ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 de maig de 2016
19.14 h a 23.16
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
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
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Absents
Marina Escribano Maspons (s’excusa)
Gabriel Antonio Espinosa Andrés (s’excusa)
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Se n’absenta
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa, punt núm. 9)
Judith Vizcarra Puig, regidora (punt núm. 10)
S’hi incorpora
Judith Vizcarra Puig, regidora (punt núm.11)
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2016
2. Aprovació d'un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
3. Aprovació del Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
4. Aprovació del III Pla d'igualtat de gènere
5. Aprovació d'una proposta d'eliminació de l'índex de referència de préstecs hipotecaris a
més de tres anys
6. Aprovació d'una proposta de descentralització democràtica i del Pla integral del barri de
Lourdes
7. Aprovació d'una proposta de promoció de producció i consum d'energies netes per
consolidar la sobirania energètica local
8. Aprovació d'una proposta d'inclusió del sindicat Unió de Pagesos al Consell de
Participació del Consorci de Gallecs
9. Aprovació d'una proposta per impulsar un sistema de bo social d'oci
10. Aprovació d'una proposta de creació de més carril bici
11. Aprovació d'una proposta de millora dels patis interiors d'illa de Plana Lledó
12. Aprovació d'una sol·licitud d'informació i transparència a la gestió de l'Hospital de Mollet
13. Aprovació d'una proposta de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional
pel dret a decidir
14. Aprovació d'una proposta per a la modificació de l'ordre de copagament per a les
persones amb discapacitat
15. Aprovació d'una proposta de suport a la celebració del Dia de l'Orgull LGTB
16. Aprovació d'una proposta de rebuig de la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament
17. Mocions d'urgència
18. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2016
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 25 d’abril de 2016.
2. - Aprovació d'un expedient de modificació de crèdits al Pressupost
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016
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.
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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 15 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2016 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 4/2016 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.....................................

208.645,18 euros
208.645,18 euros

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

0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en
el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, 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, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Sancho, Sostres,
Vilaret i Vizcarra. Total: 10.
Resultat: Aprovat per majoria.
3. - Aprovació del Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
L'erosió de la confiança de la ciutadania en l'activitat pública que s'ha anat manifestant
en els últims temps, així com una relativa però important desafecció ciutadana cap a les
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persones que integren les institucions públiques, ens obliga a multiplicar esforços per
posar en valor la política i els serveis públics i la seva funcionalitat per a una societat
democràtica en uns moments particularment complexos.
Especialment important és aquesta revaloració de la política al món local, per la
proximitat que tal activitat té a la ciutadania i perquè ara per ara els ajuntaments
continuen sent el nivell polític territorial més ben valorat per aquesta. Una posició, sens
dubte, a preservar i fins i tot a incrementar.
No hi ha dubte -com així ha estat reconegut pel mateix Consell d'Europa- que el context
de greu i profunda crisi econòmica que s'ha instal·lat al país, comporta una erosió de la
qualitat democràtica de les institucions locals i de la pròpia vida política municipal, que
implica en molts casos una major desconfiança ciutadana i, en concret, una atenció
intensificada davant de qualsevol conducta política que no encaixi en els marges
raonables en què s'ha de desenvolupar l'activitat política.
Les institucions locals, els representants públics i les persones empleades a l’Ajuntament
i els seus ens instrumentals, han de redoblar esforços per restablir el valor de la Política
Local i dels serveis públics respectivament, i recuperar la confiança de la ciutadania. En
aquest context de major exigència pública es requereix un reforçament del compromís
efectiu amb la ciutadania, una intensificació i exteriorització efectiva dels valors públics,
dels estàndards de conducta i de l'actitud moral de totes les persones que formen part de
la institució. I a aquesta finalitat atén aquest Codi.
Els valors i els principis de conducta continguts en aquest Codi són els fonaments per
construir una nova cultura organitzativa basada en la integritat institucional, l’alineació
entre política i gestió i la incorporació de la innovació i l’excel·lència en la gestió.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Codi ètic i de bon govern per a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els
seus ens instrumentals.
2. Publicar el text íntegre al portal de transparència de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i fer la seva difusió entre totes les persones que formen part d’aquesta
institució.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
4. - Aprovació del III Pla d'igualtat de gènere
Vist III Pla d’Igualtat de Gènere de Mollet del Vallès, elaborat per l’Ajuntament de
Mollet del Vallès com a resultat del document de diagnosis on s’exposen les necessitats
i problemàtiques socials de la ciutat i en el qual es reflexa el nivell d’integració de la
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perspectiva de gènere, treballs realitzats de forma coordinada a les diferents àrees
municipals, i amb la participació i aportacions de les entitats de la nostra ciutat, el qual
s’adjunta a l’expedient. (Expedient Núm. M119 Dona 2016/1).
D’acord amb l’informe conjunt de la tècnica auxiliar de la Unitat de Convivència i
Ciutadania, Polítiques d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació i del director de Benestar,
Drets Socials i Ocupació, de 18 de maig de 2016.
Atesos els articles 8.1.c. i 71.1.c del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar el III Pla d’Igualtat de Gènere de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. - Aprovació d'una proposta d'eliminació de l'índex de referència de préstecs
hipotecaris a més de tres anys
Les tres modalitats de IRPH (caixes, bancs i entitats) han estat índexs utilitzats per
referenciar més de 1.500.000 hipoteques a l'Estat espanyol impulsats per les entitats
financeres convencent als clients amb arguments ficticis de més seguretat i estabilitat.
El 2009, la Unió Europea va considerar que aquests índexs -controlats per la mateixa
banca i teòricament vigilats pel Banc d'Espanya- eren sospitosos i fàcilment
manipulables. Per aquest motiu Europa va manar suprimir-los al govern espanyol. En
un intent d'acatar les ordres europees, a l'octubre del 2011 l'Ordre ministerial EAH2899/
2011 contemplava eliminar els IRPH Caixes, Bancs i CECA però no esmentava l'IRPH
Entitats.
I què passava amb les famílies es que en la seva hipoteca tenien subscrit IRPH CAIXES
o BANCS?
Part dels afectats van quedar subjectes al substitut referenciat en l'apartat 3 Bis de les
seves respectives escriptures hipotecàries, uns, cenyint l'últim tipus d'interès nominal
anual publicat es van quedar amb un interès fix, tot i que les seves pròpies escriptures
indicaven que seria variable, perpetuant així i de forma encoberta l'aplicació d'un tipus
d'interès desaparegut i il·legal. Una altra part dels afectats, els que en la seva escriptura
no es contemplava un interès substitutiu vigent, van quedar subjectes a l'IRPH Entitats,
imposat pel govern a través de la disposició addicional 15 de la Llei 14/2013 de suport
als emprenedors i la seva internacionalització. En els dos casos vulnerant l'article 26 de
l’Ordre EHA 2899/2011, l'article 8 de la LCGC i l'article 6.3 del Codi civil. Queda clar
que la normativa torna a estar una altra vegada redactada per la mateixa banca i que
aquesta torna a guanyar i passar per sobre de la ciutadania, com ja ha passat amb tantes
Codi de verificació: ce81c0b6-04a4-494a-b8c6-9e5b9b54d840

