ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
8 d´abril de 2019
De 19.11 a 22.12 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 Fernandez, Regidor
Maria Elena Cisneros Fernandez, Regidora
Joan Daví Mayol, Regidor
Ana Maria Diaz Aranda, Regidora
Mireia Dionisio Calé, Regidora
Marina Escribano Maspons, Regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andres, 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, Regidor
Jose Francisco Sancho Conde, Regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, Regidor
Jordi Talarn Brich, Regidor
Martí Turégano Guillamon, Regidor
Marta Vilaret García, Regidora
Judith Vizcarra Puig, Regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
Absents
Oriol López Mayolas, Regidor (s’excusa)
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 25 de febrer i de la sessió
extraordinària d’1 d’abril, de 2019
2. Donar compte de l’informe del Comissionat d’Ètica Pública
3. Declaració d’obres d’especial interès municipal
4. Renovació de pòlissa de tresoreria amb Caixabanc per import de 2.000.000 €
5. Renovació de pòlissa de tresoreria amb Liberbank per import de 1.000.000 €
6. Aprovació del canvi de forma de gestió del Servei municipal de recollida d’animals
de companyia
7. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de
Mollet del Vallès en l’àmbit del Calderí
8. Aprovació d’una proposta per a la creació d’habitatges de lloguer social
9. Aprovació d’una proposta de retirada del Decret llei 5/2019 de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge
10. Aprovació d’una proposta de suport a la reivindicació de més places públiques en
residències de gent gran
11. Aprovació d’una proposta a favor de la pau a Veneçuela
12. Aprovació d’una proposta de celebració del dia d’Europa
13. Aprovació d’una proposta en commemoració del 88è aniversari de la II República
14. Aprovació d’una proposta per commemorar els 40 anys d’ajuntaments democràtics
15. Mocions d’urgència
16. Precs i preguntes
1. - Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 25 de febrer i de la sessió
extraordinària d'1 d'abril, de 2019
El Ple de l’ajuntament aprova per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 25 de
febrer i de la sessió extraordinària d’1 d’abril, de 2019.

2. - Donar compte de l'informe del Comissionat d'Ètica Pública
Atès l’Informe dels Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern de l’Ajuntament, de data
3 d’abril de 2019, sobre la denúncia rebuda per presumpta manca d’acreditació de les
titulacions acadèmiques per part dels regidors Francisco Muñoz Jiménez i Oriol López
Mayolas, en què recomana, entre d’altres, donar compte al Ple municipal del contingut
de la seva recomanació, el qual s’adjunta a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de l’Informe del Comissionat d’Ètica Pública i Bon
Govern de l’Ajuntament, de data 3 d’abril de 2019, el qual s’adjunta a
Codi de verificació: a2d2e51d-f810-4600-8854-79c742b2906d
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

l’expedient i del qual es transcriu literalment la seva recomanació, i que diu el
següent:
“a) Instar als dos regidors denunciats que procedeixin a rectificar la descripció de les
titulacions acadèmiques que apareixen en els seus respectius currículum vitae,
en les que figura la paraula “màster”, per les següents:
En el cas del regidor Francisco Muñoz Jiménez:
- Tècnic Intermedi en Prevenció de Riscos Laborals, en lloc de Màster en
Prevenció de Riscos Laborals.
En el cas del regidor Oriol López Mayolas:
- Programa de Direcció de Comunicació, en lloc de Màster en Direcció de
Comunicació.
b) Donar compte al Ple municipal perquè es valori, a la llum del que s’exposa al
punt 3 d’aquest informe, les conseqüències que es derivin de l’aplicació de la
proposta per a la transparència i bona praxis dels regidors i personal de
confiança de l’Ajuntament, aprovada, per unanimitat, pel Ple de la ciutat el dia
29 d’octubre de 2018.”
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.

3. - Declaració d'obres d'especial interès municipal
A data 29 d´octubre de 2018 es va presentar per part de Maria-Nadal Sau, amb DNI
38500229T i com a representant de la Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i la Ocupació, amb CIF B59091132, comunicació de obres de reforma per
a la rehabilitació del local situat a l´avinguda Jaume I núm. 32 amb sol·licitud de
declaració d´aquestes obres d´especial interès i, per tant, exemptes de taxes i amb
bonificació d´impost de construccions.
Atès l’informe de la Cap d´àrea de suport a la gestió del Servei de Territori, de data 17
de desembre de 2018, informant favorablement les obres de reforma per a la
rehabilitació del local situat a l´avinguda Jaume I núm. 32 com a obres d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
A data 21 de desembre de 2018 es va presentar per part de Oscar Sotos, amb DNI
52439190H, en nom de la FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET, amb CIF
G61289971, comunicació d´obres d´enderroc d´un edifici d´habitatges al carrer Gaietà
Vinzia 50.
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Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori, de data 25 de juliol de 2017, informant
favorablement les obres d´enderroc d´un edifici d´habitatges al carrer Gaietà Vinzia 50
com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
Atès l’article 6.1 de la Ordenança Fiscal número 1.2.1, reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es podrà bonificar fins el 95 per 100 la quota de
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació.
Atès l’article 3.2 de la Ordenança Fiscal número 2.6, reguladora de la Taxa per a la
tramitació d’expedients d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans
i projectes en matèria d’urbanisme, que determina que no es troben subjectes a aquesta
taxa les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per donar-se circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball que justifiquin aquesta declaració.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació
d’acord amb l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres de reforma
per a la rehabilitació del local situat a l´avinguda Jaume I núm. 32.
2. Declarar com a obra d’especial interès i utilitat pel municipi les obres d´enderroc
d´un edifici d´habitatges al carrer Gaietà Vinzia 50.
3. Concedir a aquestes obres la bonificació del 95% de la quota tributària que es
preveu a les Ordenances Fiscals reguladores de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i la no subjecció a la Taxa per a la tramitació d’expedients
d’intervenció en l’edificació, l’ús del sòl i del subsòl i els plans i projectes en
matèria d’urbanisme.
4. Notificar l’acord corresponent als interessats i donar trasllat als Serveis

