ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
24 d´abril de 2017
De 19.18 a 22.10 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
José Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventora
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor (s’excusa)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2017
2. Donar compte de l'acord d'agermanament amb la ciutat alemanya de Ravensburg
3. Personació en dos recursos contenciosos-administratius contra l'Ordenança fiscal
2.19, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en
el sòl, subsòl o volada del domini públic amb instal·lacions de telefonia mòbil.
4. Aprovació de la modificació núm. 3/2017 del Pressupost
5. Aprovació de l'adhesió a la Cooperativa de consumidors i usuaris dels enginyers,
SCCL
6. Aprovació d'una proposta de defensa de Gallecs
7. Aprovació d'una proposta sobre la petjada de carboni
8. Aprovació d'una proposta sobre fonts d'aigua potable i banys públics
9. Aprovació d'una proposta per potenciar l'ús de la bicicleta al municipi
10. Aprovació d'una proposta per a la recuperació, conservació i divulgació del
Patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural
11. Aprovació d'una proposta sobre la igualtat de drets i no discriminació de les
persones amb discapacitat sensorial
12. Aprovació d'una proposta de commemoració del 86è aniversari de la República
13. Aprovació d'una proposta de dotació de més recursos, serveis i difusió a les entitats
dinamitzadores de la Festa Major
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2017
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2017.
2. - Donar compte de l'acord d'agermanament amb la ciutat alemanya de
Ravensburg
El passat 22 d’abril les ciutats de Mollet del Vallès i de Ravensburg representades pels
seus respectius alcaldes, Josep Monràs i Galindo i Daniel Rapp, van signar un acord
d’agermanament.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de l’acord d’agermanament entre les ciutats de Mollet del
Vallès i de Ravensburg signat pels seus respectius alcaldes en data 22 d’abril de 2017,
que diu:
“Acord d’agermanament entre les ciutats de Mollet del Vallès (Espanya) i Ravensburg
(Alemanya).
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Inspirats pels valors i les metes de la Unió Europea i amb el més ferm convenciment
que el paper de les ciutats i els municipis és clau per a la seva implementació, i
considerant que la cooperació entre els pobles és essencial per impulsar una Europa
pacífica, justa i solidària, les ciutats Mollet del Vallès i Ravensburg han decidit
començar un agermanament oficial.
Ambdues ciutats es comprometen a fomentar i ampliar, en el marc de les seves
possibilitats i de mutu acord, la seva cooperació d’agermanament a tots els àmbits
d’interès comú i, en especial, en matèria de joventut, educació, esport, cultura, treball i
economia, en benefici de llurs ciutadans i ciutadanes.
Les parts faran tots els possibles perquè la seva cooperació d’amistat i agermanament
perduri en el temps i donaran suport al procés d’integració europeu mitjançant
l’aplicació de les mesures corresponents a l’àmbit municipal, per contribuir així a
reforçar la consciència europea.
Per tal de fer arribar aquesta cooperació a un cercle més ampli de la població, es
fomentarà el contacte permanent entre els ciutadans i ciutadanes d’ambdues ciutats i,
sobretot, les trobades de joves.
Impulsats per la voluntat comuna de conservar i millorar la qualitat de vida de llurs
ciutats, els alcaldes, mitjançant llurs signatures, reafirmen la seva voluntat de fomentar
l’intercanvi d'experiències i de coneixement d'acord amb els objectius globals de
l’Agenda Urbana.
L’agermanament de les dues ciutats comença amb la signatura d’aquest document, el
dia 22/04/2017 a Mollet del Vallès, amb una durada il·limitada. El document
d’agermanament ha estat redactat en alemany i en català. Ambdues versions tenen la
mateixa validesa.”
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Personació en dos recursos contenciosos-administratius contra l'Ordenança
fiscal 2.19, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o volada del domini públic amb instal·lacions de
telefonia mòbil
Atesos els recursos 111/2017-J i 108/2017, que es segueixen en el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera a instància de
Vodafone España, SA i Orange Espagne, SA, respectivament, contra l’aprovació
definitiva de l’Ordenança fiscal 2.19, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès reguladora
de la “Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl, o volada de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil”.
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Atès l’informe de la cap dels Serveis Jurídics.
Atès que es considera convenient i necessari personar-se en el recurs contenciós
administratiu esmentat per tal de defensar els interessos d’aquest Ajuntament.
Atesos els articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Atesos els articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL).
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Trametre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciosa
Administratiu, Secció Primera, l’expedient administratiu relatiu a l’aprovació
definitiva de l’Ordenança fiscal 2.19, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
reguladora de la “Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor d’empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil”.
2. Personar-se en els recursos contenciosos administratius número 111/2017-J i
108/2017, interposats per Vodafone España, SA i Orange Espagne, SA,
respectivament, contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal 2.19, de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès reguladora de la “Taxa per a la utilització
privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via
pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil”.
3. Designar a la senyora M. Begoña Ballvé Jerez i encarregar-li perquè assumeixi la
coordinació de la defensa lletrada en el recurs contenciós administratiu esmentat i
representació de la corporació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Garzón, López, Muñoz Jiménez, Pérez, Sostres, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Buzón, Escribano, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria.
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4. - Aprovació de la modificació núm. 3/2017 del Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017
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
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 3/2017 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.....................................