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

lleis que s'han redactat contra la banca per pressió exterior (Europa) o per pressió social.
Aquesta última estafa de la banca, se suma a la que ja hem viscut amb els
desnonaments, les preferents i tantes altres.
Es tracta doncs d'un interès bancari manipulable i abusiu, és a dir una estafa en tota
regla, un autèntic frau que Europa va intentar esmenar però que se segueix mantenint de
forma encoberta per la connivència del Govern i les entitats financeres, i que deixa a
més de un milió de famílies, (300.000 a Catalunya), pagant a les entitats quotes que
oscil·len entre 300/400 € mensuals més que les referenciades a EURIBOR.
Aquesta estafa ha portat a moltes famílies al desnonament quan haurien pogut mantenir
les seves cases amb un interès de mercat aparentment més regulat com és l'EURIBOR.
Lamentablement i mentre no s'anul·li definitivament l'IRPH Entitats i els tipus fixos
perpetus que deriven de l'IRPH caixes i bancs, això seguirà passant, les famílies que van
signar una hipoteca per tenir un sostre, es veuran al carrer perquè les entitats se
segueixin enriquint i malvenguin les seves cases.
Tot i la Sentència del Tribunal Suprem sobre clàusules sòl, ens trobem amb una nova
clàusula sòl encoberta. Un índex manipulable que es converteix en un autèntic frau, i
que porta a gran part de les famílies afectades a quedar exposades a la pitjor de les cares
d'aquesta crisi, ja que el cas de l'IRPH, és realment una altra estafa. Les persones
afectades que a títol individual han intentat negociar amb les seves entitats bancàries
s'han trobat en molts casos amb coaccions, mentides i tècniques agressives per intentar
canviar l'índex, sempre de forma favorable al banc. La situació no només descriu el
comportament d'un índex abusiu sinó també d'un índex que fa encara més difícil l'accés
a un bé de primera necessitat com és l'habitatge, encarint el seu preu mitjançant
interessos que repercuteixen en quotes que estan per sobre de la mitjana i molt per sobre
d'un lloguer, nova mostra de la males pràctiques bancàries. Des de la primera sentència
que anul·lava l'IRPH, comptem avui amb més de 40 sentències favorables a la nul·litat
d'aquest interès abusiu, que determinen fins i tot la retroactivitat, com és el cas de les 3
sentències dictades en el Jutjat Mercantil de Barcelona durant el primer trimestre de
2015.
Així mateix el propi Banc d'Espanya reconeix, a requeriment del Jutjat Mercantil núm.
4 de Burgos, la manipulació d'aquest tipus d'interès, per part i a favor de les entitats
financeres.
En data 9 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la
moció presentada a favor dels afectats per l'IRPH i en contra de la perdurabilitat
d'aquest.
Si bé és cert que les competències en matèria de sistema monetari, divises, canvi i
convertibilitat, ordenació del crèdit, banca i assegurances són pròpies del govern
espanyol hi ha un marge de maniobra en la protecció al consumidor on els governs
locals poden contribuir i pressionar per arribar a acords entre els clients i les entitats
financeres emparant-se en el seu paper de compradors de productes financers. En aquest
Codi de verificació: ce81c0b6-04a4-494a-b8c6-9e5b9b54d840
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