Territorials de l’Ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
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4. - Renovació de pòlissa de tresoreria amb Caixabanc per import de 2.000.000 €
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. El 13 de febrer de 2019 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb Liberbank
i Caixabank per un import d’1.000.000,00 € i 2.000.000€ respectivament i dates de
venciment 14 de juny de 2019 i 26 de juny de 2019.
3. Caixabank i Liberbank han presentat ofertes per a la renovació de les pòlisses amb les
següents condicions:
Entitat: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,45%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: exempt
- Resta de comissions: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
Entitat: Liberbank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,44% fix
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,08% anual
- Resta de comissions: exempt
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
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5. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
6. L’article 51 (apartats a i b) 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, determina que
l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb
entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per operacions
corrents.
7. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
8. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les dues
noves operacions, són les següents:

Caixabank

2.000.000,00 €

Liberbank

1.000.000,00 €

Caixa d´Enginyers

2.000.000,00 €

BBVA

2.000.000,00 €

Santander

575.000,00 €

Banc Popular

825.000,00 €

Aval a EMFO

900.000,00 €

Total

9.300.000,00 €

9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació és de 9.300.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
10. Les condicions proposades per Caixabank compleixen amb els requisits establerts a
la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
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Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats locals,
així com les seves corresponents actualitzacions.
11. La oferta presentada per Liberbank no compleix amb aquesta normativa de
prudència financera, concretament respecte al tipus d´interès proposat.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb Caixabank una operació de tresoreria per un termini d’un any, amb
l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de
venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
Entitat: Caixabank
- Import: 2.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,45%
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: exempt
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Caixabank per import de
2.000.000,00 € i data venciment 26 de juny de 2019.
3. Mantenir vigent fins el seu venciment la operació de tresoreria amb Liberbank per
import de 1.000.000,00 € i data venciment 14 de juny de 2019.
4. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
5. Notificar aquesta Resolució a Caixabank i Liberbank i donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví, Escribano,
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Espinosa, Moya, Muñoz, N., Muñoz, F., Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 17.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Renovació de pòlissa de tresoreria amb Liberbank per import de 1.000.000 €
1. La recaptació de tributs de cobrament periòdic amb un pes específic molt important
en el conjunt dels ingressos de l’Ajuntament i que es produeix en determinades èpoques
de l’any, juntament amb el retard amb el qual sovint es liquiden les subvencions
oficials, comporta que es generin diferències entre els ingressos i els pagaments,
produint-se, per tant, desfasaments temporals de tresoreria.
2. El 13 de febrer de 2019 l’Alcaldia va subscriure una memòria per tal que s’iniciés la
tramitació administrativa de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb Liberbank
i Caixabank per un import d’1.000.000,00 € i 2.000.000€ respectivament i dates de
venciment 14 de juny de 2019 i 26 de juny de 2019.
3. Caixabank i Liberbank van presentat ofertes per a la renovació de les pòlisses però
les condicions de la proposta de Liberbank no complien amb els requisits establerts per
la normativa de prudència financera.
4. Atès que es va quedar sense proposta d´adjudicació l´import 1.000.000€ i que
l´Ajuntament manté la necessitat de renovació, el dia 28 de març de 2019, l´Alcaldia
subscriu nova memòria per iniciar la tramitació administrativa per a la renovació de la
pòlissa de Liberbank, per import de 1.000.000€ i data de venciment 14 de juny de 2019.
5. Liberbank presenta oferta amb les següents condicions:
Entitat: Liberbank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,44% fix
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,08% anual
- Resta de comissions: exempt
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
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6. L’article 199 del text refós de la Llei d’Hisendes locals, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb concordança amb l’article 51 d’aquesta llei,
estableix que les entitats locals podran concertar, amb qualsevol entitat financera,
operacions de tresoreria per cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats dels
desfasaments entre els pagaments i la recaptació dels ingressos.
7. L’article 51 (apartats a i b) 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, determina que
l’operació de crèdit a curt termini s’ha de contractar en forma de crèdit o préstec amb
entitats financeres i que no pot superar el 30% del ingressos liquidats per operacions
corrents.
8. L’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
exclou la subjecció a aquesta llei els contractes relacionats amb operacions financeres
com la proposada.
9. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, incloses les dues
noves operacions, són les següents:

Caixabank

2.000.000,00 €

Liberbank

1.000.000,00 €

Caixa d´Enginyers

2.000.000,00 €

BBVA

2.000.000,00 €

Santander

575.000,00 €

Banc Popular

825.000,00 €

Aval a EMFO

900.000,00 €

Total

9.300.000,00 €

10. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació és de 9.300.000,00 €, supera el 15% els recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini seria
el Ple de l’Ajuntament, extrem que cal sustentar mitjançant el preceptiu informe de la
Intervenció de Fons.
11. Les condicions proposades per Liberbank compleixen amb els requisits establerts a
la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
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Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats locals,
així com les seves corresponents actualitzacions.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Concertar amb Liberbank una operació de tresoreria per un termini d’un any, amb
l’objecte de cobrir dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències de
venciment de pagaments i ingressos amb les condicions financeres següents:
Entitat: Liberbank
- Import: 1.000.000,00 €
- Termini de vigència: 1 any
- Tipus d’interès: 0,44% fix
- Periodicitat de les revisions: trimestral
- Liquidació d’interessos: trimestral
- Comissió d’obertura: exempt
- Comissió d’estudi: exempt
- Comissió de no disponibilitat: 0,08% anual
- Resta de comissions: exempt
- Interès demora: Tipus operació + 2%
- Garantia: les pròpies de l’acreditat
- Intervenció: la intervenció del contracte es farà davant la secretària de
l’Ajuntament.
2. Cancel·lar la operació de tresoreria vigent amb Liberbank per import de
1.000.000,00 € i data venciment 14 de juny de 2019.
3. Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals per a la
formalització d’aquesta operació.
4. Notificar aquesta Resolució a Liberbank i donar trasllat a Intervenció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Daví, Escribano,
Espinosa, Moya, Muñoz, N., Muñoz, F., Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 17.
Resultat: Aprovat per majoria.
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6. - Aprovació del canvi de forma de gestió del Servei municipal de recollida
d'animals de companyia
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 de febrer de 1994, d’aprovació de la gestió
indirecta del Servei municipal de recollida d’animals domèstics, mitjançant la forma de
concert.
Atesa la conveniència de canviar la forma de gestió del susdit Servei municipal
d’indirecta a directa, a través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atesos els articles 159, 160 i 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atesos els articles 52.2.g) i 114.3.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de la prestació del Servei municipal de recollida
d’animals domèstics, consistent en el canvi de forma de gestió del servei, passant
d’indirecta a directa ordinària.
2. Sotmetre la modificació a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils
a comptar de l'endemà de l'última publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler
d’anuncis de la corporació i tenir-lo per aprovat definitivament, en el supòsit que
durant el termini esmentat no es formulin suggeriments al respecte.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

7. - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana de Mollet del vallès en l'àmbit del Calderí
Atès que en data 14 de novembre de 2017 la Junta de Compensació del sector El
Calderí va presentar el document “Avanç de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbana de Mollet del Vallès en l’àmbit d’El Calderí”.
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Atès el document d’abast emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
de Barcelona (OTAAA) en data 3 d’abril de 2018.
Atès que en data 18 de desembre de 2018 Anton Ferré va presentar, en nom de la Junta
de Compensació del sector El Calderí de Mollet del Vallès, la documentació
corresponent a la “Modificació puntual del PGOU de Mollet del Vallès en l’àmbit d’ El
Calderí” per tal que l’Ajuntament assumís expressament la iniciativa pública per a
formular-la.
Atesa la nova documentació entrada per la Junta de Compensació del sector El Calderí
en data 3 d’abril de 2019, a requeriment municipal.
Atesos els informes favorables del cap d’Unitat Tècnica de Gestió Urbanística i de la
cap del Servei de Territori de data 3 d’abril de 2019.
Atès que la documentació aportada recull les determinacions compreses en els articles
57 i següents del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'Urbanisme, en endavant (TRLU).
Atesos els articles 96 i següents del que determina el TRLU respecte les modificacions
del planejament general.
Atès l’article 101.3 del TRLU respecte la formulació i tràmit en la proposta de
modificació puntual del PGOU.
Atès l’article 85.1 de TRLU l’aprovació inicial i provisional del Pla General
d’Ordenació Urbanística correspon a l’Ajuntament. En els apartats 4 i 5 del mateix
article 85 preveu que un cop aprovada inicialment la modificació es sotmetrà a
informació pública durant un mes i simultàniament s’haurà de sol·licitar informe als
departaments afectats per raó de llurs competències sectorials.
Atès el que disposa l’article 73.2 del TRLU respecte la suspensió de llicències.
Atès l’article 52.2.c) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per l’adopció
de l’acord és del Ple de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Assumir la iniciativa pública per a la formulació de la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de Mollet del Vallès en l’àmbit d’El Calderí.
2. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de Mollet del Vallès en l’àmbit d’El Calderí.
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3. Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera
publicació, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en
un diari de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’Edictes de
l’ajuntament, als efectes de la formulació d’al·legacions, i donar a conèixer la
convocatòria d’informació pública per mitjans telemàtics i garantir la consulta per
aquest mitjà.
4. Sol·licitar els informes corresponents a les administracions sectorials competents
per raó de llur matèria.