167.194,55 euros
167.194,55 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.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Talarn. Total:
9.
Voten no: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S'abstenen: Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Escribano, Moya, Muñoz
Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo i Sancho. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Aprovació de l'adhesió a la Cooperativa de consumidors i usuaris dels
enginyers, SCCL
Atès que en data 23 de maig de 2016 es va lliurar una memòria d´Alcaldia per tal
d´iniciar el procediment per a la renovació d´una pòlissa de tresoreria, per import de
2.000.000 euros.
Atès que la proposta presentada per la Caixa d´Enginyers era la més avantatjosa
econòmicament, amb una diferència important respecte a les altres entitats.
Atès que l’oferta presentada per la Caixa d´Enginyers incloïa la condició de fer-se soci
de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers, que no pas de la
Cooperativa de Crèdit d´aquests.
Atès que el requisit de fer-se soci no havia de complir-se amb caràcter previ o simultani
a la concertació de la pòlissa, segons Resolució d´Alcaldia RA012016002319, de data 6
de juliol de 2016, s´adjudicava l’operació de crèdit a curt termini a la Caixa
d´Enginyers, per import de 2.000.000 euros, proposant al Ple de la Corporació l´adhesió
de l´Ajuntament com a soci de la Cooperativa.
Atès que aquesta alta suposa la compra de dos títols d´aportació obligatòria, de valor
nominal 6,01 euros cadascun, així com una quota d´ingrés de 12 euros i que d´aquests
conceptes únicament seria reintegrable l´import dels títols en el supòsit que es produís la
baixa com a soci.
Atès que, tal i com s´estableix als Estatuts de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris,
l´Ajuntament com a soci, no es farà càrrec en cap cas de les pèrdues de la entitat, sinó
únicament fins al límit de la compra inicial dels títols.
Atesos els articles 114.3.d), en relació a l’art. 51.3.g), i 206, 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
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1. Adherir-se a la Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers tal i com
incloïa l’oferta per a l’operació de crèdit a curt termini adjudicada a la Caixa
d´Enginyers.
2. Adquirir dos títols d’aportació obligatòria de l’esmentada entitat cooperativa,
condicionat a l’informe previ del departament competent en matèria d’economia i
finances.
3. Assabentar d’aquesta resolució a la Caixa d´Enginyers, quant a empresa
adjudicatària de l’operació de crèdit a curt termini per import de 2.000.000 euros,
segons Resolució d´Alcaldia RA012016002319, de data 6 de juliol de 2016.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.
6. - Aprovació d'una proposta de defensa de Gallecs
Retirada.
7. – Aprovació d’una proposta sobre la petjada de carboni
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents
obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de
canvi climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la
productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i
el benestar de la humanitat.
El canvi climàtic ens afecta a tots. L’impacte potencial és enorme, amb prediccions de
falta d’aigua potable, grans canvis en les condicions per a la producció d’aliments i uns
augments ens els índexs de mortalitat com a causa de les inundacions, tempestes i
onades de calor. Per tant, el canvi climàtic no és un fenomen únicament ambiental sinó
de profundes conseqüències econòmiques i socials. Els països pobres, que estan pitjor
preparats per afrontar canvis ràpids, seran els que patiran les pitjors conseqüències.
Aquest canvi climàtic està influenciat majoritàriament per l’increment de les emissions
de GEH (Gasos amb Efecte d’Hivernacle). D’acord amb la classificació de set sectors
que proposa el grup intergovernamental d’experts sobre canvi climàtic (IPCC –
Intergovernamental Panel on Climate Change), els sectors que generen les emissions de
gasos amb efecte hivernacle són els següents:
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-

-

Emissions de GEH procedents del processament d’energia: Emanen de les
activitats de combustió com són les indústries del sector energètic (centrals
tèrmiques, refineries de petroli, transformació de combustibles), el transport,
les indústries manufactureres i de la construcció, i la combustió en el sector
residencial, serveis, etc.
Emissions de GEH procedents de processos industrials no derivades
d’activitats de combustió (s’inclou la indústria de productes minerals,
química, producció metal·lúrgica, halocarburs, etc.)
Emissions de GEH procedents de l’ús de dissolvents i altres productes que
provenen d’una gran varietat de processos de producció i consum com en
l’aplicació de pintures, la neteja en sec, l’electrònica, etc.
Emissions de GEH procedents de les activitats vinculades a l’agricultura i a
la ramaderia (fermentació entèrica, gestió de fems, cultiu d’arròs, sòls
agrícoles, residus agrícoles, etc.).
Emissions de GEH generades o absorbides procedents dels canvis d’usos del
sòl, de la silvicultura i dels incendis forestals.

