ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 de juny de 2017
De 19.05 a 21.30 h
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
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventora
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2017
2. Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d'Habitants a 1-1-2017
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3. Aprovació de la Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per a l'economia
circular
4. Aprovació d'una proposta relativa a la creació de jutjats provincials per resoldre
procediments sobre les clàusules sòl de les hipoteques
5. Aprovació d'una proposta d'ampliació i reforç dels jutjats de Mollet del Vallès
6. Aprovació d'una proposta amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament
LGTBI
7. Aprovació d'una proposta de rebuig a la Disposició addicional 27 del Projecte de
pressupostos generals de l'Estat
8. Aprovació d'una proposta per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia
catòlica
9. Aprovació d'una proposta per a la concessió del nom d'Ignacio Echeverría a la pista
d'skate de l'avinguda Rívoli
10. Aprovació d'una proposta per impulsar zones lliures de violència a les instal·lacions
esportives municipals
11. Aprovació d'una proposta per a una educació trilingüe
12. Aprovació d'una proposta per al desenvolupament d'un arxiu de dones rellevants de
Mollet
13. Aprovació d'una proposta per al desmantellament de les instal·lacions del projecte
Castor
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2017
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2017.
2. - Aprovació del resum numèric del Padró Municipal d'Habitants a 1-1-2017
Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2017 amb un total de 51.178 veïns i veïnes.
Vist l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els
ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l'1 de
gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior.
Vistes les instruccions de la Resolució de la presidenta de l'Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General d'Administració Local per a la revisió del padró
municipal i del procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població
(BOE núm. 5, de 6 de gener de 2004) s'ha obtingut un fitxer de la població a 1 de gener
de 2017 després d'haver enviat a l'INE els moviments corresponents al mes de febrer.
Aquest fitxer inclou 51.178 registres d'habitants i s'adjunta a l'expedient en un disc
compacte amb el nom C08124AI.017.
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Vist l’informe del Cap de Secció d’Informació i Atenció Ciutadana.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2017 amb un total de 51.178 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
3. - Aprovació de la Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per a
l'economia circular
El concepte d’economia circular està cada vegada més present a la nostra societat. Els
recursos dels que disposem són finits, i el ritme de producció actual s’ha convertit en un
sistema insostenible a mig i llarg termini, no només des del punt de vista medi
ambiental, sinó també econòmic i social.
Davant aquesta situació, l’economia circular planteja convertir allò que llencem en nous
recursos. Es tracta d’ impulsar un nou sistema de producció i creixement econòmic
basat en els principis de la natura, que reutilitzi o recicli materials i residus que generem
per crear noves matèries primeres. D’aquesta manera, tanquem el cicle de productes
incorporant-los de nou al mercat, donant-los una segona vida i avançant cap al
desenvolupament sostenible.
L’economia circular és una nova manera d’entendre la societat i l’economia des d’ una
perspectiva més innovadora i amb molt reptes, en la que ciutadans, empreses i
administracions públiques han d’anar de les mans. Hem de repensar i redissenyar la
forma en la qual produïm perquè, des del seu origen, els productes tinguin una fulla de
ruta que seguir una vegada que finalitzi els seu ús.
El passat 2 de desembre de 2015 la Comissió Europea va adoptar un paquet de mesures
sobre l’economia circular per ajudar a establir un marc global que permeti la transició a
aquest nou model. Aquesta iniciativa és una de les més grans que ha assumit Europa per
als pròxims anys, i ha comptat inicialment amb més de 6000 milions d’euros de
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recolzament financers per a la seva implantació, provinents del Pla Horizon 2020 i dels
Fons Estructurals per a la gestió de residus.
El paquet consta d’un pla d’ acció de la Unió Europea, amb mesures que contemplen tot
el cicle de vida dels productes: el disseny, l’abastiment, la producció i el consum, la
gestió de residus i el mercat de matèries primes secundaries. Un projecte clau per
establir a Europa como líder d’una nova economia basada en la innovació, que
suposaria la generació de més de 400.000 llocs de treball a la Unió Europea
(52.000 dels quals a Espanya), segons càlculs de la Comissió Europea, a més d’aportar
importants estalvis d’energia i beneficis medi ambientals.