5. Suspendre la tramitació de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, de
reforma, d’edificació, rehabilitació, d’instal·lació d’activitats i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els sòls
inclosos en l’àmbit de la modificació puntual del PGOU tal com indica el plànol 1.a
del document comprensiu que incorpora la modificació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz, N., Muñoz, F., Murillo, Pérez i Turégano. Total: 14.
Voten no: Amaya, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 4.
S'abstenen: Daví, Escribano, Espinosa, Moya, Sancho i Talarn. Total: 6.
Resultat: Aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la
Corporació.

8. - Aprovació d'una proposta per a la creació d'habitatges de lloguer social
Tal i com han expressat nombrosos experts en la matèria d’habitatge, com per exemple
Tere Bérmudez i Carme Trilla en el seu llibre “un parc d’habitatges de lloguer social” o
cita: “La disposició d’habitatges és una condició indispensable per al desenvolupament
de la vida de les persones i de les famílies, i per al manteniment de la seva dignitat
humana. Res no hi ha de més degradant i excloent que la pèrdua de l’habitatge.”
Segons el Decret 75/2014, de 27, del Pla per al dret al l’habitatge, Mollet del Vallès es
troba inclòs dins d’una àrea de demanda residencial forta i acreditada, i per tant és
absolutament necessari l’increment del seu parc d’habitatge social i especialment aquell
destinat a un lloguer accessible.
Tot i que la competència en habitatge no és dels municipis, i és evident que per
solucionar els problemes socials que estan relacionats amb la manca d’habitatge cal
legislació, actuacions de finançament provinent de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, també es cert que, en l’àmbit municipal, la llei regula l’existència de
l’anomenat Patrimoni Municipal del Sòl, que tal i com marca la normativa és de
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constitució i gestió obligatòria per a tots el municipis, i està format principalment, tot i
que no únicament pels actius que provenen de la gestió urbanística del sòl.
Aquest instrument, és un instrument molt important, ja que té com a objectius:
 Fer efectiu el dret a la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat
 Possibilitar el creixement correcte del municipi i la millora de qualitat de vida
 Facilitar la implantació dels sistemes urbanístics, com les zones verdes i
equipaments.
Atès que el nostre municipi només està treballant ja en l’elaboració del que ha
d’esdevenir el nou POUM de la ciutat que marcarà el diferents sectors subjectes a
instruments de gestió, sinó que actualment dins del terme municipal la normativa també
delimita altres sectors que ja tenen fixades les reserves de dotació d’habitatge protegit al
municipi.
Atès que avaluades les possibilitats dels diferents Plans de Desenvolupament
Urbanístics i els Plans de millora urbana donen com a resultat la possibilitat de
construcció d’aproximadament 227 habitatges de protecció oficial en sòl municipal, així
com el ingrés de quantitats econòmiques en altres encara per determinar.
PAU/PMU
PAU 1 RAMBLA POMPEU FABRA
PMU 3 GAIETÀ VENTALLÒ-ROGER DE
LLÚRIA
PMU 6 GALLECS- JACINTO BENAVENTEMAGALLANES
PMU 8 AVDA. LLIBERTAT
PAU 2 CAN FÀBREGAS
PAU 5 CARRER FERROCARRIL
PMU 1 MARTÍ L’HUMÀ
PMU 5 CAN GOMÀ-CAN FONOLLADA
PMU PSITA TRÈVOL
SECTOR EL CALDERÍ
TOTAL HABITATGES DESTINATS A
LLOGUER SOCIAL
Detall del nombre d’habitatges per zones

RESULTAT CESSIÓ
COMPENSACIÓ ECONÒMICA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA
COMPENSACIÓ ECONÒMICA
45
7
20
14
6
130
227

Atès la voluntat majoritària expressada i ratificada en diferents mocions en el Ple
Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès d’adoptar mesures i acciones per a
l’increment d’habitatges socials destinats a lloguer social
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
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ACORDI
1. Fixar com a prioritat municipal el foment del lloguer accessible i en aquest sentit,
destinar la major part del sostre residencial possible, atenent a aspectes
socioeconòmics i tècnics, a règim de lloguer social en totes aquelles cessions
urbanístiques que corresponguin a l’Ajuntament com a conseqüència de
desenvolupaments urbanístics.
2. Fixar com a criteri prioritari que les compensacions econòmiques derivades de les
cessions urbanístiques que corresponguin a l’Ajuntament siguin destinades
íntegrament a la promoció d’habitatges de protecció social, de conformitat amb el
text refós de la Llei d’urbanisme i les finalitats establertes del patrimoni municipal
del sòl i habitatge.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