Malgrat que existeixen incerteses que no permeten quantificar amb la suficient precisió
els canvis climàtics previstos, la informació validada fins ara és suficient per prendre
mesures de manera immediata d’acord amb l’anomenat “principi de precaució” al que fa
referència l’Article 3 de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de les Nacions
Unides desenvolupat l’any 1992. La inèrcia, els endarreriments i la irreversibilitat del
sistema climàtic són factors molt importants a tenir en compte i, quan més tard es
prenguin les mesures per evitar-ho, els efectes de l’increment de les concentracions dels
GEH seran menys reversibles.
Com a Ajuntament, mitjançat les nostres instal·lacions, edificis, vehicles, etc.,
participem de manera activa en l’emissió de GEH. Algunes d’aquestes emissions les
fem directament o indirectament, ja sigui amb crema de combustibles fòssils en
instal·lacions fixes, amb el consum de combustibles en els vehicles propis titularitat de
l’ajuntament o en els que depenen de serveis concessionats, amb el consum elèctric
contractat, en la fuga de gasos fluorats en els sistemes de refrigeració i climatització,
etc. Per tant, l’Ajuntament de Mollet del Vallès és actor actiu del canvi climàtic. Per
exemple, els seus vehicles de titularitat directa consumeixen més de 20.000 litres de
carburant que equivalen a 52 tones de CO2.
Existeix una eina que és la petjada de carboni que permet quantificar les emissions de
gasos GEH que són alliberats a l’atmosfera com a conseqüència d’una activitat
determinada, tant sigui per l’activitat necessària per a la fabricació d’un producte, per a
la prestació d’un servei o per al funcionament d’una organització.
La petjada de carboni ens pot permetre ser conscients de l’impacte que genera la nostra
activitat en el escalfament global, convertint d’aquesta manera la petjada de carboni en
una eina de sensibilització de gran valor. Avui en dia, ja es perfila com un element
diferenciador de les organitzacions que decideixen comprometre’s amb el medi ambient
i aposten pel desenvolupament d’una activitat sostenible.
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És crucial per una altra banda, entendre la petjada de carboni no únicament com un
element de càlcul, sinó com un primer pas en el camí de la millora i el compromís de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en el Ple del mes de febrer de 2016 va
donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for Leaders i es va
comprometre entre d’altres a: avançar-nos als objectius previstos a l’acord de París
2015 en tota l’extensió de les nostres autoritats i promoure i donar suport a accions i
iniciatives que permetessin disminuir els efectes del canvi climàtic.
Atès que Mollet del Vallès s’ha convertit en un referent europeu pel premi European
Green Leaf de 2015.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Determinar i calcular la petjada de carboni de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
2. Registrar la petjada de carboni de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al registre que
a tal efecte té el Ministerio de Agricultura i Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
amb l’obtenció del corresponent certificat per part d’aquesta institució.
3. Establir un compromís ferm per part de l’Ajuntament a disminuir la petjada de
carboni pròpia i dels seus ciutadans mitjançant projectes o propostes que facilitin la
reducció de GEH com, per exemple:
a) Seguir promocionant el transport públic.
b) Canvi progressiu dels vehicles de titularitat o dependència municipal a elèctrics,
híbrids o d’altres modalitats que es considerin energies netes.
c) Posada a disposició de la ciutadania de la infraestructura necessària per facilitar
el canvi dels vehicles actuals basats en combustible fòssils a energies netes,
com, per exemple, carregadors elèctric públics per a vehicles elèctrics.
d) Promoure iniciatives fiscals mitjançant les ordenances fiscals i preus públics o
bonificacions en l’IAE per afavorir les iniciatives relacionades amb les energies
renovables i els vehicles d’energia neta.
e) Promoure projectes d’autogeneració d’energia elèctrica a partir d’energia solar.
f) Millores en el consum en els sistemes d’enllumenat de la via pública i dels
edificis públics.
g) Promocionar les iniciatives necessàries per tendir a edificis amb consum
d’energia quasi zero (nZEB), segons al Directiva 2010/31/EU, del 19 de maig,
relativa a l’eficiència energètica dels edificis.
h) Posada en marxa dels acords de la moció aprovada el 30 de maig de 2016 per a
fomentar el carril bici disponible a la ciutat.
i) Estudiar la reordenació del trànsit a la zona d’accés a la Vinyota des de la C-17 i
zones adjacents.
j) Senyalitzar i fer difusió dels aparcaments dissuasius existents per reduir la
congestió al centre de la ciutat.
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k) Altres.
4. En paral·lel a la millora continua de la petjada de carboni de l’Ajuntament,
compensar part dels seus efectes mitjançant certificats de compensació d’emissions
de CO2 de tipus CER i VER, que estan associats a projectes de desenvolupament
sostenible en països en via de desenvolupament o altres mètodes alternatius.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta sobre fonts d'aigua potable i banys públics
Atès que la ciutat de Mollet del Vallès compta amb 51.493 habitants, una xifra
considerable que ens converteix en el 23è municipi més poblat de tot Catalunya.
Atès que les dimensions de la ciutat de Mollet són aproximadament d’uns 2,5 Km2 i que
la seva ciutadania i persones foranes a la ciutat realitzen les seves activitats i es mouen
per ella i aquesta activitat implica que aquestes persones en algun moment hagin
d’afrontar les seves necessitats fisiològiques, ja sigui d’hidratació o el fet d’anar al
bany.
Atès que les autoritats sanitàries dictaminen l’enorme importància d’una correcta
hidratació en qualsevol activitat i, sobretot, en l’època d’estiu i que això afecta
especialment a la població infantil i a la més gran.
Atès que Mollet del Vallès no disposa de serveis de WC en espais públics i això
provoca que algunes persones acabin satisfent les seves necessitats fisiològiques a la via
pública de manera totalment incívica, el que contribueix a la degradació de l’espai
públic a la ciutat i que suposa un problema d’higiene per a la resta de la ciutadania.
Atès que és deure de l’Ajuntament de Mollet el vetllar per la salut pública i el construir
una ciutat que estigui al servei de les persones, responent a les seves necessitats més
bàsiques.
Atès que no existeix un model únic per afrontar la instal·lació de banys públics per part
de les administracions. Podem contraposar, per exemple, el model de Madrid amb banys
públics de pagament a la via pública i als edificis principals de la ciutat amb el de
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Barcelona amb banys públics gratuïts. Malgrat tot, a Barcelona, també hi ha àmbits i
edificis públics on l’ús dels banys públics implica una contraprestació econòmica.
Atès que els banys públics impliquen necessàriament un servei especial de neteja i
manteniment les 24 hores del dia i amb dedicació gairebé exclusiva.
Atès que decidir si es volen instal·lar banys públics a la ciutat i, en el cas de fer-ho,
escollir un model de de pagament o de gratuïtat del servei de WC públic o escollir la
tipologia amb neteja i manteniment manual o autonetejables, és una tasca que s’ha
d’analitzar amb profunditat des de l’àmbit polític, tècnic i econòmic.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Donat que l’Ajuntament de Mollet té més d’una desena d’edificis públics distribuïts
de manera homogènia per tota la ciutat i que aquests edificis disposen de lavabos,
posar-los a disposició de tota la ciutadania com a lavabos públics, senyalitzant
mitjançant una placa a l’exterior de l’edifici l’existència d’aquests lavabos públics.
2.- Donat que amb els edificis públics esmentats en el punt anterior no es pot garantir la
disponibilitat de lavabos públics durant tots els horaris i dies de la setmana (sobretot
en cap de setmana), traslladar als serveis tècnics de l’Ajuntament el següent
encàrrec:
a. Valorar tècnica i econòmicament el garantir banys públics a tota la
ciutat oferint de manera voluntària als negocis d’hostaleria de la
ciutat que disposin de terrassa a la via pública la possibilitat de posar
a disposició dels ciutadans els seus banys. Dita predisposició es
compensaria amb un descompte en les taxes d’ocupació de la via
pública de les seves terrasses.
b. Analitzar des de l’àmbit tècnic i econòmic les diferents opcions
existents d’instal·lació de banys públics a la via pública, així com fer
una anàlisi del seu cost anual de manteniment i neteja.
3.- Procedir a la instal·lació de punts d’aigua potable per a consum humà a diferents
parcs de la ciutat dels diferents barris en aquells llocs on es detecti una mancança
d’aquest servei.
4.- Procedir al canvi o adaptació de les fonts actuals en aquells casos en que, per la
coexistència de persones i gossos es posi en perill la salubritat. Aquests canvis o
modificacions es realitzaran mitjançant fonts de doble sortida, amb una d’elles
específica per a gossos, sense posar en risc la salut i impedir el contagi de malalties.
5.- Perseguir les actituds incíviques dels ciutadans adults que fan les seves necessitats
fisiològiques al carrers amb l’aplicació rigorosa de les ordenances i reglaments
vigents a la ciutat de Mollet del Vallès.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació d'una proposta per potenciar l'ús de la bicicleta al municipi
Atès que, la bicicleta està cridada a convertir-se en una manera de transport habitual en
les ciutats perquè, juntament amb els desplaçaments a peu, representa el mitjà idoni per
implantar una mobilitat sostenible.
Segons “l’Estudi sobre les estratègies de promoció de la bicicleta com a mitjà de
