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com al govern de
l'Estat a que s'apliqui la Llei de memòria històrica perquè els assassins de la
dictadura i els cadàvers a les cunetes tinguin una dignificació per a les seves famílies
i per a la societat.
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El grup municipal d’AM-ERC-MES ha presentat l’esmena següent:
Atès que el 14 d’abril de 1931 es proclamava la II República, ara fa 87 anys. Les Corts
Republicanes promulgaven la Constitució més avançada del seu temps, la qual
reconeixia els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. La II República va
ser el moment més avençat de desenvolupament de la democràcia a Catalunya i a l’Estat
Espanyol perquè va suposar l’inici d’unes polítiques favorables als drets de les classes
populars i als drets nacionals de Catalunya com no s’havien donat mai: igualtat entre
homes i dones, promoció de l’ensenyament públic i laic, dret al treball, a la terra i a la
salut. No hem d’oblidar que va ser un cop d’estat feixista el que va posar fi a un govern
legítim i a un model d’estat democràtic.
Atès que el 14 d’abril és un dia per a homenatjar els lluitadors i les lluitadores que van
defensar la República, durant la Guerra Civil, i a aquelles persones que després van
oposar-se al franquisme amb totes les conseqüències. Entre elles molts ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Una resistència que també pot ser
personificada en centenars de persones del nostre poble que durant la República, la
Guerra Civil i la llarga nit del franquisme va continuar lluitant per la dignitat i la
llibertat, mantenint viva la consciència social, i l’esperança del retorn dels drets civils i
de la democràcia.
Atès que aquest any celebrem una vegada més l'aniversari de la constitució de la II
República en un marc de gran incertesa a causa de la gran precarietat de sectors socials
colpejats per la crisi, com són les classes treballadores, els joves, les dones i els
pensionistes. Al mateix temps, estem en un moment de canvis que no acaben de
materialitzar-se, a causa de les resistències de les classes poderoses i partits que diuen
representar la regeneració democràtica, però que en la seva acció política fan el contrari:
apuntalar el sistema polític del 78.
Atès que el procés constituent cap a la III República de l'estat espanyol és una urgència
que cal començar a desenvolupar. És absolutament necessària l’existència d’un govern
que iniciï el camí de construcció d’un estat social republicà el més aviat possible, en el
qual es garanteixi les pensions públiques, així com serveis públics essencials com
l'educació, la sanitat, l'energia, l'aigua i un treball digne per a tots i totes. Un estat laic,
amb separació total entre Església i Estat, ensenyament públic laic, fent efectiu el
principi de subsidiarietat.
Atès que volem reconèixer els grans assoliments que va suposar la II República i honrar
als qui van lluitar i van donar la seva vida per la llibertat la igualtat i la fraternitat.
Atès que també volem condemnar una vegada més el criminal i sanguinari règim
franquista que ens va privar de llibertat i ens va tenir en una estat de submissió durant
més de 40 anys.
Atès que no hi haurà veritable reconciliació mentre segueixi havent-hi impunitat per als
botxins de la dictadura i hi hagi fosses comunes i cadàvers en les cunetes de l’estat
espanyol.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Instar als Partits polítics que inici negociacions per elaborar una nova constitució
República a l'Estat espanyol amb participació social.
2.- Que el proper 14 d’abril onegi la bandera republicana a Mollet en reconeixement
dels que van lluitar i van donar la seva vida per la llibertat i la democràcia.
3.- Fe un reconeixement públic a totes les persones que van lluitar per les llibertats al
nostre país durant la dictadura, creant en aquest sentit una comissió mixta
institucional ciutadana.
4.- Condemnar una vegada més el cop d'estat perpetrat l'any 1936, que va representar
una guerra civil de més de tres anys i centenars de milers de morts i exiliats, així
com més de 40 anys de dictadura.
5.- Instar als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com al govern de l'estat a
que s'apliqui la llei de memòria històrica perquè els assassins de la dictadura i els
cadàvers a les cunetes tinguin una dignificació per a les seves famílies i per a la
societat.
Sotmesa a votació l’esmena, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 6
Voten no: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez,
Sancho i Turégano. Total: 18.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Es rebutja.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya,
Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho i Turégano. Total: 14.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S’abstenen: Amaya, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Muñoz Jiménez, Sostres, Talarn,
Vilaret i Vizcarra. Total: 9.