9. - Aprovació d'una proposta de retirada del Decret llei 5/2019 de mesures urgents
per millorar l'accés a l'habitatge
El passat 5 de març el govern de la Generalitat va aprovar un Decret Llei de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge i que haurà de ser ratificat o no aprovat pel
Parlament de Catalunya el proper 3 o 5 d’abril. Aquest Decret Llei, fa tot el contrari al
que s’anuncia al títol. El govern de la Generalitat no només incompleix amb les seves
obligacions en matèria d’habitatge, sinó que ara intenta bloquejar les polítiques que fan
alguns Ajuntaments i carregar-los tota la responsabilitat, sense les aportacions
pressupostàries que li corresponen, impulsant aquest Decret llei per la porta del darrera.
Per què el decret d'habitatge del Govern no només NO solucionarà sinó que agreujarà la
crisi de l'habitatge a Catalunya?
1) Estem davant d’una nova Llei Òmnibus com la que Artur Mas va aprovar el
2011, amb desenes de modificacions que tindran efectes molt negatius a curt,
mig i llarg termini en termes de protecció del dret a l’habitatge i dret a la ciutat.
2) Liberalitza el model actual d’habitatge protegit per poder fixar preus més alts en
funció del barri. Una demanda dels promotors privats que promou la segregació
en funció de la renda i desvirtua un dels objectius de la mesura del 30%.
3) El decret renuncia a atorgar la qualificació permanent a tots els habitatges de
protecció oficial, una decisió incomprensible donat el context actual.
4) Proposen que la Generalitat deixi de tenir cap responsabilitat en l’atenció als
casos de desnonament i la traslladen als Ajuntaments. Tot plegat sense cap
aportació pressupostària extra per als municipis que avui ja estan desbordats.
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5) Es tracta d’un decret que s’ha fet d’esquenes a qui cada dia dona la cara en
primera línia defensant el dret a l’habitatge a Catalunya: ciutadania, entitats i
món local. Imposar mesures sense la seva participació és tota una declaració
d’intencions per part del Conseller.
6) Obliga a construir als Ajuntaments en un termini de 2 anys en tots els solars
aconseguits pel dret de cessió del 10%, sense cap aportació econòmica de la
Generalitat. Si no es fa, la Generalitat es pot quedar els solars.
7) Les mesures per a propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges
lliures és absolutament insuficient i un brindis al sol, ja que obliga a incloure
índex de preus a les ofertes i contractes de lloguer, sense obligació de respectar
aquest, és merament un element informatiu.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès es posicioni en contra del Decret Llei 5/2019
del Govern de la Generalitat perquè suposa un pas enrere en el dret a l’habitatge a
Catalunya.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada immediata d’aquest
Decret Llei fet d’esquenes als Ajuntaments, les entitats i la ciutadania, i iniciar un
procés de debat, consens i propostes per a elaborar un nou Decret Llei amb el
màxim consens i que suposi un avenç en la garantia del dret a l’habitatge i la ciutat a
Catalunya.
3. Demanar a tots els grups polítics amb representació al Parlament, que en cas que el
govern de la Generalitat no retiri aquest Decret Llei, no el convalidin al Parlament, i
per tant, votin en contra quan es porti al ple.
4. Traslladar els presents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya, a la PAH i al Sindicat de Llogaters i Llogateres.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz, N., Muñoz, F., Murillo, Pérez, Sancho i
Turégano. Total: 18.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Daví, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.
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10. - Aprovació d'una proposta de suport a la reivindicació de més places
públiques en residències de gent gran
A nivell nacional i estatal, creix la tendència a privatitzar serveis i a fer prevaldre lo
privat per sobre de lo públic, i no són serveis de qualsevol tipus, sinó que són aquells
més importants i bàsics per la gent: la sanitat, l’educació, l’aigua,… i també les
residències per a la gent gran.
La necessitat d’un espai per a les persones grans que ja no poden viure de forma
autònoma o que no tenen alternativa dins la família, està cada cop més en alça, i a
Mollet es necessiten places públiques per a la gent gran, i les llistes d’espera per
accedir-hi són cada vegada més llargues.
Malgrat això, el negoci de les residències privades continua creixent a la nostra ciutat.
Mollet té actualment 3 residències: Santa Rosa, pública, amb 80 places públiques i 22
de centre de dia. La Inmaculada amb 30 places privades i 8 concertades i Les Masies de
Mollet amb 140 places totes privades. El preu actual d’una plaça privada oscil·la entre
els 1700 euros i 2300 euros mensuals. Una autèntica barbaritat fora de l’abast de les
economies precàries de la gran majoria de la gent gran treballadora de la nostra ciutat.
Davant d’un model enfocat a la mercantilització dels serveis bàsics, volem defensar un
altre model el de prioritzar el benestar social de les persones amb un model públic, que
considerem que és viable.
Per aquest motiu, des de Mollet en Comú es va iniciar a finals de gener una campanya
de recollida de signatures en què es feia dues peticions:
1. Demanar a la Generalitat residències públiques assequibles per a tota la gent gran
de Mollet i demanar a l’Ajuntament de Mollet la cessió de terrenys per a construir
noves residències públiques i que pressioni a la Generalitat per a que les faci.
2. La campanya ha aconseguit un total de 1887 signatures, de persones que donen
suport a aquesta reivindicació i peticions.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Expressar el suport de l’Ajuntament a la reivindicació de més places públiques de
residències per a la gent gran, a la nostra ciutat.
2. Demanar a la Generalitat que prengui les mesures necessàries per tal de dotar de més
places públiques la ciutat, ja sigui de les existents, com amb la creació de noves
places de tipus públic, prèvia cessió de terreny per part del municipi.
3. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.