transport en las ciutats espanyoles”, elaborat per la DGT, per la BACC (Bicicleta Club
de Catalunya), ConBici (Coordinadora en defensa de la bici) i Idema consultori@: “La
bicicleta combina a la perfecció els avantatges d’un vehicle privat: rapidesa, llibertat i
versatilitat, amb els avantatges socials, econòmics i ambientals del transport públic: es
apta per a pràcticament totes les edats, té un cost assequible, no consumeix combustibles
fòssils i no contamina ni fa soroll. A més, es pot afirmar que la bicicleta es l’únic vehicle
que té externalitats positives, ja que millora la salut de les persones que la utilitzen.”
Atès que, segons les conclusions del “Baròmetre de la bicicleta 2015”, elaborat per la
Xarxa Espanyola de Ciutats per la Bicicleta, l’ús de la bicicleta des de el 2011 s’ha anat
incrementant especialment en els desplaçaments quotidians, 1 de cada 10 persones la
utilitzen a diari. A més 3 de cada 4 tenen bicicletes a casa seva i 2/3 disposen al menys
d’una per a ús personal.
Atès que, segons el Baròmetre de la bicicleta a un 19,5% de la població espanyola li han
robat alguna vegada la bicicleta en els últims 5 anys, havent un percentatge d’un 6,3% al
que li han robat més d’una vegada, conclou que a 1 de cada 5 usuari /es li han robat la
bicicleta, el que representa un percentatge de quasi un 35% d’entre les persones que fan
servir la bicicleta a diari.
Atès que, el nostre municipi, igual que d’altres, ha estat objecte de robatoris de
bicicletes, tant a la via pública com en trasters i domicilis particulars.
Atès que, el robatori de bicicletes es un obstacle important en el camí vers una ciutat més
amable, més humana i menys contaminada; perquè dissuadeix als potencials usuaris de
l’ús de la bicicleta en entorns urbans.
Atès que, la creació d’un Registre Municipal de Bicicletes podria ser clau per a disminuir
els robatoris de bicicletes en el municipi i generaria confiança en les persones usuàries, al
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constituir un element dissuasiu. El registre dificultaria la posterior venda il·legal. Així
com facilitaria, en el cas de recuperació de bicicletes sostretes, la labor de cerca i
identificació per part de la policia local dels seus legítims propietaris.
Atès que, en altres municipis d’Espanya ja s’han creat registres com el que proposem.
Atès que, segons el Baròmetre de la Bicicleta 2015 la meitat dels que tenen bici la
registrarien si el seu ajuntament els hi oferís la possibilitat.
Atès que, el Registre Municipal de Bicicletes consistiria en el marcatge de la bicicleta i
la inclusió en una base de dades de propietaris i bicicletes. A més, a les bicicletes
registrades se les facilitaria un número de identificació, que facilitaria que la seva
recuperació fos més ràpida una vegada localitzada la bicicleta.
Atès que, a més de crear un Registre es necessari realitzar campanyes sobre consells
generals per evitar el robatori de bicicletes, amb continguts tals com: demanar sempre
factura de compra i en les compres de segona mà firmar l’oportú contracte, apuntar el
número de bastidor, utilitzar cadenats de seguretat, recomanar el registre de la bicicleta,
entre altres.
Paral·lelament a la creació d’aquest registre, instal·lar (en el lloc més idoni segons
indiquin els tècnics municipals) un sistema d’emmagatzematge de bicicletes anàleg al
sistema utilitzat en altres municipis de com per exemple el “BiciBox” (www.bicibox.cat)
que es una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes privades distribuïdes pels
diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i així poder mesurar l’ús que
es dona pels ciutadans de Mollet.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Aprovar la creació i posta en marxa d’un Registre Municipal de Bicicletes de
caràcter voluntari i gratuït per a la ciutadania, amb els objectius de millorar la
prevenció davant el robatori de bicicletes. Facilitar, una vegada localitzades (bé per
haver estat sostretes o per pèrdues), la devolució als seus legítims propietaris.
2.- Que el Registre a més d’incloure les dades de la bicicleta i propietari en una base de
dades, comprengui el marcatge de la bicicleta i l’assignació d’un número
d’identificació, el qual quedi fixat de forma visible en la bicicleta.
3.- Que el Registre Municipal de Bicicletes consisteixi en incloure les dades de bicicleta
i propietari en una base de dades.
En el marcatge de la bicicleta, sistema a estudiar i determinar pels tècnics de l’Àrea
de mobilitat i per la Policia Local.
En l’assignació d’un número d’identificació, el qual ha de fixar-se de forma visible
en la bicicleta.
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4.- Que el Registre Municipal de Bicicletes es coordini i interconnecti amb altres
registres similars existents en tot el territori espanyol als efectes de localització de
bicicletes sostretes o perdudes.
5.- Realitzar campanyes informatives amb consells generals per evitar el robatori de
bicicletes, tals com: demanar sempre factura de compra i en les compres de segona
mà firmar l’oportú contracte, apuntar el número de bastidor, lligar sempre i
correctament la bicicleta, utilitzar cadenats de seguretat, recomanar el registre de la
bicicleta, entre altres.
6.- Intensificar les campanyes en matèria de seguretat vial per a la coexistència
d’usuaris de la bicicleta, vianants i automòbils.
7.- Realitzar campanyes informatives específiques recomanant als usuaris de la bicicleta
de la conveniència de comprovar si l’assegurança de la llar que tinguin contractada,
cobreix el robatori i la responsabilitat civil derivada de l’ús de la bicicleta, i en cas
contrari, recomanar la contractació d’una assegurança específica.
8.- Estudiar la instal·lació en el lloc més idoni (segons indiquin els tècnics municipals)
d’un sistema d’emmagatzematge segur de bicicletes.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo,
Pérez, Sancho i Talarn. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.
10. - Aprovació d'una proposta per a la recuperació, conservació i divulgació del
Patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural
Per ciutadans la importància de la recuperació, divulgació, conservació i protecció del
nostre patrimoni històric cultural és una necessitat fonamental per a la ciutat. Conèixer
la nostra història, els nostres edificis més emblemàtics i històrics, les seves façanes,
monuments, les nostres fonts, o de forma més contemporània l'art del grafit, així com
les obres dels artistes més rellevants de la història de la ciutat, ens farà més rics
culturalment, respectant i estimant més la nostra ciutat, per tant cuidant-la i mimant-lai
en conseqüència millorant-la.
Diu la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en el seu document de
gestió municipal del patrimoni historicocultural, que el patrimoni constitueix una rica
herència per a les ciutats saber d'on venim, qui som i cap a on anem. Com a institució
tenim una responsabilitat per a la seva conservació, però, la seva conservació i
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preservació no està exempta de perills en estar conformat per elements irrepetibles
majoritàriament de caràcter material (edificis, monuments, etc.), subjectes al perill de
degeneració o perduda a causa d'una banda, al mal ús, preservació inadequada, espoli,
fenòmens naturals, i per una altra, a les intervencions humanes, sigui per ignorància, per
error o per interès, causant de manera voluntària o involuntària la destrucció del
patrimoni.
Cal no oblidar tampoc l'increment del turisme cultural al món, i l'importantíssim recurs
econòmic capaç de contribuir a la millora de les condicions de vida dels ciutadans.
Per tot això, resulta imprescindible que les entitats locals realitzen una gestió adequada
del patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural., per la qual cosa seria de gran
ajuda l'existència d'un model tipus Pla Municipal per a la Gestió del patrimoni històric,
arquitectònic, artístic i cultural.
Mollet del Vallès com a ciutat mil·lenària, posseeix un gran patrimoni Històric
arquitectònic i Cultural i zones emblemàtiques, per citar algunes:
• Les Rambles
• Plaça Prat de la Riba, amb la seva font modernista, lloc emblemàtic de la ciutat amb
l'antiga casa de la Vila i les cases que envolten la plaça juntament amb el Mercat Vell.
• El Menhir de Mollet.
• El Tabaran.
• museu i casa museu Abelló.
• Església parroquial de Sant Vicenç.
• Església de Santa Maria de Gallecs.
• Les masies de la ciutat.
• Els nostres parcs, Can mula, Parc dels Colors o Plana Lledó, etc.
• Algunes ja desaparegudes com "el pont de la mandra", els sortidors com la "Font del
pillo", la "pedra salvadora" amb una gran faula darrere i coneguda per molt pocs i poc
explotada.
• La gran quantitat de monuments en places parcs i glorietes, com la Garriganga o
l'Arlequí del nostre artista Joan Abelló, al Monument a les persones assassinades als
camps nazis de Mauthausen o possiblement una de les més conegudes i estimades pels
ciutadans com el lector de premsa, anomenat l'home del diari, i moltes altres que hi ha
repartides per la ciutat.
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Per aquest motiu des de ciutadans creiem necessària la creació d'un grup de treball i un
Pla Municipal per a la Gestió del patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural.
amb la col·laboració del CEM (Centre d´estudis Molletans) i la Fundació Abelló, per a
un estudi profund, en el qual s'incloguin, d'una banda els edificis històrics i singulars,
que són els elements que marquen el caràcter, els que concentren i reuneixen la
significació més gran, expressivitat i en definitiva il·lustratius de la identitat de la ciutat.
Són els que representen més clarament cada moment cultural i social de la història de la
nostra ciutat i aprofitar la recuperació del Patrimoni per a la millora de la sostenibilitat i
eficiència energètica de les edificacions. D'altra banda els monuments, les fonts