Atès la iniciativa de la FEMP de promoure entre les entitats locals l’adhesió a la
Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l’Economia Circular, compromís
de les entitats locals amb la Declaració de París i amb les exigències derivades del
paquet de mesures d’economia circular aprovat pel Parlament Europeu, un canvi amb el
model econòmic.
Atès que la Declaració de Sevilla remarca l’important paper que han de desenvolupar
les ciutats per a la implantació del nou model de desenvolupament que representa
l’economia circular, una fórmula en la qual la revalorització dels residus, la preservació
dels recursos i la tendència cap el residu cero obre la porta al creixement sostenible, al
foment de l’ocupació verda i a la competitivitat. La Declaració resumeix en onze punts
les línies d’actuació a les que es comprometen les ciutats per afavorir l’economia
circular, perquè les entitats locals són la clau per a l’economia circular.
Atès el compromís fer de l’Ajuntament de Mollet per les polítiques medi ambiental i de
sostenibilitat, compromís que s’ha vist reconegut amb el lliurament del guardó
European Green Leaf (ciutat europea del medi ambient) a la nostra ciutat l’any 2015 per
part de la Comissió Europea.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de 27 de febrer de 2017 es va votar una proposta de
reutilització d’objectes lliurats a la Deixalleria, i que està pendent de posar en marxa,
que està molt en sintonia i en els objectius de la Declaració de Sevilla.
Atès que l'Ajuntament de Mollet ja té contractat subministrament elèctric amb energies
100% renovables.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adherir-se a la Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l’Economia
Circular i assumir els compromisos que se’n deriven.
2. Traslladar aquest acord a la Secretaria General de la FEMP.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
4. - Aprovació d'una proposta relativa a la creació de jutjats provincials per
resoldre procediments sobre les clàusules sòl de les hipoteques
La Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial, en data 25 de maig, va
aprovar un acord segons el qual a partir del dia 1 de juny entra en funcionament un
jutjat centralitzat per cada província, per tramitar les noves demandes que és puguin
plantejar per resoldre les denominades clàusules sòl de les hipoteques.
Aquesta mesura aprovada pel CGPJ i el beneplàcit del Ministeri de Justícia, va en la
línia de centralitzar la justícia i allunyar-la dels ciutadans que no resideixen a les
capitals de la província, amb una clara conculcació del dret a la tutela judicial efectiva i
de proximitat.
Aquesta mesura no és la millor manera de facilitar als ciutadans els seus drets de
reclamació per les clàusules sòl de les seves hipoteques, no envà la manca de proximitat
del Jutjat al que s'hauran de dirigir pot acabar tenint un efecte dissuasiu.
Els serveis públics, com el de la Justícia, ajuden a vertebrar el territori i a donar-li
consistència. Mesures com aquesta poden comportar la pèrdua de serveis públics
prestats des de la proximitat comarcal i per tant posen en perill el model territorial ric i
divers del que gaudim a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Consejo General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia que aturin
aquest projecte.
2. Sol·licitar que s’adoptin les mesures per reforçar l'actual estructura judicial, basada
en els jutjats i tribunals de tots i cadascun dels partits judicials de Catalunya en el
supòsit de que les necessitats del servei, provocat per un increment de demandes
judicials per la resolució de les clàusules sòl de les hipoteques, requereixi una millor
dotació de recursos a l'administració de justícia.
3. Traslladar aquests acords al Consejo General del Poder Judicial, al Conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, al President del Tribunal Superior de Justícia
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de Catalunya, al Ministeri de Justicia, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al
Col·legi d’Advocats de Granollers.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E i Muñoz Jiménez. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Aprovació d'una proposta d'ampliació i reforç dels jutjats de Mollet del Vallès
De l'última estadística elaborada pels Lletrats de l'Administració de Justícia dels Jutjats
de Mollet del Vallès, resulta que el nombre d'entrada conjunt d'assumptes civils i
penals, així com la pendència d'assumptes d'una i altra matèria en els cinc jutjats del
partit judicial, excedeix d'unes càrregues de treball raonables, superant l'índex
recomanat pel mateix Consell General del Poder judicial sobre la càrrega de treball que
hauria d'assumir un òrgan judicial i existint diferències notables en relació amb els
Jutjats d'altres partits judicials pròxims.