11. - Aprovació d'una proposta a favor de la pau a Veneçuela
Ja fa temps que la República de Veneçuela pateix de greus enfrontaments socials i
polítics, així com d'una crisi econòmica que encara agreuja més els anteriors, doncs el
deteriorament de les condicions de vida de la població fan que el poble busqui els seus
causants i, els enfrontaments entre qui sostenen que són uns o altres es fa inevitable.
Sobre Veneçuela i amb pocs matisos, inclús entre els mateixos veneçolans, és bastant
difícil trobar alguna cosa semblant a una opinió objectiva i desapassionada, no es donen,
o bé trobem suports gairebé incondicionals al govern bolivarià -primer del Comandant
Chávez i ara del President Maduro- o bé no una oposició sinó un odi profund cap aquest
govern i el que representa.
Les dificultats quant a poder definir la situació real augmenten en la mesura que les
parts juguen a la "desinformació" i les “fake news”, com s’ha vist recentment al
reportatge del New York Times on es demostra que camions de l’anomenada Ajuda
Humanitària van ser cremats per opositors favorables a la mateixa i no per les forces
armades veneçolanes. De la mateixa manera es va dir que Juan Guaidó no podia tornar
al país després d’aquells fets i ha pogut tornar sense cap problema i continua fent
lliurement les seves tasques d’oposició i també de President de l’Assemblea Nacional
de Veneçuela.
El que en tot cas poc es pot dubtar és de l'existència d'un enfrontament entre govern i
oposició, enfrontament en el qual ambdues parts semblen "enrocades" en posicions
antagòniques i amb nul·la capacitat de diàleg. Fins al punt que recentment i enmig d'una
manifestació el senyor Guaidó, líder opositor, s'autoproclama President de Veneçuela.
A parer nostre, la comunitat internacional té l'obligació d'afavorir el diàleg i no la de
llançar més benzina al foc, per tant, és el camí del diàleg i, també, el del respecte a la
sobirania nacional i independència de la República de Veneçuela el que s’ha de seguir,
no el del reconeixement de dubtoses autoproclamacions o l’alineació amb qualsevol de
les parts en conflicte.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Declarar el respecte més absolut a la independència i sobirania de la República de
Veneçuela.
2. Buscar formes de diàleg entre les parts enfrontades i afavorir aquest diàleg com a via
de solució dels problemes polítics i que asseguri el manteniment de la pau.
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3. Rebutjar de ple qualsevol intervenció militar de potències estrangeres a la República
de Veneçuela.
4. Intentar buscar i proposar un o uns mediadors entre les parts que siguin reconeguts
per totes elles.
5. Aixecar qualsevol bloqueig de fet o dret en relació a la República de Veneçuela i,
molt especialment, de productes de primera necessitat i/o de maquinària o recanvis
necessaris per al manteniment d'una producció industrial normal, del funcionament
dels serveis públics i de la producció agrària.
6. Comunicar aquests acords al Ministeri espanyol d'Afers Exteriors, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'ambaixada de Veneçuela i al consol de
Veneçuela a Barcelona.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz, N., Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 13.
Voten no: Calvo, Cisneros, A. i Cisneros, M.E. Total: 3.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Muñoz, F., Pérez i Turégano. Total:
8.
Resultat: Aprovat per majoria.