històriques o qualsevol altre tipus obra que pugui ser d'interès cultural per a la ciutat,
així com l'estudi i recuperació d'aquell patrimoni ja desaparegut.
El Pla Municipal per a la Gestió del patrimoni històric, arquitectònic, artístic i cultural
hauria de potenciar també dels valors culturals, ambientals, ecològics i socials del
paisatge urbà de Mollet. Que l'elaboració del nou POUM compti amb l'assessorament
del grup de treball i el Pla Municipal per a la Gestió del Patrimoni Històric-Cultural. La
millora de la qualitat del paisatge urbà. El reconeixement dels senyals d'identitat de la
ciutat, la millora de la qualitat i diversitat dels espais per servir millor a les necessitats
ciutadanes. La creació d'un arxiu complet del seu patrimoni cultural la documentació
sigui el resultat de l'aplicació d'una metodologia coherent d'anàlisi.
Aquest pla té com a pretensió la millora i l'enriquiment cultural de la ciutat per aquest
motiu ha d'estar allunyat de qualsevol ideologia política sent el més plural i neutre
possible allunyat de qualsevol reivindicació política i centrant-se únicament en el
Patrimoni Històric.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Designar un grup de treball amb la col·laboració del CEM i la Fundació Abelló, un
Pla Municipal per a la Gestió del Patrimoni Històric-Cultural i un arxiu complet del
patrimoni cultural.
2 .- Promoure iniciatives i projectes orientats a la recuperació, conservació i posada en
valor del patrimoni històric-cultural.
3.- Promoure i impulsar acords, convenis i subvencions amb les diferents
administracions públiques, entitats, propietaris, institucions o inversors privats per
aconseguir 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 l'obtenció
de recursos suficients i fonts de finançament per a la recuperació del Patrimoni.
4.- 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.
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5.- Encarregar als serveis de premsa municipals la difusió, informació i sensibilització
del patrimoni històric-cultural, i creació d'un tríptic o fullet en els dos idiomes
oficials de Catalunya com informació turística dels llocs més emblemàtics de la
nostra ciutat.
6.- Estudiar la possibilitat d'instal·lar codis QR (Quick Response code, "código de
respuesta rápida") als carrers i monuments de la nostra ciutat per augmentar les
facilitats de coneixement de la nostra història.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo,
Pérez, Sancho i Talarn. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.
11. - Aprovació d'una proposta sobre la igualtat de drets i no discriminació de les
persones amb discapacitat sensorial
En ple segle XXI es del tot inadmissible qualsevol tipus de discriminació vers les
persones i encara més quan aquesta es fonamenta en aspectes concrets pels que avui
en dia la tecnologia dona una resposta adequada.
A Espanya, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la
Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un
informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha
quedat regulat a la Llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària, Disposició final primera punt
novè on es modifica l’article 56 del Codi Civil Espanyol, que estableix textualment que
“Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente
tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de
capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto
en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias
mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario,
Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen
médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".
Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny de 2017 i per
tant, totes les forces polítiques haurien de mobilitzar-se per modificar aquest aspecte tan
discriminatori de la normativa abans de que entri en vigor.
Aquesta no és la única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat
sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser en aquests
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moments, es la que consideren més urgent, donada la incidència en un aspecte tan íntim
i personal.
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits
testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.
Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no es necessària la
intervenció de testimonis instrumentals, llevat que el notari o alguna persona de les
parts ho sol·licitin, o quan algú dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure.
Encara que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (Braille i
avanços tecnològics com els lectors de pantalla) en la pràctica s’exigeixen els dos
testimonis per a l’acte d’atorgament, el que vulnera el dret d’aquestes persones.
Amb respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, només
poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, el que vulnera la
seva intimidat i la igualtat amb la resta de ciutadans, injustificable tenint en compte les
possibilitats tècniques existents avui en dia.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat Espanyol, la
reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb
discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació
immediata de l’article 56 del Codi Civil, i de l’article 58.5 de la Llei de Registre
Civil per suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat
mèdic o que acrediti la seva aptitud per a prestar el consentiment matrimonial.
2.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat Espanyol, la
reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb
discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures, documents públics i
testaments oberts suprimint l’obligatòria presència de testimonis, i concretament la
modificació immediata dels articles 697 del Codi Civil, i 180 del Reglament del
notariat, introduint l’ús de les noves tecnologies per facilitar a aquestes persones la
possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents a atorgar; i
conseqüentment, la reforma de l’article 708 del Codi Civil, per suprimir la
prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat.
3.- Enviar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al Govern de
l’Estat, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a l’Associació
Catalana per a la Integració del Cec.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E.,
Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta de commemoració del 86è aniversari de la
República
La proposta d’acord que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa d’ Institució,
Benestar i Drets Socials, diu:
“Atès que al 2017 commemorem el 86è aniversari de la proclamació de la Segona
República, que va significar un període inèdit de democràcia, llibertats col·lectives,
transformacions culturals, socials, econòmiques, laborals, educatives, sanitàries i
polítiques com mai s'havien viscut.
Atès que l'actual trencament del pacte constitucional de 1978 és avui un fet consumat
per la imposició de polítiques d'austeritat que han atemptat clarament contra les
estructures bàsiques de l'Estat del Benestar.
Atès que la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya de juny de 2010 i el procés de recentralització impulsat pel Govern del PP,
no només han afectat l'autogovern de Catalunya, sinó que també han posat en evidencia
els límits de l'Estat de les Autonomies amb la imposició d'una visió restrictiva de la
Constitució, que intenta limitar el desenvolupament del sistema autonòmic cap a un
model federal, així com també intenta tancar la porta al desenvolupament d'un Estat
plurinacional, per frenar tota possibilitat d'un model descentralitzat de presa de
decisions.
Atès que entenem el pacte del 78 com un procés de reformulació institucional del règim
franquista per la integració de l'Estat Espanyol en les estructures del capitalisme
internacional hem denunciat l'escassa qualitat democràtica del sistema electoral i
parlamentari espanyol, la pervivència de les estructures franquistes de dominació
militar, econòmica, ideològica i social. També l'incompliment per part de l'Estat
Espanyol de les indicacions de l'ONU i els organismes internacionals sobre Drets
Humans en matèria de reconeixement i compensació a les víctimes del feixisme
franquista, així com dels repetits requeriments per deixar sense efecte la Llei d’Amnistia
del 77.
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Atès que avui la crisi del pacte del 78 afecta totes les institucions i organitzacions
polítiques i socials que el van fer possible.
Atès que la profunda crisi que avui viu el nostre país, no només econòmica, sinó també
política i de valors, és necessari que la ciutadania de l'estat espanyol pugui decidir
mitjançant el vot en plena llibertat el model d'Estat que volem.
Atès que aquest Ajuntament ha volgut deixar constància dels valors d'aquell període
històric donant el nom de la República a una plaça i a un casal jove de la ciutat, i
commemorant cada 15 d'octubre l'assassinat del president Lluís Companys davant del
Monument a Lluís Companys i als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
Atès que cal un aprofundiment democràtic, que ens porti a un model més just
socialment, centrat en una indispensable redistribució de la riquesa, i basat en els valors
socials, polítics i culturals que va suposar la II República, perquè només aprofitant els
seus coneixements es podran enfortir els valors individuals de la democràcia.
Atès que cal obrir un procés constituent que aprofundeixi clarament el model
democràtic actual, i que afronti amb valentia i determinació qüestions tan elementals
com la forma d'Estat el model territorial, i el model econòmic i social, i que evidentment
ha d'acabar amb un referèndum vinculant.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès el passat 18 de juliol de 2016 va
aprovar una moció que declarava Mollet com a municipi republicà, amb els següents
acords:
-