Amb aquestes dades, i malgrat els esforços dels Jutges, Lletrats de l'Administració de
Justícia i funcionaris destinats als Jutjats de Mollet del Vallès, és impossible poder
oferir al ciutadà un servei públic de qualitat, amb la celeritat i eficàcia necessàries per a
un correcte funcionament de l'Administració de Justícia.
Davant d'aquesta constatada realitat, considerem que és inadmissible que l'actual Planta
Judicial permeti una distribució de la càrrega de treball tan desigual segons quin sigui el
territori, ja que no hi ha cap justificació perquè els ciutadans residents en el partit
judicial de Mollet del Vallès es vegin abocats a rebre una resposta judicial als seus
problemes més tardana que el que passa en altres partits judicials.
Els més de 183.000 habitants i les 2.800 empreses del conjunt de municipis que formen
el partit judicial de Mollet del Vallès tenen dret a una tutela judicial efectiva de la
mateixa qualitat que la que puguin tenir la resta de ciutadans i empreses que resideixen
en qualsevol altre punt de la geografia catalana o espanyola.
En els municipis que conformen el partit judicial també hi equipaments públics
singulars i instal·lacions de concurrència pública que pel seu impacte econòmic i social
en el territori també influeixen en el nombre d’assumptes civils i penals que arriben als
jutjats. Tal és el cas, per exemple, del Circuit de Catalunya a Montmeló que compta
amb una mitjana d'espectadors anuals de 575.000 persones i genera unes 10.000
contractacions temporals a l'any, així com les instal·lacions de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya que acull l'Escola de Policia de Catalunya, l'Escola de Bombers i
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de Protecció Civil i el centre universitari adscrit a la Universitat de Barcelona on
s'imparteixen estudis sobre seguretat.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia, que
ampliïn la planta judicial del partit de Mollet del Vallès, amb l'objectiu de rebaixar
la càrrega de treball fins situar-la en uns percentatges raonables.
2. Sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que mentre no es decideixi
la creació de nous òrgans judicials, destini reforços de Jutges suficients perquè
l'actual col·lapse es redueixi.
3. Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que en l'actual
situació i mentre no s'aconsegueixi superar aquesta gran tensió de treball, destini
funcionaris de reforç suficients i, quan es produeixi alguna baixa laboral, per
malaltia o per trasllat de lloc de treball, es procedeixi immediatament a la cobertura
de cadascuna de les esmentades baixes.
4. Traslladar aquests acords al Consell General del Poder Judicial, al Ministeri de
Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, al Jutjat Degà de Mollet i als ajuntaments del
partit judicial de Mollet.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Aprovació d'una proposta amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i
Alliberament LGTBI
El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on
per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les
persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar,
reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la
identitat i expressió de gènere.
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Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta
feina a fer. A dia d’avui, a 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les
persones LGTBI i, el més greu, en 7 estats es segueix condemnant l’homosexualitat
amb la pena de mort. Fins i tot on no hi ha persecució legal hi ha persecució social. Per
això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i
discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la
república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per part les autoritats
d’aquest país. Des del 2009 l’Estat Espanyol reconeix el dret d’asil per motius
d’orientació sexual, però, tot i així, organitzacions com ACNUR denuncien que
actualment hi ha prop de 20.000 peticions d’asil esperant resposta. Una resposta que pot
trigar fins a dos anys davant situacions personals que son de risc imminent.
També en el nostre entorn més proper hem patit agressions lgtbifòbiques a municipis
catalans com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. A la demarcació de
Barcelona és on més incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més
agressions a l’espai públic. És per això que es fa imprescindible el desplegament i
aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia
rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre país. Així com és imprescindible
consolidar la presència de les persones LGTBI en espais de rellevància púbica i l’espai
públic en general, més enllà del món virtual i 2.0.
I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l’Estat Espanyol, després de 12 anys de
matrimoni igualitari i de 10 anys de l’aprovació de la llei d’identitat de gènere encara hi
ha conquestes a fer en àmbits com l’educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis
recents, més del 80% de les persones LGTBI amaguen la seva condició al seu lloc de
treball.
Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments
LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40è aniversari de la
primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol que va
tenir lloc a Barcelona.
Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del nostre
Ajuntament per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat
afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. L’Ajuntament de Mollet
se sent orgullós de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es
garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la proposta de “Ley contra la
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
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transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el
passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
2. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009 en el seu
article 7 que reconeix el dret d’asil de les persones per motius d’orientació sexual i
agilitzar els processos per resoldre les sol·licituds d’asil de persones provinents de
països que persegueixen i/o castiguen les persones LGTBI.
3. Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia en tots els seus articles.
4. L’Ajuntament de Mollet elaborarà una diagnosi i un Pla Municipal per la diversitat
sexual i de gènere, amb el termini de 12 mesos, que englobi el conjunt de
polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.
5. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a
Mollet del Vallès.
6. Commemorar cada any el 28 de Juny – Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI- ,
penjant el símbol de l'arc de Sant Martí al Balcó de Prat de la Riba, així com
programant actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant
l’organització d’esdeveniments per part d’entitats i ciutadania.
7. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat
Espanyol i a totes les entitats del municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

7. - Aprovació d'una proposta de rebuig a la Disposició addicional 27 del Projecte
de pressupostos generals de l'Estat
El Govern del Partit Popular ha presentat el projecte dels Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2017, que intentarà aprovar i en els que per sorpresa, apareixen unes
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disposicions addicionals, que res tenen a veure amb els PGE, i en concret la 27, respon a
un intent d’impedir els processos de remunicipalització de serveis per part dels
Ajuntaments. Ens trobem davant l’enèsim atac a l’autonomia i la sobirania municipal, i
davant d’un greu conflicte democràtic, a on els responsables polítics municipals, que
han estat escollits lliure i democràticament pels seus conciutadans, no poden aplicar
aquelles polítiques que considerin més adients per a anteposar els interessos col·lectius
als privats. Recordem que el ple de l’Ajuntament de Mollet ja s’ha manifestat a favor de
l’estudi de la gestió directa de l’abastament d’aigua, per una amplia majoria .
No és cap secret que el govern del PP vol impedir o dificultar els processos de
remunicipalització iniciats per diversos Ajuntament durant els últims anys. Si al març
l’Abogacia de l’Estat es personava per primera vegada contra un Ajuntament per
recuperar la gestió pública de l’Aigua, com ha passat a Valladolid, ara el govern del PP
ha inclòs aquesta disposició 27 que vol posar dificultats a la remunicipalització de
serveis externalitzats.
Aquesta disposició recull que les Administracions no podran incorporar com a empleats
públics als/les treballadors/es “dels contractistes de concessions d’obres o de serveis
públics (...) quan els contractes s’extingueixin pel seu compliment, per resolució, inclòs
el rescat, o si s’adopta el segrest o intervenció del servei”. A més, en cas d’aprovar-se,
als supòsits que “en compliment de la sentència o prèvia tramitació d’un procediment
que garanteixi els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat”, ell personal que
s’incorpori a societats mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou
ingrés al còmput de la taxa de reposició.
Des de els Ajuntaments no es pot fer cap altra interpretació d’aquesta disposició com a
un atac amb clara intencionalitat política cap als processos de remunicipalització ja
iniciats. No és més que un cavall de Troia que atempta contra l’autonomia dels
Ajuntaments.
Recordem que els pressupostos encara s’han d’aprovar, i que han de passar pel tràmit
parlamentari al Congrés, a on la disposició 27 es podria modificació i/o eliminar. La
primera votació de l’esborrall es realitzarà el 4 de maig de 2017.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar els reiterats atacs a l’autonomia i sobirania municipal per part del govern
del PP i els que li donen suport, i comprometre’s a fer totes les accions que estiguin
al seu abast per a impedir que es produeixin.
2. Exigir al govern del PP i als partits que donen suport als PGE l’eliminació de la
disposició addicional 27, per tal de garantir l’autonomia municipal, i a la resta de
partits amb representació al Congrés que votin en contra d’aquesta disposició.