12. - Aprovació d'una proposta de celebració del dia d'Europa
El Dia d'Europa celebra cada 9 de maig la pau i la unitat del continent. La data és
l'aniversari de la històrica declaració de Schuman. En un discurs pronunciat a París
el 1950, el ministre francès d'Afers Exteriors Robert Schuman, va exposar la seva
idea d'una nova forma de cooperació política que fes impensable un conflicte bèl·lic
entre les nacions europees. La proposta de Schuman es considera el començament
del que és avui la Unió Europea.
El 29 de gener passat de 2019 es va presentar públicament a Brussel·les una iniciativa
de diverses organitzacions i personalitats coordinades per l'associació Europeistes, per
tal de fer festiu el 9 de maig a tota la Unió Europea. El 12 de febrer, la iniciativa es va
votar en sessió plenària del Parlament Europeu dins de l'informe de Ciutadania Europea.
La proposta va ser aprovada amb 459 vots a favor. Ara només falta que els governs dels
països que integren la UE acceptin la proposta i la portin a terme.
Cal destacar que el lema de la Unió Europea, "Unida en la diversitat", es va utilitzar per
primera vegada l'any 2000. Es refereix a la manera en què els europeus s'han unit, per
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treballar a favor de la pau i la prosperitat, beneficiant-se al mateix temps de la gran
diversitat de cultures, tradicions i llengües del continent.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Fer el proper 9 de maig i des de llavors, actes commemoratius de celebració del Dia
d'Europa, per la pau, la prosperitat i la unitat de tots els europeus.
2. En el transcurs del Dia d'Europa es rendeixi homenatge a la bandera de la Unió
Europea amb la seva presència a la Plaça Prat de la Riba i col·locar el cartell
commemoratiu realitzat cada any, al balcó de l'Ajuntament, així com en les pantalles
dinàmiques distribuïdes per la ciutat.
3. Desenvolupar els actes commemoratius sota el lema de la Unió Europea, "Unida en
la diversitat". Realitzar actes institucionals que destaquin la importància de la Unió
Europea, ja sigui a través de declaració institucional pública a la Plaça Major, acte a
la Sala de Plens i / o ponència realitzada per persona/es de rellevància que expliquin
el que significa estar dins de la UE.
4. Fer una campanya divulgativa per a la ciutadania, a través dels diferents mitjans a
disposició del nostre Ajuntament, on s'exposin les actuacions realitzades a Mollet
amb fons procedents de la Unió Europea així com un resum de les lleis que s'han
aprovat en el Parlament Europeu i que ens afecten a tots.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Calvo, Cisneros, A., Cisneros, M.E., Díaz, Dionisio,
Muñoz, F., Garzón, Pérez, Sostres, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 15.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz, N., Murillo, Sancho i
Talarn. Total: 9.
Resultat: Aprovat per majoria.

13. - Aprovació d'una proposta en commemoració del 88è aniversari de la II
República
Un any més celebrarem l'aniversari de la II República, amb aquest any ja en són 88.
Així mateix, commemorem el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics, després dels
llarguíssims anys de dictadura franquista que encara avui no hem pogut esborrar de les
institucions, i pel que sembla de les ments d'una part de la societat espanyola.
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La pujada de forces d’ultradreta, amb idees racistes i xenòfobes, i que promouen l’odi i
la violència és extremadament preocupant, per l’amenaça que suposa davant una
societat democràtica. Aquests grups i formacions amenacen amb ampliar la seva
representació institucional, a diverses institucions com ajuntaments, comunitats
autònomes i Congrés dels diputats i Senat.
Estem en uns moments de gran incertesa ja que estem fent passos de gegant de retrocés
en drets laborals, socials i democràtics; amb una situació d’empresonament de gairebé
tot un govern autonòmic per plantejar un referèndum d'autodeterminació del poble
català, una vergonya per la imatge democràtica del nostre país a escala internacional i
una autèntica desproporció en les mesures adoptades.
Considerem més necessari que mai un canvi de règim del 78 i obrir un procés
constituent que acabi en una nova constitució, que sí sigui garant dels drets socials com
l'educació, la sanitat, l'habitatge i les pensions públiques, així com un estat plurinacional
i social que permeti la lliure unió de tots els pobles que conformen l'estat espanyol.
Per això la III república és fonamental, cal abolir una institució arcaica i
antidemocràtica com és la Monarquia.
La III República és la via si volem mantenir la unió de tots els pobles de l'Estat espanyol
i que garanteixi una república d'homes i dones lliures iguals. Plantejant una sèrie de
principis i mesures com: un estat laic, una veritable planificació econòmica i social, una
república feminista per a aconseguir la igualtat entre homes i dones, la protecció dels
més desfavorits, la lluita contra el canvi climàtic, etc. En definitiva, una república de
repúbliques agermanades en un estat federal/confederal o com així ho vulguin els
diferents pobles que conformen l'actual Estat.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Commemorar els 88 anys de la proclamació de la II República Espanyola, i en aquest
sentit promoure des de l’Ajuntament els actes institucionals oportuns per a
commemorar-la.
2. Reivindicar els valors republicans de democràcia, antifeixisme, fraternitat, justícia,
solidaritat i llibertat.
3. Donar suport a la reivindicació de la convocatòria d’un referèndum sobre Monarquia
o República perquè el conjunt de la ciutadania pugui triar lliurement la seva forma.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, Moya, Muñoz, N., Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i
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Vizcarra. Total: 20.
Voten no: Calvo, Cisneros, A. i Cisneros, M.E. Total: 3.
S'abstenen: Muñoz, F. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.