Resultat: Aprovat per majoria.
13. - Aprovació d'una proposta per donar més informació a la ciutadania sobre
aspectes legals
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L’Ajuntament de Mollet del Vallès organitza periòdicament cicles de xerrades sobre
diferents temes d’interès per la ciutadania com la salut, l’educació, etc. en diferents
espais públics i centres cívics de la ciutat.
En el món en què vivim cada cop és més important la lletra petita de qualsevol aspecte o
contracte, per això necessitem informació detallada i puntual per no caure en errors i
sorpreses desagradables, així com per no crear-se falses expectatives que poden causar
danys econòmics i morals. Detectem que hi ha una gran desorientació en temes com les
herències, els testaments, els testaments vitals, les assegurances, els plans de pensions,
etc.
L’Ajuntament ja disposa d’alguns serveis en aquest sentit, com l’assessorament i servei
d’intermediació que s’ofereix gratuïtament de la mà del Col·legi d’Advocats del Vallès
Oriental per a persones amb problemes per a pagar la hipoteca, o amb dubtes sobre
clàusules sòl i clàusules abusives.
Però més enllà d’aquestes problemàtiques específiques que ja tenen resposta, creiem
que seria important que des de l’Ajuntament s'organitzin xerrades sobre aquests temes
de caire legal per informar-ne a la ciutadania i així donar-los eines per poder-se
administrar millor. Les xerrades haurien d’anar de la mà de persones expertes en
cadascuna de les temàtiques (notaris, advocats, gestors o persones vinculades al mon del
dret, la banca, etc.)
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Estudiar la programació d’un cicle de xerrades informatives en algun espai públic o
centre cívic de la ciutat sobre diferents temàtiques d’àmbit legal que preocupen més
a la ciutadania molletana.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. - Mocions d'urgència
Es sotmet a votació la declaració d’urgència de la proposta següent i la seva inclusió a
l’ordre del dia.
S’aprova per unanimitat.
14.1.- Aprovació d'una proposta de suport a la Festa de Sant Jordi com a
patrimoni cultural immaterial de la humanitat
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Catalunya
que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que expressa
sentiments mitjançant el regal d'una rosa.
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Des de fa uns anys hi ha hagut iniciatives, algunes d'elles provinents de la societat
catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui reconeguda pel seu valor a
nivell internacional.
És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la societat
catalana.
Així mateix, el dia 21 de desembre de 2016 s’ha aprovat al Congrés dels Diputats per
unanimitat una proposició no de llei que literalment diu:
‘El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, previa aprobación por el
Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e
inmaterial, a dar apoyo a las iniciativas que surjan del Parlament de Cataluña, del
Govern de la Generalitat y de la sociedad civil, que persiguen inscribir la festividad de
Sant Jordi en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO’.
També el dia 15 de març de 2017 el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució
534/XI, sobre el suport a les iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni
cultural immaterial de la humanitat de la UNESCOM.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Donar suport a totes les iniciatives que cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO.
2.- Autoritzar a l'Alcalde-President a realitzar tants actes i gestions com siguin
necessaris per complir els presents acords.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Precs i Preguntes
Precs:
Sra. Calvo:
1. Sobre el soroll del públic.
Preguntes:
Sra. Vilaret:
1. Sobre la licitació del POUM, si ja s’ha adjudicat.
2. Sobre la redacció d’un avanç de modificació del POUM a la zona del Calderí,
sobre qui l’ha promogut.
3. Sobre la poda d’arbres a l’entorn del parc Lluis Companys, si s’ha enrederit el
calendari, ja que els arbres estan florits.
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Sr. Murillo:
1. Sobre el tancament dels centres cívics a l’agost, si es podria fer modificacions al
calendari perquè no coincideixi el tancament tot el mes.
2. Sobre les gestions realitzades amb relació a la moció relativa als béns
immatriculats de l’Església.
Sra. Moya:
1. Sobre les gestions realitzades amb relació a les mocions sobre banys públics i
“no puc esperar”.
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_201803221802520000_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
16/04/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/04/2018

.
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