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3. Comprometre’s a trametre aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat, a la Federació de Municipis, i a la Associació Catalana de
Municipis.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
8. - Aprovació d'una proposta per a sol·licitar els béns immatriculats per la
jerarquia catòlica
En 1998 el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el
Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de la
Propietat, la qual cosa fins aleshores no era possible per la seva naturalesa històricament
pública i per tractar-se de béns fora del comerç. Davant la manca de títols de propietat
sobre aquests, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de dues normes franquistes i
inconstitucionals en un Estat aconfessional, aprovades en 1946 i 1947: els articles 206
de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari. El primer article equiparava
l'Església amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi d'accedir al registre de la
propietat sense necessitat d'aportar títol de domini. El segon equiparava els diocesans
amb notaris, de manera que podrien certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble
no inscrit. A través d'aquest procediment irregular, s'han immatriculat, sense aportar cap
títol, milers de béns a Espanya de tota índole (40.000 en paraules de la mateixa
Conferència Episcopal). Normes sens dubte inconstitucionals i fins i tot reprovades amb
duresa pel Tribunal Europeu de Drets Humans, declarant la nul·litat de les mateixes i
condemnant a l'Estat espanyol per haver-ho permès.
Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que
molts d'ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre la
immensa majoria dels mateixos recau la responsabilitat pública de la seva tutela cultural
i patrimonial i, finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers de béns
de culte en manifest abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatriculació
(abans de la reforma de 1998), com per no haver estat posseïts mai per la jerarquia
catòlica (solars, habitatges, camins, cementiris, jardins, frontons, locals comercials o
places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma fefaent la seva propietat. La
pressió ciutadana i política ha destapat nombrosos escàndols en tot l'Estat, provocant
l'aprovació de la llei 13/2015, que modifica la Llei Hipotecària per eliminar el privilegi
registral esmentat i evitar d'aquesta forma un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però
ho fa sense efectes retroactius, amb què es produeix una amnistia registral sobre els
milers de béns inscrits per l'Església Catòlica durant tot el seu període de vigència.
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S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles
immatriculats per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la magnitud real
d'aquesta privatització, el cost social derivat de la descapitalització soferta, contrastar la
seva titularitat i actuar en contra seva quan la seva naturalesa pogués ser pública. Els
parlaments de País Basc, Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han aprovat lleis per
sol·licitar aquesta informació als deganats dels seus col·legis registrals. De la mateixa
manera, ha ocorregut en molts municipis de tot el territori de l'Estat, amb el suport de
tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i d'altres recuperats
per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una mínima part del patrimoni
privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga a haver-los de sol·licitar a
cada Ajuntament.
A més existeix una coordinadora de col·lectius dintre del país que neix amb l’objectiu
de promoure accions per denunciar les apropiacions de bens de tot tipus que l’Església
ha vingut realitzant sota la cobertura de la llei Hipotecària.
Aquesta “Coordinadora Recuperando” està formada per la Plataforma Mezquita
Catedral Patrimonio de Todos, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la
Plataforma de Defensa del Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca, el col·lectiu
aragonés MHUEL, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Andaluz, Redes Cristianas,
Europa Laica, la Unión de Ateos y Librepensadores, així com grups d’acció de La
Rioja, Teruel, Valencia, Valladolid, Baleares i Astúries que han actuat en l’àmbit de les
immatriculacions.
Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i d'altres recuperats per al domini públic.
Però amb prou feines coneixem una mínima part del patrimoni privatitzat mitjançant
aquest procediment, la qual cosa obliga a haver-los de sol·licitar a cada Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Recaptar dels Registres de la Propietat la llista dels béns immatriculats a l'empara i
durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per l'Església Catòlica en
les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars.
2. Donar trasllat d'aquest acord a la Coordinadora RECUPERANDO
(coordinadorarecuperando@gmail.com), i, quan estigui disponible, facilitar la
informació que s'obtingui a la dita Coordinadora i al ple de la corporació.
3. Notificar l’adopció d’aquests acords a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret
i Vizcarra. Total: 21.
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Voten no: Calvo,. Total: 1.
S'abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 3.
Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Aprovació d'una proposta per a la concessió del nom d’Ignacio Echeverría a la
pista d’skate de l’avinguda Rívoli
Retirada.
10. - Aprovació d'una proposta per impulsar zones lliures de violència a les
instal·lacions esportives municipals
Atès que Mollet és una ciutat que sempre ha estat compromesa amb l’esport, el que
comportarà que es desenvolupin a la ciutat un gran ventall d 'activitats esportives.