Declarar Mollet del Vallès municipi republicà, entenent que aquesta forma de
govern representa la concreció deis principis de llibertat i d'igualtat.

-

Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d'exercir les
responsabilitats municipals que se'ns tenen encomanades.

-

Donat que un del principals valors republicans és el triomf de la sobirania popular
sobre la sobirania dels estats, reconèixer el dret dels catalans a definir el seu propi
futur i a crear la seva pròpia república catalana si així ho desitgen.

-

Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la
monarquia espanyola en tant que representant d'un Estat que impedeixi el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

-

Evitar participar com a Ajuntament de Mollet del Vallès en qualsevol acció que
suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.

-

Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial, així com al
Parlament de Catalunya.

Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
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ACORDI
1.- Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat, el 86è aniversari de la
proclamació de la Segona República Espanyola, pel significat que té la data del 14
d'abril pel poble català i espanyol, tot rememorant que aquest període polític va
significar un gran avenç per la democràcia, la llibertat, la justícia i el progrés del
nostre país.
2.- Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van patir la
persecució i la repressió franquista a l'interior, o van haver d'emprendre un llarg, dur
i dolorós exili.
3.- Demanar, també per sentit de la justícia, l'anul·lació dels judicis sumaríssims a totes
les persones condemnades a mort pels tribunal il·legals del general Franco,
especialment el de l'alcalde de la ciutat en aquells moments, Josep Fortuny, i instar
les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes
de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la
derogació de la Llei d’Amnistia de 1977.
4.- Promoure des de l'Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de fer un programa d'activitats
que permeti un millor coneixement de l'esmentada Segona República.
5.- Que els propers 14 d'abril onegi la bandera republicana i la catalana allà on es
celebrin actes de commemoració, com a símbol de la democràcia, la llibertat, la
justícia i progrés, i com a homenatge als 5 molletans que, en el seu exili republicà,
van trobar la mort als camps d'extermini nazis: Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan
Molins, Joan Tura i Antonio López i Tarragona, així com també a molts altres
molletans que van morir a causa de la Guerra Civil.
6.- Posar tots els mitjans per retirar els vestigis de la dictadura franquista que encara
queden a la nostra ciutat, com ara les plaques del llavors "Ministerio de la Vivienda"
a les façanes d'alguns edificis, així com d'altres símbols que es trobin ubicats a
edificis i espais de la ciutat.
7.- Instar el govern de l'Estat per tal que recuperi els cossos de les víctimes franquistes
que encara romanen a les cunetes i que els hi doni una sepultura digna, així com que
procedeixi al tancament del Valle de los Caídos.
8.- Demanar amb fermesa des de l'Ajuntament de Mollet del Vallès la celebració d'un
referèndum on els ciutadans lliurement decideixin mitjançant el vot democràtic si
volen avançar cap a una República catalana -independent o de lliure adhesió amb la
resta de pobles ibèrics-.
9.- Enviar aquests acords, al Senat, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya, a
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l'Associació Pro Immolats per a les llibertats de Catalunya, a l'Amical de
Mauthausen, a les associacions de Memòria Democràtica i al Memorial
Democràtica de Catalunya.”
L’esmena presentada pel grup municipal PSC diu:
“Atès que al 2017 commemorem el 86è aniversari de la proclamació de la Segona
República, que va significar un període inèdit de democràcia, llibertats col·lectives,
transformacions culturals, socials, econòmiques, laborals, educatives, sanitàries i
polítiques com mai s’havien viscut.
Atès que l’actual trencament del pacte constitucional de 1978 és avui un fet consumat
per la imposició de polítiques d’austeritat que han atemptat clarament contra les
estructures bàsiques de l’Estat del Benestar.
Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya de juny de 2010 i el procés de recentralització impulsat pel Govern del PP,
no només han afectat l’autogovern de Catalunya, sinó que també han posat en evidència
els límits de l'Estat de les Autonomies amb la imposició d’una visió restrictiva de la
Constitució, que intenta limitar el desenvolupament del sistema autonòmic cap a un
model federal, així com també intenta tancar la porta al desenvolupament d’un Estat
plurinacional, per frenar tota possibilitat d’un model descentralitzat de presa de
decisions.
Atès que entenem el pacte del 78 com un procés de reformulació institucional del règim
franquista per la integració de l’Estat Espanyol en les estructures del capitalisme
internacional hem denunciat l’escassa qualitat democràtica del sistema electoral i
parlamentari espanyol, la pervivència de les estructures franquistes de dominació
militar, econòmica, ideològica i social. També l’incompliment per part de l’Estat
Espanyol de les indicacions de l’ONU i els organismes internacionals sobre Drets
Humans en matèria de reconeixement i compensació a les víctimes del feixisme
franquista, així com dels repetits requeriments per deixar sense efecte la Llei d’Amnistia
del 77.
Atès que avui la crisi del pacte del 78 afecta totes les institucions i organitzacions
polítiques i socials que el van fer possible.
Atès que la profunda crisi que avui viu el nostre país, no només econòmica, sinó també
política i de valors, és necessari que la ciutadania de l’estat espanyol pugui decidir en
plena llibertat el model d’Estat que volem.
Atès que aquest Ajuntament ha volgut deixar constància dels valors d’aquell període
històric donant el nom de la República a una plaça i a un casal jove de la ciutat, i
commemorant cada 15 d’octubre l’assassinat del president Lluís Companys davant del
Monument a Lluís Companys i als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
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Atès que cal un aprofundiment democràtic, que ens porti a un model més just
socialment, centrat en una indispensable redistribució de la riquesa, i basat en els valors
socials, polítics i culturals que va suposar la II República, perquè només aprofitant els
seus coneixements es podran enfortir els valors individuals de la democràcia.
Atès que cal obrir un procés constituent que aprofundeixi clarament el model
democràtic actual, i que afronti amb valentia i determinació qüestions tan elementals
com la forma d’Estat el model territorial, i el model econòmic i social, i que
evidentment ha d’acabar amb un referèndum vinculant.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Commemorar, amb la solemnitat, la dignitat i la profunditat, el 86è aniversari de la
proclamació de la Segona República Espanyola, pel significat que té la data del 14
d’abril pel poble català i espanyol, tot rememorant que aquest període polític va
significar un gran avenç per la democràcia, la llibertat, la justícia i el progres del
nostre país.
2. Retre especial homenatge a tots els republicans, homes i dones, que van patir la
persecució i la repressió franquista a l’interior, o van haver d’emprendre un llarg,
dur i dolorós exili.
3. Demanar, també per sentit de la justícia, l’anul·lació dels judicis sumaríssims a totes