sentit, l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat, després diverses trobades amb
la Comissió d'afectats per l'IRPH de la PAH, va obrir un expedient de requeriment a 28
entitats bancàries per entendre que hi ha motius suficients de vulneració dels drets de els
consumidors. Posteriorment, i en les reunions que es van produir durant els mesos de
juliol i setembre de 2015 entre la Comissió per la desaparició de l'IRPH de les PAHs i el
Síndic de Greuges de Catalunya, aquesta institució, va dictaminar una clara posició a
favor de la Comissió i el seu compromís de difondre en els mitjans aquest abús i iniciar
una investigació sobre les entitats bancàries amb l'objecte de instar-les a eradicar de
totes les seves hipoteques aquests índexs i els seus derivats.
També s'ha de fer una merescuda menció a la recent proposta de resolució del
Parlament Europeu sobre la legislació hipotecària i els instruments financers de risc a
Espanya (2015/2740 (RSP) de 2 d'octubre, en la qual responent entre altres a la petició
1249/2013, s'adverteix en el seu punt número 9 que l'ÚS de l'IRPH ÉS CONTRARI a la
DIRECTIVA 93/13/CEE sobre clàusules abusives en contractes celebrats amb
consumidors. Tornant així les autoritats europees a deixar constància de l'opacitat i
manipulació bancària que caracteritzen l'IRPH.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Posicionar-se a favor de les famílies afectades i instar el Govern Espanyol a eliminar
de forma immediata i definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució
dels desapareguts IRPH Caixes i Bancs i a modificar per això, l'apartat 3 de la
Disposició addicional 15 del règim de transició per la desaparició dels índexs o tipus
d'interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, d'Ajuda als
emprenedors, de manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la
devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de manera
fraudulenta.
2. Demanar a l’equip de govern que impulsi de manera immediata un compromís ètic
mitjançant document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats
financeres, incorporant tots els mecanismes de mediació que siguin possibles,
suprimir les clàusules abusives tipus IRPH i els seus derivats, suspensió de
desnonaments, lloguers socials, i totes les conseqüències que aquesta mala praxi
hagi causat a les famílies afectades.
3. Demanar que es difongui entre les famílies afectades que vulguin revisar aquesta
clàusula, l’existència d’un servei per ajudar, assessorar i supervisar davant el risc de
seguir sent objecte d'aplicació de mesures abusives i desproporcionades per part de
les entitats bancàries, tal com ha denunciat diverses vegades la Comissió Europea.
4. Transmetre aquest acord per al seu coneixement i adhesió a les entitats
municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca i a les Associacions de veïns del municipi, així com publicar obertament
aquesta estafa per tots els mitjans.
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Resultat: Aprovat per unanimitat.
6.- Aprovació d’una proposta de descentralització democràtica i del Pla integral
del barri de Lourdes
Mollet del Vallès és una població amb gairebé 52.000 habitants amb una trama urbana
molt compacta, que fa que les actuacions urbanístiques, econòmiques i de serveis en
general afectin de manera comuna a tots els residents a la ciutat. Aquesta figura
compacta només resta desdibuixada per uns pocs habitatges a La Casilla i a Gallecs.
Però sobretot és Lourdes, que queda separat de la trama urbana de Mollet (separat per
l’autopista, la zona del Tir Olímpic i l’Escola de Policia), el barri que necessita una
actuació més individualitzada a causa de la llunyania amb la resta de la ciutat.
En territoris similars són diverses les possibilitats. Una d’elles és l’entitat municipal
descentralitzada (EMD), amb competències sobre la vigilància dels béns d’us públic i
dels béns comunals, la conservació i administració del seu patrimoni, l’enllumenat
públic i la neteja viària, l’execució d’obres i la prestació de serveis de competència
municipal d’interès exclusiu de l’entitat, l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones
dins el seu àmbit, la conservació i el manteniment dels parcs i jardins, i les activitats
culturals i esportives directament vinculades a l’entitat. També és possible un Òrgan
Territorial de Gestió Desconcertada (OTGD), per tal de facilitar la participació
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el ple pot acordar la creació d’aquests
òrgans els quals estan integrats pels regidors, representants de veïns i de les
associacions ciutadanes.
En tot cas, passats els anys i ja amb una democràcia local consolidada és important obrir
el debat sobre aquesta qüestió, sempre tenint en compte l’opinió dels veïns. I és que el
barri de Lourdes, per la seva situació singular, enganxat a la trama urbana de Parets del
Vallès, cal crear-hi una figura de descentralització, a partir d’una junta de veïns
democràtica que gestioni alguns aspectes i que representi els seus interessos davant
l’ajuntament.
També seria interesant, paral·lelament a la creació d’aquesta figura de descentralització,
fer un estudi actual i real de les necessitats i demandes d’aquest singular barri. Les
necessitats especials del barri i els problemes que té (arribada del bus urbà, dificultats
arquitectòniques i d’accessibilitat, així com problemes amb la riera, l’enllumenat i la
neteja, entre d’altres) fan necessari treballar i redactar un Pla Integral per al barri de
Lourdes, que compti amb la participació dels veïns, a través per exemple, d’una
consulta ciutadana per enumerar les seves prioritats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Estudiar les possibilitats de descentralització democràtica per al barri de Lourdes de
Mollet del Vallès.
2. Estudiar i redactar un Pla Integral per al barri de Lourdes, fent èmfasi en les
necessitats urbanístiques, econòmiques i de serveis en general. Aquest pla serà fet
amb consens amb les entitats veïnals i la resta d’entitats del barri, així com amb la
participació activa de la seva població, amb la possibilitat de celebrar també una
consulta ciutadana per saber què pensen els veïns sobre la descentralització
democràtica així com de les necessitats del barri.
3. Comunicar aquests acords a les entitats i associacions del barri de Lourdes.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Sancho, Sostres,
Vilaret i Vizcarra. Total: 10.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, Moya, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjada.
7. - Aprovació d'una proposta de promoció de producció i consum d'energies netes
per consolidar la sobirania energètica local
El 29 de desembre s’han dut a terme més de 2500 actes arreu del mon, incloent a
Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir que
en la cimera que la COP21 celebra a Paris del 30 de novembre a l’11 de desembre els
governs signin un acord mundial per fer front el canvi climàtic i s’ implementin les
mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del planeta sobrepassi
els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volen ser una crida ciutadana perquè els
representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de reduir les
emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica basada en les energies
netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica.
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol, es
troba en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de
combustibles fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en que són
aquests els principal responsables del canvi climàtic global
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs
centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica
perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la
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substitució completa d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per
energies renovables, juntament amb un ús més eficient de l’energia.
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou
model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi
climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior –
quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un nou estat- i genera energia
elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda,
incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea
ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'Administració
Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit
d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar
mesures que van significar la paralització de les inversions en energies renovables i la
imposició de llindars de potència per a les instal·lacions d'aquestes energies, a més de
retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment,
amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la
ciutadania com de les administracions públiques.
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió contra
les energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per
l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia, allunyant-se definitivament del model de
“balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre
entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual
administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis
energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives,
sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes,
entre d’altres l’autonomia local en matèria de subministraments.
Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les
permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial
existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable,
de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país
en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar la més gran oposició a la política energètica de l’Estat espanyol en
especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoproducció i autoconsum
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d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9
d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum del qual en demana la seva derogació
immediata.
2. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a eliminar els
impediments i traves injustificades a l’autoconsum i l’autogeneració elèctrica així
com a presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a
l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les simplificacions administratives
possibles, eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent.
3. Sumar-se al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de
contractació de subministrament d'energia verda per aquelles dependències i
instal·lacions d'aquest Ajuntament que l’actual situació contractual li permeti per tal
de promoure la producció i consum d'aquest tipus d'energia al seu municipi amb
l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania energètica local.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Pérez,
Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 22.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
8.- Aprovació d’una proposta d’inclusió del sindicat Unió de Pagesos al Consell de
Participació del consorci de Gallecs
En l’espai democràtic els representants dels treballadors, o sigui el món sindical, té per
llei una representació a les institucions democràtiques (ajuntaments, empreses
municipals, etc.), així com a l’empresa privada.
A l’Ajuntament de Mollet, així com a les seves empreses municipals, els sindicats
representant els treballadors són una part més de control i de proposta per a la qualitat
dels serveis que es presten, així com per a la protecció dels drets de les persones
treballadores, així com per a lluitar per a l’obtenció de millors condicions laborals.
Gallecs, terres propietat de l’Incasòl, és gestionat pel Consorci del Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs, així com per un plenari amb representació de la Generalitat
i dels diferents ens municipals que en formen part. Des del 14 de gener de 2015 es
disposa també d’un Consell de Participació, de caràcter consultiu, amb entitats
vinculades al territori, amb la intenció d’opinar, debatre, proposar i participar en la
presa de decisions sobre l’espai de Gallecs.
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A l’òrgan, que es pot ampliar, hi ha representants de la Generalitat, dels Ajuntaments, i
de 13 entitats relacionades amb el món veïnal de Gallecs, amb el món agrari, d’esbarjo,
i de defensa del territori.
Unió de Pagesos, sindicat del món de la pagesia majoritari al Vallès Oriental i a
Catalunya, va quedar exclòs en un primer moment d’aquest Consell de Participació i ha
demanat en repetides ocasions a diferents estrats la seva voluntat de ser-hi present. Cal
destacar que Unió de Pagesos ha estat repetidament el sindicat de més representació al
camp català: al Vallès Oriental va obtenir el passat mes de març de 2016 el 50% de
vots, i a Catalunya va obtenir el 57%. A la zona de municipis que formen part de
Gallecs va obtenir un 62%.
Seria allò més normal que el món sindical del camp català tingués un membre que
també pugui debatre i opinar al Consell de Participació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, així com als
representants de la Generalitat, i dels municipis que en formen part, la inclusió d’un
membre del sindicat Unió de Pagesos al Consell de Participació.
2. Fer arribar aquest acord als departaments de Territori i d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, als ajuntaments membres del Consorci, a Unió de
Pagesos, així com a la resta d’entitats membres del Consell de Participació.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz Jiménez, Pérez i Talarn. Total: 13.
S'abstenen: Buzón, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho. Total: 5.
Resultat: Rebutjada.
9. - Aprovació d'una proposta per impulsar un sistema de bo social d'oci
Atès que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol servei, activitat o equipament
és imprescindible, per garantir la seva funció social i cap persona en pugui quedar
exclosa per motius econòmics.
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental
per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen
alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.
Codi de verificació: ce81c0b6-04a4-494a-b8c6-9e5b9b54d840
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