Atès que en el passat Ple d’Infants els nostres petits regidors que hi van participar ja van
fer una enquesta sobre els hàbits esportius que tenim a la nostre ciutat i van participar
també en una activitat que es va realitzar en el nostre centre municipal d'esports de Ca
n’Arimon, relacionada amb els valors positius i negatius de l’esport.
Atès que cap esport té uns valors intrínsecs en sí mateix, sinó que, depenent de com
s'orienti la pràctica esportiva, podrà promoure valors o contravalors.
Atès la tasca indirecta que es fa a Mollet per la promoció dels valors cívics de l’esport
per sobre dels resultats de la competició mitjançant el projecte de "ciutat l’esport educa,
fem-ho bé".
Atès que la ciutat de Mollet del Vallès compta amb un total de 276 espais destinats a la
pràctica d 'activitat física i esportiva.
Atès que hem pogut veure en els Mitjans de comunicació varis episodis de certa
violència en l’àmbit Esportiu, com el cas d’uns pares d’infantils de 12 i 13 anys,
protagonitzant una batalla campal que va ser gravada en vídeo i que va acabar amb uns
a 1'hospital i altres a comissaria.
Aquest episodi que va succeir a Mallorca, però en altres ocasions ha succeït en altres
punts d'Espanya i desitgem que mai passi a la nostra ciutat.
Una vegada més, la falta de valors, respecte i educació dels pares s'han convertit en el
pitjor exemple possible per als seus propis fills.
Els qui haurien de ser la seva referència i model a seguir en la vida, han donat un
exemple reprovable que provoca rebuig i vergonya.
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Els pares o tutors dels nens i nenes són el pilar de la seva educació, de la seva formació
en valors i del seu desenvolupament personal.
L'esport és un canal més per forjar la seva personalitat, una eina perquè aprenguin
valors com l'esforç, la disciplina, la companyonia i el respecte.
L'esport és una via útil d'aprenentatge amb el qual també han de divertir-se, sent sempre
una experiència positiva, una experiència que sumeixi.
Creiem que, com a Administració pública, hem de posar el nostre petit granet de sorra a
transmetre als pares l'important de ser respectuosos mentre els seus fills practiquen
esport.
Per això els sol·licitem que es dugui a terme aquesta bona pràctica educadora, com és la
instal·lació de cartells / pancartes antiviolència, amb missatges clars i concisos d'educar
a aquests pares a ser models d'autocontrol i respecte, i ensenyar-los que amb respecte
tots gaudim, que no serveix de res cridar, injuriar i insultar als àrbitres i als equips
adversaris davant dels seus fills i sembrar violència.
Vist que Mollet és una ciutat educadora, que significa que és una ciutat creativa,
innovadora, que té en les persones el seu valor essencial, que situa a les persones al
centre de la seva actuació i que sap que l'educació transforma la ciutat i conseqüentment
transforma la societat.
Vist que l'esport ha adquirit una creixent dimensió popular i constitueix una gran
oportunitat per dinamitzar l'espai públic urbà, millorar la salut i qualitat de vida dels
ciutadans i reforçar la cohesió social.
Per tot això, creiem que és alguna cosa senzilla i de poc cost econòmic que contribueix i
genera consciència, que pot fer canviar les actituds de tots els pares que acompanyen
cada cap de setmana als seus fills a les competicions.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Rebutjar qualsevol forma de violència i particularment aquella que provingui de la
rivalitat esportiva, d'una competitivitat mal entesa, i d'una falta de respecte al rival i
prendre en consideració la col·locació de cartells/pancartes en un lloc visible des de
la graderia que aconsegueixi transmetre amb molta claredat el missatge de zones
lliures de violència, que facin reflexionar sobre la violència que es genera al voltant
del futbol o un altre esport i enfront dels nostres nens i joves.
2.- Fer extensiva aquesta moció al Consell Municipal d’Esports, a totes les entitats
esportives de la ciutat, al Consell Català de l’Esport, a la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
11. – Aprovació d’una proposta per a una educació trilingüe
Des de Ciutadans (Cs) creiem que cal un reconeixement i una progressiva incorporació
de les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació
lingüística en l´àmbit educatiu.