14. - Aprovació d'una proposta per commemorar els 40 anys d'ajuntaments
democràtics
El dia 3 d’abril es commemoren els 40 anys de les primeres eleccions municipals
democràtiques.
Les primeres eleccions municipals democràtiques es van celebrar el 3 d’abril de
1979. A Mollet del Vallès va guanyar el PSUC, i l’Anna Bosch Pareras va esdevenir la
primera alcaldessa de la democràcia a la nostra ciutat, i a tot l’estat la que estava al
capdavant d’un municipi més gran, amb un Mollet que aleshores comptava amb 40.000
habitants.
Aquelles primeres eleccions en democràcia van significar moltes coses a Mollet i arreu.
Va suposar la transició d’un règim dictatorial a un de democràtic, va demostrar la
valentia política de moltes persones i organitzacions de treballar per la recuperació
democràtica de la institució, va significar sortir de la fosca nit del franquisme, i obrir els
pobles i ciutats.
És imprescindible recuperar la memòria d’uns anys decisius de mobilitzacions veïnals i
laborals, així com de reivindicacions polítiques, socials i culturals que van ser clau per
contribuir a la transició d’un règim dictatorial a un de democràtic i sense els quals no es
podrien entendre els municipis d’avui dia.
La nostra ciutat no pot quedar impassible ni callada davant d’aquesta data tan
significativa, i ha de ser partícip en la seva difusió i coneixement per part de tota la
ciutadania, així com ha d’impulsar i col·laborar amb d’altres persones, organitzacions i
entitats, per tal de crear conjuntament una agenda d’actes i activitats i/o publicacions
per tal de retre merescut homenatge als 40 anys d’ajuntaments democràtics.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Reconèixer el valor democràtic, de compromís i de llibertat de les primeres eleccions
municipals en democràcia després del llarg període de la dictadura franquista.
2. Commemorar els 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques, del 3
d’abril de 1979, mitjançant una agenda d’actes i activitats.
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3. Donar compliment a l’acord del Ple de d’octubre de 2018 en què es va aprovar retre
homenatge a la que va ser primera alcaldessa de la ciutat, l’Anna Bosch Pareras.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

15. - Mocions d'urgència
Es sotmet a votació la declaració d’urgència de la proposta següent i la seva inclusió a
l’ordre del dia.
- Aprovació d'una proposta en contra del tancament d'un grup de P-3 a l'Escola Cal
Music.
Resultat: S’aprova per unanimitat.
15.1.- Aprovació d'una proposta en contra del tancament d'un grup de P-3 a
l'Escola Cal Music
Atès que el Departament d’Educació ha anunciat el tancament d’un grup de P3 de
l’Escola Cal Music pel curs vinent 2019-2020.
Atès que Mollet en els darrers anys ja ha patit el tancament de cinc grups de l’escola
pública mantenint tots els grups de l’escola concertada.
Atès que aquesta situació comporta clarament una aposta pel model educatiu concertat i
castiga el model educatiu públic.
Atès que com ja aquest grup municipal ha manifestat en moltes ocasions, la baixada de
la natalitat suposa una oportunitat de millora de les nostres escoles tot baixant les ràtios
a xifres que permetin una millora d’atenció als i les nostres alumnes.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar per part d’aquest Ajuntament un rotund rebuig a la decisió presa per part
del Departament d’Educació del tancament d’un grup de P3 a l’Escola Cal Music de
la nostra ciutat.
2. Donar tot el suport a la comunitat educativa de la ciutat i a les mobilitzacions que es
puguin derivar d’aquesta situació.
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3. Traslladar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris de
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM), a la FAPAC, al
Consell Escolar Municipal, a la Direcció de l’Escola Cal Music i la Coordinadora
d’AMPAS de Mollet.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

16. - Precs i Preguntes
Precs
No n’hi ha.
Preguntes
Sra. M.E. Cisneros:
1. Sobre les queixes de l’estat de la plaça de la Gavineta. Comenta que ja s’ha
preguntat en plens anteriors i demana saber si ja s’ha pogut parlar amb els
tècnics i en quina situació es troba.
Sra. Vilaret:
1. Sobre els nivells de pressió d’aigua en alguns habitatges al barri de Can
Pantiquet. Demana saber si es té constància d’aquests problemes.
2. Sobre la promoció d’habitatges de protecció que s’està fent a la Vinyota i la
polèmica aparició d’alguns d’aquests en certs portals immobiliaris. Demana
saber si és perquè s’ha esgotat el número d’inscrits a la llista o si amb aquesta
s’estan cobrint el número d’habitatges i, per tant, saber en quin punt es troba
aquesta situació i les sol·licituds i quantes d’aquestes segueixen endavant.
3. Comenta que li sap greu que l’Alcalde no hagi pronunciat bé el nom del seu grup
polític en cap ocasió durant tot el mandat.
Sra Moya:
1. Sobre la neteja de clavegueres als polígons. Els treballadors comenten que
aquestes es segueixen embussant.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201904081711120000_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, ALICIA
02/05/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
02/05/2019

.
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