Atès que aquesta crisi afecta especialment a la classe treballadora i a les capes populars
de la nostra societat i que resulta especialment dolorosa per infants i joves en els seus
períodes vitals formatius.
Atès que l’oci i la dignificació del temps lliure és un element imprescindible per la
integració social i el correcte desenvolupament d’una societat harmònica i que vol viure
amb igualtat d’oportunitats per tothom, especialment en el cas d’infants i joves.
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès hi ha contemplades bonificacions per criteris de renda, situació familiar,
col·lectius, etc. que engloben tots els àmbits i departaments de l’Ajuntament:
bonificacions esportives, educatives, de Serveis Socials, d’oci, mediambientals, de
joventut, d’ocupació, etc.
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès contemplen, entre d’altres, les següents bonificacions: prestació de serveis
esportius, de prestació del servei de Casal Obert, Bonificacions de subministres, per
activitat econòmica, per medi ambient, etc.
Atès que tots els actes de Festa Major d’estiu i hivern són gratuïts a excepció del
concert de Festa Major d’Estiu i un espectacle teatral, amb un preu simbòlic per
controlar l’aforament i que es destina íntegrament al banc d’Aliments.
Atès que la programació de cursos i tallers als Centres Cívics i Culturals de la ciutat
preveu activitats específiques adreçades a públics d’especials vulnerabilitat com l’obrim
finestres i l’espai familiar gratuïts, i, a més es reserven places gratuïtes als cursos i
tallers que es programen als Centres Cívics i Culturals per a persones que es deriven des
de Serveis Socials.
Atès que els actes culturals organitzats per l’Ajuntament són gratuïts.
Atès que tota la programació que organitza directament l’ajuntament dirigida als i les
joves com el Divendres què? entre d’altres, són gratuïts.
Atès que les tarifes dels cursos i tallers per a la gent gran estan subjectes a tarifació
social en funció de la renda.
Atès que les Ordenances Fiscals i de Preus Públics generals de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès contemplen a l’art.27.9 una clàusula general que especifica que es podrà
bonificar qualsevol servei de l’Ajuntament quan hi hagi un informe favorable de serveis
socials.
Atès que és possible que algunes persones potencialment beneficiàries podrien no tenir
coneixement de totes les bonificacions existents a les que es podrien acollir.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
Demanar al govern de la ciutat que dissenyi una campanya específica per donar a
conèixer les bonificacions i les tarifes socials que ja contemplen les actuals Ordenances
Fiscals i de Preus Públics per tal d’afavorir l’accés als serveis municipals a aquells
col·lectius més afectats per la crisi econòmica: joves, gent gran, aturats i aturades, i
altres col·lectius com els emprenedors i les emprenedores.
La campanya es basarà en el concepte “bo social” en especial en àmbits com:
bonificacions per a la llar; bonificacions per a l’activitat econòmica; bonificacions
mediambientals; bonificacions a l’oci i altres bonificacions.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Aprovació d'una proposta de creació de més carril bici
Des de les institucions públiques hem de defensar un municipi respectuós amb el medi
ambient. A Canviem Mollet apostem per un model de ciutat habitable i sostenible. Per
això creiem oportú i necessari potenciar alternatives que afavoreixin aquest model de
vida.
En aquest cas, presentem a consideració del Ple, la promoció de l'ús de les bicicletes
com a mitjà de transport urbà. La bicicleta és un mètode de transport eficient, que evita
problemes de trànsit, permet el transport sense recerca d'aparcament i pot ser un
important estalvi en despeses de transport de les persones i / o famílies. Si bé segons
dades del PMU, el 77% dels desplaçaments a la nostra ciutat es fan a peu, considerem
que no és només fruit de les dimensions de Mollet, sinó que respon a una des
incentivació de l'ús de la bicicleta a causa de la manca de infraestructures municipals.
Atès que actualment existeixen 36 punts d'aparcament de bicicletes i tan sols 5
quilòmetres de carrils bicis, concentrats majoritàriament en els barris de Can Pantiquet,
la Vinyota i Riera Seca.
Atès que des de fa temps l'ús recreatiu i esportiu de la bicicleta s'ha anat estenent a la
nostra població. Tots els caps de setmana hi ha una gran afluència de ciclistes pels
nostres carrers, carreteres i espais naturals (Gallecs) i aquesta afició té perills i punts de
risc que convé tenir en compte. Algunes de les zones que més ens crida l'atenció és
Rambla Nova, Avinguda Antoni Gaudí / Jaume I i els accessos als nostres polígons
industrials en què conflueixen gran quantitat de vianants, ciclistes i vehicles cada dia.
Atès que la seguretat dels ciclistes i vianants ha de es prioritària per la seva
vulnerabilitat considerem que per tot això l'Ajuntament, com a administració competent,
hauria de crear carrils bici a aquests punts adequant-los i senyalitzant-los per circular
amb seguretat i potenciar el seu ús per vianants i ciclistes.
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Atès que ja hi ha experiències àmpliament desenvolupades en diferents ciutats del
nostre país que avalen l'èxit de tenir carril bici i normativa específica del seu ús.
Atès que aquesta proposta que portem és de caràcter local i fàcilment realitzable amb
una inversió senzilla i econòmica en infraestructures que es amortitzarien àmpliament
traduïdes en estalvi d'energia, sostenibilitat urbana, reducció de la contaminació,
fluïdesa del trànsit i sobretot en un increment de la salut física i mental de la població.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar els tràmits perquè l'Ajuntament de Mollet del Vallès dissenyi un Pla per
projectar un carril bici des del nucli urbà fins a les zones industrials (polígons) i el
Parc natural de Gallecs. Dissenyant-lo amb la participació conjunta de tots els grups
municipals, mitjançant la Taula de Mobilitat, i també amb les associacions
interessades i clubs ciclistes del municipi.
2. Que l'Ajuntament de Mollet del Vallès potenciï, amb més intensitat si cap, l'ús de la
bicicleta mitjançant campanyes de sensibilització.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. - Aprovació d'una proposta de millora dels patis interiors d'illa de Plana Lledó
El barri de la Plana de Lledó és un barri que va néixer com a fruit del fort dinamisme
industrial dels anys seixanta i setanta. La forta densitat edificatòria resultant d’un
creixement urbanístic incontrolat i la presència d’una població formada principalment
per immigrants van donar lloc a un barri amb una situació socioeconòmica i urbanística
especial.
Per tal de millorar la situació del barri l’ajuntament porta molts anys invertint i
treballant des de diferent vessants al barri i va presentar sol·licitud d’ ajut a la
convocatòria de Llei de barris que tenia com a objecte la intervenció integral a zones o
barris de municipis de Catalunya. Per això, l’any 2008 el barri de la Plana Lledó va
incorporar-se a aquest programa especial.
Les darreres actuacions realitzades han permès dotar de nous equipaments municipals al
barri, com són el Centre de Serveis El Lledoner, el Casal Obert, millorar l’espai públic,
l’enllumenat, millorar en l’accessibilitat, etc.
Atès que queden pendents de realitzar actuacions al barri incloses dintre del programa
de la Llei de barris que han quedat en suspens per manca de finançament per part de la
Generalitat de Catalunya i hi ha d’altres actuacions proposades que no van rebre
finançament per part de la Generalitat, com és per exemple la rehabilitació els espais
públics d’interior d’illa de l’av. de Caldes de Montbui.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al govern municipal que estudiï la possibilitat de fer un pla de millora dels
espais públics d’interior d’illa del barri de Plana Lledó.
2. Donar trasllat a l’AVV del barri de Plana Lledó i a l’associació de comerciants de
Plana Lledó i Can Borrell.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una sol·licitud d'informació i transparència a la gestió de
l'Hospital de Mollet
El grup municipal Canviem Mollet presenta la seva moció que literalment diu:
“Des de la construcció de l'Hospital de Mollet fins al dia d'avui hem assistit a tot un
cúmul de situacions de denúncia de presumptes irregularitats pel que a la seva gestió es
refereix.
Presumptes irregularitats en la gestió econòmica que abasten diversos aspectes: contractació
de serveis, pagaments de lloguers desmesurats, externalització a Clíniques privades, dobles
llistes d'espera, que han estat denunciades per la societat civil des de la Plataforma per la
Sanitat Púbica del Baix Vallès mitjançant campanyes informatives i fins i tot accions legals.
Fruit de tot això, i després d'haver valorat i ponderat de manera exhaustiva tota
informació al nostre abast, des Canviem Mollet creiem que ha arribat el moment
demanar de manera oficial i amb el suport de totes les forces polítiques representades
aquest consistori tota la informació econòmica administrativa referent a la Gestió
l'Hospital de Mollet.