les persones condemnades a mort pels tribunal il·legals del general Franco,
especialment el de l’alcalde de la ciutat en aquells moments, Josep Fortuny, i instar
les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les restes
de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com la
derogació de la Llei d’Amnistia de 1977.
4. Promoure des de l’Ajuntament, la coordinació de les entitats i associacions que
desitgin proposar actes de commemoració, per tal de fer un programa d’activitats
que permeti un millor coneixement de l’esmentada Segona República.
5. Que els 14 d’abril els propers anys onegi la bandera republicana i la bandera
catalana allà on es celebrin actes de commemoració, com a símbol de la democràcia,
la llibertat, la justícia i progres, i com a homenatge als 4 molletans que, en el seu
exili republicà, van trobar la mort: Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan
Tura i Antonio López i Tarragona.
6. Posar tots els mitjans per a retirar els vestigis de la dictadura franquista que encara
queden a la nostra ciutat, com ara les plaques dels llavors “ Ministerio de la
Vivienda” a les façanes d’alguns edificis o altres símbols que puguin haver-hi.
7. Instar el govern de l’Estat per tal que recuperi els cossos de les víctimes franquistes
que encara romanen a les cunetes i que els hi doni sepultura digna, així com que es
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procedeixi a exhumar i retornar a les seves famílies les restes de les autoritats
franquistes i falangistes enterrades en el Valle de los Caidos, i transformar aquell
lloc en un memorial democràtic a favor de la pau i la fraternitat entre tots els
ciutadans i ciutadanes de l’estat espanyol.
8. Enviar aquests acords, al Senat, al Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congres de Diputats i del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Pro Immolats per a les llibertats de Catalunya, a l’Amical de
Mathausen, a les associacions de Memòria Democràtica i al Memorial Democràtica
de Catalunya”.
Sotmesa a votació l’esmena, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz Jiménez i Pérez. 11.
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, López, Muñoz Herrera, Moya, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
S’abstenen: Daví i Talarn. Total: 2.
Resultat: empat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, López, Muñoz Herrera, Moya, Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 13.
Voten no: Amaya, Buzón, Escribano, López, Muñoz Herrera, Moya, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: S’aprova per majoria.
13. Aprovació d'una proposta de dotació de més recursos, serveis i difusió a les
entitats dinamitzadores de la Festa Major
Atès que les entitats culturals i festives de Mollet constitueixen un dels valors més
preuats de la ciutat al desenvolupar tasques que repercuteixen en el bé comú i que
serveixen com a eina de dinamització de les festivitats locals, el qual suposa un
important pol de vertebració de l’activitat lúdica i d’integració de les diversitat cultural
que conforma el nostre municipi.
Atès que és deure de tots i totes afavorir que aquestes entitats disposin d’espais, serveis
i recursos per tal que puguin seguir desenvolupant les seves activitats que serveixen per
a donar vida a les celebracions que es duen a terme a Mollet.
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Atès que moltes d’aquestes colles es troben actualment en una situació econòmicament
difícil, la qual segons les pròpies paraules d’algunes d’elles els està fent fins i tot
plantejar-se abandonar la seva activitat.
Atès que la majoria d’elles no disposen de cap local individual d’ús exclusiu, doncs es
troben repartides en diferents espais, però sense que cap d’ells el sentin com a propi, i
no es pot fer sentiment de grup, per poder créixer. No s'entén que havent-hi locals
tancats, hagin de compartir els seus amb altres entitats. A més, aquests locals no estan
suficientment condicionats per a dur a terme les seves activitats.
Atès els problemes de convivència a causa dels sorolls i molèsties, així com la
disminució de la qualitat dels actes per manca de recursos suficients, i la falta de més
espais on celebrar aquests actes i activitats.
Atès que aquestes entitats es senten abandonades per part de l’Ajuntament, sense que
aquest s’hagi implicat fins al moment en la resolució dels problemes que els hi estan
afectant. A això cal sumar que la Comissió de Festes roman inactiva, o almenys aquesta
es la percepció que hi ha al respecte.
Així mateix, les entitats han de fer front a situacions les quals no estan preparades per a
resoldre, com reclamacions de drets d’autor per part de la Societat General d’Autors
(SGAE), canvis en la normativa legal, Seguretat Social, etc. Seria necessari que se’ls hi
facilités formació i assessorament al respecte.
Atès que hi ha una manca de difusió i publicitat de les activitats que duen a terme les
entitats, el que fa que molta gent no s’hi pugui sumar.
Atès que a la Junta de Portaveus celebrada el 20 de juliol de 2015 es va aprovar el
següent text: “Que en consideració a la feina, a la transversalitat i al creixement de les
colles de Morats i Torrats, els sigui facilitat un espai de treball a cadascuna d’elles per a
l’ús de tot l’any, que serveixi també de magatzem per tal de poder guardar i treballar
amb noves idees de cara a la festa major següent, facilitant així un model de festa que
potenciï l’originalitat i la creació de noves propostes. Es tracta d’un espai permanent de
la festa molletana”.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Augmentar els recursos materials, formatius i econòmics, destinats a les colles i
entitats dinamitzadores de la Festa Major per tal que puguin continuar
desenvolupant les activitats festives i culturals destinades a la ciutadania.
2.- Disposar de locals d’ús exclusiu a cadascuna d’aquestes entitats, intentant unificar
en un sol espai.
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3.- Treballar perquè durant la Festa Major hi hagi un espai de festa alternatiu de nit per
quan acabin les activitats del Parc de Can Mulà.
4.- Donar major difusió i coneixement de les colles i de les seves activitats a través de la
pàgina web de l’Ajuntament, així com editar tríptics informatius al respecte, i altres
accions dirigides a públic infantil i juvenil (a partir de les escoles i instituts), i públic
adult (a través de les associacions veïnals i altres, i dels mitjans de comunicació
locals).
5.- Reactivar la Comissió de Festes, com a espai de trobada de les diferents entitats, per
a promoure i gestionar les qüestions vinculades amb les festes populars de la ciutat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, López, Muñoz Herrera, Moya, Murillo, Sancho,
Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 11
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. 13.
S’abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjada.
14. Mocions d’urgència
No n’hi ha.
15. Precs i preguntes
Precs
Sra. Calvo:
- Demana que es convidi a la Guardia Civil a la Comissió de Protecció Civil.
Sr. Amaya:
- Diu que els veïns de l’avinguda Burgos, 51, es queixen de molèsties amb l’arbrat
al balcó.
Sr. López:
- Diu que hauria de ser normal poder parlar de visions diferents de la política, de
la realitat molletana, sense considerar que en alguns temes hi ha veritats
absolutes.
Sra. Vizcarra:
- Lamenta la falta de comunicació, de diàleg i creu que es necessiten més reunions
perquè les crítiques no ho fossin tant.
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-