la
de
en
de

L'Hospital de Mollet està gestionat per la Fundació Sanitària de Mollet, entitat sense ànim
de lucre, i en la qual l'Ajuntament de Mollet es troba representada actualment pel seu
Alcalde.
Una representació municipal que ha vist disminuïda la seva representació de tres membres a
un després d'una recent modificació estatutària.
S’ha observat una opacitat informativa molt preocupant pel que fa a la gestió econòmica.
Estem segurs que el millor antídot per a qualsevol símptoma de presumpta corrupció o
irregularitat és la transparència pública de la gestió econòmica i administrativa, tal com es
recull en l'actual Llei de Transparència i que avalen totes les forces polítiques.
És imprescindible fer una menció expressa i un reconeixement a l'extraordinària tasca que
realitzen els professionals sanitaris i treballadors de l'Hospital de Mollet. És gràcies a la
Codi de verificació: ce81c0b6-04a4-494a-b8c6-9e5b9b54d840
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

seva desinteressada vocació i a la seva professionalitat que l'Hospital de Mollet gaudeixi
d'alts nivells d'eficiència i èxit. Tot això malgrat els continus atacs que han patit en drets
laborals, socials i econòmics. La defensa de totes i tots ells és també motiu de la presentació
d'aquesta moció.
El model de sanitat pública a Catalunya ha estat molt tensionat els darrers anys per la
davallada del pressupost aportat i està en debat la vigència del model actual, on dins de la
xarxa pública hi ha participació de diferents graus i maneres del sector privat. En el cas de
l’Hospital de Mollet, considerant que es va fer una gran inversió pública a l’hora de
construir l’edifici i els entorns, així com que el 98% del pressupost que gestiona la Fundació
Sanitària Mollet respon a contractes amb entitats públiques, cal que es revisi el model de
gestió per tal que sigui el màxim transparent i que permeti un control més exhaustiu.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar a l'actual i únic representant de l'Ajuntament de Mollet, el nostre Alcalde Sr.
Monràs, que demani en la seva condició de vicepresident de la Fundació Sanitària de
Mollet una auditoria pública que permeti analitzar la seva gestió i que inclogui tota la
informació econòmica i administrativa relativa a la gestió amb fons públics relativa a la
gestió de l'Hospital de Mollet (Convenis CatSalut, Pressupostos, liquidacions
pressupostàries, contractes de serveis interns i externs amb tercers, etc...) des del primer
any de la posada en funcionament de l'Hospital de Mollet per compartir-la amb la resta
de membres d'aquest consistori amb la resta d’ajuntaments implicats i amb la
ciutadania.
2. Sol·licitar a la Fundació Sanitària de Mollet una representació ponderada dels seus
Regidors i Regidores de l'Ajuntament de Mollet en el Patronat de la Fundació Sanitària
de Mollet amb l'objectiu de millorar el funcionament democràtic de la mateixa i
potenciar la col·laboració de la institució de major representació democràtica a nivell
municipal.
3. Demanar també una reclamació ja històrica de la Plataforma de la Sanitat Pública del
Baix Vallès de formar part també, amb veu però sense vot, del Patronat de la Fundació
Sanitària Mollet.”

El grup municipal CiU presenta el seu vot particular, que literalment diu:
“La Fundació Sanitària de Mollet és una entitat sense finalitat de lucre creada l’any
1996 per la Mutualitat Federada de Previsió Social, Socors Mutus de Mollet, gestora del
centre hospitalari històric de la ciutat, amb una trajectòria de més de quaranta anys com
a hospital general bàsic de la xarxa pública, que ha adaptat la realitat de serveis, la seva
composició i naturalesa estatutària d’acord als requeriments públics dels ciutadans i
ciutadanes del seu entorn.
L’àrea d’influència de la Fundació ha estat tradicionalment la subcomarca del Baix
Vallès (Vallès Oriental), que comprèn les poblacions de Mollet del Vallès, La Llagosta,
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Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles,
amb una població d’uns 100.000 habitants. La posada en marxa del nou hospital ha
suposat l’increment d’aquesta àrea d’influència amb les poblacions de Santa Perpètua
de Mogoda, Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental), fet que
dibuixa una nova àrea d’influència de 165.000 habitants, deu municipis, i per tant
l’Hospital no només és la referencia dels 52.000 habitants de Mollet sinó de 113.000
habitants més aproximadament.
A més de l’actual Hospital de Mollet, que és hospital d’aguts, la Fundació Sanitària
gestiona l’Institut de Salut Mental Jaume Vilaseca i Pujades, l’Hospital Sociosanitari de
Mollet, la Residència de gent gran de “Sta Rosa” a Mollet, la residència de gent gran
“Pedra Serrada” a Parets, i la residència per a persones amb discapacitat “La Vinyota”
de Mollet. El darrer any, la mateixa Fundació ha posat en marxa un dispositiu d’ajut
social, la Fundació “El roure del Vallès”, que canalitza atenció a necessitats dels més
desfavorits, de l’àmbit social, del món de la discapacitat i el tercer món.
El màxim òrgan de govern de la Fundació Sanitària de Mollet és la Junta del Patronat.
Aquesta Junta està formada, segons marquen els seus estatuts, per 8 membres de la
societat civil nomenats per la Mutualitat de previsió social Societat de Socors Mutus de
Mollet, l’Alcalde de Mollet del Vallès, 1 membre del Departament de Salut, 3 membre
de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Deu, 1 membre de la Cambra de Comerç de
Barcelona i 1 membre de la Universitat de Barcelona. Informació que està a disposició
de tots els ciutadans a la web de la Fundació.
El web de la Fundació Sanitària de Mollet disposa a més a més d’un portal de
transparència (http://portaltransparencia.fsm.cat/transparencia/) en el que es dona
informació diversa com els estatuts, l’estructura de gestió, la memòria de la seva
activitat, la memòria de l’activitat docent, dades econòmiques i resultats, contractes amb
les administracions, així com la memòria de responsabilitat social corporativa, sempre
d’acord amb la normativa que el Departament ha establert segons la instrucció 2/2016,
en referència a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de serveis sanitaris
públics que no tenen naturalesa pública.
També s’ha de dir que la Fundació Sanitària de Mollet, i d’acord amb els seus estatuts,
va constituir l’any 2012 el Consell de Participació Ciutadana. Aquest consell de
participació té com a objectiu ser un òrgan assessor de la pròpia Fundació que permet
escoltar les veus dels ciutadans i ciutadanes de l’àrea de referència de la institució
vallesana, així com l’assessorament, supervisió i seguiment de l’activitat i econòmic
dels dispositius assistencials i socials que gestiona. El primer president del Consell de
Participació Ciutadana del FSM va ser el Sr. Lluis Martínez Camps, actual Síndic
Personer de Mollet del Vallès, i l’actual president és el Sr A. Llargués. Un ens que es
reuneix trimestralment i que respon a tots els dubtes i requeriments sobre els que és
requerit. En el Consell de Participació Ciutadana hi participen: l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, l’Ajuntament de Caldes, l’Ajuntament de La Llagosta, l’Ajuntament de
Martorelles, l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, l’Ajuntament de Parets del
Vallès, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Ajuntament de Santa Perpetua de
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Mogoda, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, AFIMOIC, associacions de
veïns, Càritas Parroquial, Creu Roja Mollet, Plataforma de Salut Pública del Baix
Vallès, la Taula de Discapacitats, la Taula de Salut Mental, el Síndic Personer de Mollet
del Vallès i la Fundació Sanitària de Mollet.
Cal assenyalar que les dades econòmiques i assistencials són des de fa anys a disposició
dels ciutadans a través de la Central de Resultats del Catsalut que es publica obertament
des del Departament de salut.
Tot i aquests mecanismes de transparència i la participació en els mateixos de
representants de les diferents institucions i municipis que participen del projecte,
darrerament hi ha hagut veus per part de la Plataforma en Defensa de la Salut Pública
del Baix Vallès i el Grup Municipal Canviem Mollet posant en dubte la bona gestió i la
correcta utilització dels recursos públics de que disposa la FSM.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1- Tenint en compte que els recursos públics que gestiona la Fundació Sanitària de
Mollet provenen, majoritàriament però no exclusiva, del Departament de Salut, i
malgrat que aquesta institució ja té un membre en la seva Junta del Patronat,
traslladar al Departament de Salut les inquietuds expressades per la Plataforma en
Defensa de la Salut Pública del Baix Vallès i pel Grup Municipal Canviem Mollet i
demanar que doni raó de la correcta gestió i utilització adequada dels recursos
públics que rep la FSM.
2- Donar coneixement del precedent acord als membres de la Junta del Patronat del
FSM, als membres del Consell de Participació Ciutadana del FSM que representen
als Ajuntaments del Baix Vallès, als Ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda,
Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans y al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.”

Sotmès a votació el vot particular, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Muñoz, Garzón, Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Buzón, Moya, Murillo i Sancho. Total: 4.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.
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13. Aprovació d’una proposta de suport als ajuntaments investigats per
l’Audiència Nacional pel dret a decidir
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en
l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i
el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu
Parlament de la resolució 5/X del23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i
ha de poder expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors
i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i
l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, els regidors i regidores dels nostres
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del
Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels
delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels
regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat els
parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel
cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els
ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és
el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es
dirigeixin als ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin
tota mena d’informació.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Mollet del Vallès als requeriments enviats per
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
2. Donar ple suport a les persones –càrrecs electes-que, a causa d'aquests requeriments
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el
dret fonamental a la lliure expressió.
3. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment
cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que
emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com
l’administració més propera a la ciutadania.
4. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de
Mollet del Vallès a participar-hi.
5. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes Federació de
Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de
Municipis per la Independència, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya i als governs de l’estat espanyol i francès.

Sotmès a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra. Total: 11.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz i Pérez. Total: 11.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Empat.
Es fa una segona votació que dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra. Total: 11.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz i Pérez. Total: 11.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde.
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14. - Aprovació d'una proposta per a la modificació de l'ordre de copagament per
a les persones amb discapacitat
Atès que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al
desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de
dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va
significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o
dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves
necessitats.
Atès que el model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en
què es combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts:
l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre
el que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció de la capacitat
econòmica del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a
un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti
per falta de capacitat econòmica.
Atès que en l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials, va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la
universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis
socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No
obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés
es pogués condicionar al fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin
una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les
administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.
Atès que en aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat
econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les
Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per
determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la
persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials.
Atès que amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de
servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat.
Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues
familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest
servei paguin més, amb increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.
Atesa la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que
depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema de
copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme pel
Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament establert per
l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica
dels recursos econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una
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pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca
garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals
necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Atès que resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que
no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la
ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es
vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei
que li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients
per gaudir d’aquesta autonomia.
Atès que diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat
han posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar
la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts
dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la
seva socialització i integració social, i els condemna a una situació de pobresa crònica.
Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis
sinó un copagament just i equitatiu.
Atès que recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes
Balears han portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris
i establint condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir
les persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei.
Atès que el passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una
Proposta de Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de
la Generalitat a derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i
modificar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per establir criteris
més justos, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats
representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica de les
persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions
econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la
cartera de Serveis Social.
2. Instar al Govern de la Generalitat a complir de manera immediata els acords que va
assolir amb el sector:


Es va evidenciar que la quantitat mínima garantida per a despeses personals són
insuficients i s’han d’incrementar. La proposta d’increment sobre l’IRSC que es
va acordar va ser el següent:
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Tipologia de serveis:
1263331/1263332 Residència
Discapacitat Física
1262331/1262332 Residència
Discapacitat Intel·lectual (suport extens
i extens amb Trastorn de Conducta)
1262333/1262334 Residència
Discapacitat Intel·lectual (suport
generalitzat)
1262321 a 1262326 Llar-residència
Discapacitat Intel·lectual

Increment sobre
l’IRSC:

Import:

Del 30% al 60%

398,39 €

Del 20% al 45%

298,79 €

Del 20% al 50%

331,99€

Del 50% al 60%

398,39 €

 També es va acordar la creació d’un front comú pels aspectes que competeixen a
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (prestacions familiars). El Departament
ja va enviar una carta sol·licitant una reunió on assistiran representants, tant de
la Generalitat, com de les tres federacions, com assessors jurídics corresponents,
per tal de defensar les propostes conjuntament.
3. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), per al seu correcte
desenvolupament.
4. Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya, la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la
Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), al
COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), i a la
Taula per a persones amb discapacitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d'una proposta de suport a la celebració del Dia de l'Orgull LGTB
Atès que, el proper 28 de juny de 2016 es celebra a tot el món el dia de l’orgull LGBT
en commemoració a les revoltes de Stonewall el 1969 en el Greenwich Village de Nova
York. Aquest esdeveniment va suposar el naixement del moviment de alliberació gay,
lèsbic, transsexual i bisexual (lgtb). Una commemoració nascuda de la rebel·lió
ciutadana contra injustícia, la discriminació, y la constant persecució social i policial
que va donar origen a un moviment social per els drets civils i els drets sexuals en tot el
món.
Atès que la orientació sexual i la identitat de gènere segueix sent objecte de persecució
legal a molts països.
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Atès que organitzacions com la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association (ILGA) i Amnistia Internacional denuncien q prop de 80 països
tipifiquen com il·legals les relacions consentides entre persones del mateix sexe, i la
gran majoria ( 36 a Àfrica, 19 a Àsia , 9 a Oceania, 8 al Carib i 2 a Amèrica Central i
del Sud ) les castiguen amb penes de presó.
Atès que, hi ha països on l'homosexualitat no està penada legalment però en els quals
les persones LGBTI pateixen de forma diària discriminació i crims d'odi. Actualment en
10 països la homosexualitat pot suposar la pena de mort (Afganistan, Brunei, Iran,
Mauritània, Pakistan, Aràbia Saudí, Sudan, Iemen, parts de Nigèria i Somàlia) i entre l'1
de gener de 2008 i el 31 desembre 2014 van ser reportats 1.731 assassinats al món
contra persones transgènere.
Atès que, el discurs homofòbic de molts governants , polítics , religiosos i mitjans de
comunicació fomenta un clima d'intolerància i discriminació contra lesbianes , gais ,
bisexuals, transgènere i intersexuals , i fins i tot encoratja la violència contra aquestes
persones.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Mollet a la celebració del dia de
l’Orgull LGTB, Dia Internacional dels Drets de Lesbianes, Gays, Transexuals i
Bisexuals i a tots els col·lectius i moviments que lluiten per reconèixer els drets
civils i sexuals de totes les persones
2. Com a mostra d’aquest recolzament, que el dia 28 de Juny es pengi la bandera de
l’Arc de Sant Martí al balcó de l’antiga Casa de la Vila, a la plaça Prat de la Riba.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
16. - Aprovació d'una proposta de rebuig de la visita d'Arnaldo Otegui al
Parlament
Atesa la reunió del proppassat dimecres 18 de maig, mantinguda entre el Secretari
General de Sortu, Arnaldo Otegui, al Parlament de Catalunya, convidat per la Presidenta
de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència i
rebut tanmateix per la pròpia Presidenta de la institució.
Atès que Otegui és un polític condemnat per segrest, enaltiment del terrorisme i
pertànyer a banda terrorista en clau de dirigent, i per tant ha causat innumerable dolor a
les víctimes i a tot el sistema democràtic.
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Atès que Otegui pretén ara presentar-se com un home de pau, on la realitat és que mai
ha demanat perdó a les víctimes, de manera clara i inequívoca, per els crims comesos
per ETA, entre ells, els 54 morts catalans de l'Hipercor de Barcelona de 1987.
Atès que la visita d'Otegui al Parlament de Catalunya no només implica una ofensa a les
víctimes d'ETA, sinó que sobretot suposa un acte que degrada la institució que
representa a tots i totes les catalans.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Lamentar la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya, donat que aquesta
visita malmet els sentiments de les víctimes d'ETA, que han estat ofeses pel
tractament que ha rebut aquest personatge en la principal institució catalana, per la
pròpia Presidenta del Parlament de Catalunya, com si fos un polític més del nostre
sistema democràtic.
2. Donar trasllat de la present moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la Mesa del Parlament.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz, Pérez. Total: 11.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres, Talarn,
Vilaret, Vizcarra. Total: 11.
S'abstenen: Ningú.
Resultat: Empat.
Es fa una segona votació que dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros ME., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz, Pérez. Total: 11.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres, Talarn,
Vilaret, Vizcarra. Total: 11.
S'abstenen: Ningú.
Resultat: Aprovat amb el vot de qualitat de l’alcalde.
17. - Mocions d'urgència
No n’hi ha
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18. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. Daví:
Demana que es tinguin en compte els horts urbans.
Preguntes
Sr. Buzón:
1. Sobre el nom de la persona responsable del twitter de l’ajuntament de Mollet.
Sr. Sancho:
1. Sobre l’estat de l’edifici de Jaume l (antic ajuntament).
2. Sobre l’estat de manteniment dels col·legits públics.
Sr. Amaya:
1. Sobre la raó per la qual la bandera europea està hissada encara que la situació
dels refugiats no ha canviat.
Sra. Vilaret:
1. Sobre si s’ha presentat alguna sol·licitud al FEDER.
2. Sobre quin és l’ordre d’intervenció en el Ple.
Sr. López:
1. Sobre perquè no es reuneixen els Consells de Participació.
2. Sobre si s’ha pres alguna decisió amb relació a la sentència sobre
l’acomiadament del gerent de Vallès Visió.
Sr. Sostres:
1. Sobre si es convocarà la taula de mobilitat en aquest mes de maig tal com
s’havia acordat.

Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
21/06/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
22/06/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201605301713270000_FH.videoacta.
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