Diu que no té cap interès en una marca determinada per controlar la població de
coloms.

Sra. M.E. Cisneros:
- Hem rebut varies queixes per l’estat de conservació de gran part dels solars de la
ciutat, tanques enderrocades, escombraries, plagues, així com grans
concentracions d’arbustos i matolls, amb el greu risc d’incendi que això
comporta, i més ara que ens apropem a l’estiu. Des de Ciutadans ja vam
demanar la cessió d’alguns d’aquests solars per l’ús de pàrquing públic i gratuït,
com per exemple els terrenys on anaven a construir els nous jutjats, al costat de
l’Hospital de Mollet, i que hagués donat un gran servei als ciutadans, però que
va rebutjar el Parlament de Catalunya. Vist que la cessió dels solars sembla
complicada, demanem al Govern, prengui les mesures adients per exigir, com a
mínim, un manteniment i neteja d’aquests espais.
Sra. Escribano:
- Aquest cap de setmana s’han celebrat els actes d’agermanament amb la ciutat
alemanya de Ravensburg, entre d’altres amb la signatura oficial de l’acord per
part dels dos alcaldes. Considerem molt positiu i un fet important i destacable
oficialitzar els llaços amb aquesta ciutat, amb la que ja fa temps es va mantenint
una relació, i poder treballar en diversos àmbits com joventut, medi ambient,
ocupació, promoció econòmica...
I com que parlem d’agermanaments, no podem evitar pensar en d’altres, i en
aquest sentit hem tingut també la visita d’una delegació de Rívoli, ciutat
agermanada amb Mollet, i Montélimar, encara no agermanada, però amb la
voluntat manifesta de poder-ho fer en un futur.
Amb tot, hi ha un altre agermanament, acordat l’any 1989 amb el poble de
Cinco Pinos, a Nicaragua, del que fa temps no en sentim a parlar, ni s’ha fet cap
acte ni acció més. L’agermanament amb territoris de països no desenvolupats o
en vies de desenvolupament donen l’oportunitat a la ciutat, de treballar i enfortir
valors i aspectes com la solidaritat, la cooperació, l’educació, la conscienciació
d’altres realitats, etc.
Ens agradaria saber en quin punt es troba aquest agermanament, i si hi ha
intenció de fer algun pas en algun sentit. Volem proposar o instar al govern, a
tenir una trobada en els propers mesos, per tal de parlar sobre aquest
agermanament en concret, i també el futur dels altres.
Sr. Daví:
- Demana fer una reunió amb el tècnics de l’àmbit i les entitats de Mollet per
poder conèixer la seva situació dels recursos que reben de l’Ajuntament i saber
les subvencions que tenen i les activitats que desenvolupen a la ciutat.
- Demana també una reunió amb les colles per saber els costos directes i indirectes
que té l’Ajuntament i els recursos que obtenen de la festa major.
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Preguntes
Sra. M.E. Cisneros:
- Sobre la freqüència en que es pinten els senyals horitzontals.
Sra. Vilaret:
- Sobre els pressupostos participatius, es va aprovar una moció. S’ha avançat
alguna tasca pels pressupostos participatius 2018? Quina?
- Sobre la fibra òptica a Can Pantiquet. Hi ha veïns que no hi tenen accés. Que han
contestat a les operadores?
- Sobre el portal dels plens: no funciona.
Sr. Sostres:
- Sobre el parc dels Pinetons. S’han rebut recursos econòmics pel seu
manteniment?.
Sr. Murillo:
- El Ple passat vam realitzar un prec sobre l’estat de les mitjanes de la Ronda
Pinetons i la poca visibilitat, han pogut passar els tècnics a valorar? Es farà
alguna intervenció per millorar el trànsit de la zona?.
Sra. Muñoz Herrera:
- Sobre el carrer ferrocarril. Tenen previst netejar els marges de les vies del tren?,
porten dos anys sense netejar-los, i la part de Via Ronda si que la netegen.
- Sobre quants pisos de la Caixa estan tancats a la Vinyota.
- Sobre qui s’encarrega del manteniment de les voreres, al carrer Vinzia hi ha
moltes rajoles que estan en mal estat, trencades, es mouen i fa temps que estan
en aquesta situació, quan tenen previst la reforma?
Sra. Moya:
- Sobre la neteja al carrer Álvarez de Castro, passadissos cap a la dreta direcció
Pinetons, estan força descuidats, bruts, tenen previst quan els netejaran? Alguna
mesura al respecte?
- El ple passat es va preguntar per les mesures preventives i preocupació dels
veïns de la Plaça Joan Miro, s'ha mirat aquest tema?, que diuen els informes dels
tècnics?
- En el Ple del 27 de febrer es va informar d'un arbre molt inclinat al carrer Can
Flequer, el regidor Garzón va dir que enviarien al servei de Jardineria perquè ho
valorés, com va ser l'informe de valoració? Mesures?
La resposta a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201704241718110000_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
18/05/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
22/05/2017

Codi de verificació: e6ba5a28-8138-4a55-bb9f-155c8e450ecf

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 la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació 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