Cal potenciar l´educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les
llengües oficials vehiculars en un marc plurilingüe i reforçar gràcies al respecte a la
diferència i el foment de la convivència i la cohesió social.
Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules no
són homogènies, la diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit
educatiu ha de representar aquesta realitat. La coexistència de diferents llengües en un
mateix territori, és per tant, una realitat que exigeix propostes noves d´intervenció
educativa diferents al model actual d´ús d´una única llengua a les institucions oficials,
així com al sistema educatiu.
Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una
comunitat, parlem de plurilingüisme individual a la utilització de vàries llengües en la
vida diària d´un individu i parlem de plurilingüisme escolar o universitari a la presència
de dos o més llengües en el currículum com a mitjà d´instrucció i d´ensenyament.
És innegable el consens al que les institucions educatives estan arribant sobre l´educació
plurilingüe, l´aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la
participació en el desenvolupament de la cohesió social dins d´un marc de ciutadania
plural i el reforç de les llengües com a element de transformació social mitjançant la
seva inclusió en el currículum, per a tot l´alumnat i en igualtat de condicions de les
llengües cooficials del territori, arribant a un model que ordenaria les llengües en
contacte sense provocar un procés de substitució d´unes per unes altres.
El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcaic, a
diferència d´un model pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la
construcció d´una ciutadania participativa com exigeix la nostra democràcia actual.
El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels
aspectes culturals i lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori,
edificant una societat més equitativa, plural i plurilingüe.
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El model trilingüe que proposa Ciutadans (Cs) en l´àmbit educatiu permet el
coneixement del català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l’anglès,
incorporant un 20% de les classes en aquesta llengua, un 40% de les classes en català i
un 40% de les classes en castellà. La resta de models educatius porten inevitablement al
fracàs escolar.
Cal diferenciar el sistema d’immersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un
sistema monolingüe on les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i les
matèries de llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d´hores assignades a la
setmana i s´ensenyen com a idioma extern a la immersió, en canvi, en el sistema
plurilingüe o trilingüe, les assignatures s´imparteixen en diferents llengües vehiculars i
permet que els alumnes puguin aprendre anglès a un nivell superior independentment de
la capacitat econòmica de les famílies.
Aquest model trilingüe en l´àmbit educatiu s´ha d´impulsar des de les primeres etapes
educatives, concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que
pertany als Ajuntaments. Per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i
coordinació entre el Departament d´Ensenyament, els Serveis Territorials
corresponents, les Diputacions, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, els quals
tenen les competències en aquesta etapa inicial del sistema educatiu.
Cal dotar una assignació pressupostària des de la Generalitat de Catalunya per assignar
els recursos necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que
actualment té amb els Ajuntaments en relació amb les escoles bressol municipals.
Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe, reflex de la
societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització
de casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es
garanteixi la presència de les tres llengües (català, castellà i anglès), en igualtat de
condicions i oportunitats i eliminant la barrera econòmica que tinguin les famílies
d´accés, en especial, a l´aprenentatge de l’anglès.
La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de l´administració
més propera i pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida quotidiana, parlem
dels Ajuntaments.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Departament d´Ensenyament a convocar a totes les formacions polítiques
representades al Parlament de Catalunya i a tots els sectors afectats a firmar un Pacte
Autonòmic per la millora de l´educació a Catalunya.
2. Instar al Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els centres
escolars, garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l’anglès,
garantint que les llengües oficials o cooficials tindran una presència vehicular a
l´horari lectiu i sempre en assignatures troncals.
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3. Instar al Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments,
Diputacions i Consells Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglès a les
escoles del Servei d´Educació de Catalunya que ho demanin.
4. Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el pagament del
deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a
ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a
Catalunya.
5. Instar a l´Ajuntament de Mollet Del Vallès, a implantar aquest model trilingüe des
de les escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades
des del propi Ajuntament.
6. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups
Parlamentaris, al Conseller i al Departament d´Ensenyament, als Serveis Territorials
corresponents, a les Diputacions i als Consells Comarcals corresponents.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
S'abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 7.
Resultat: Rebutjada.
12. - Aprovació d'una proposta per al desenvolupament d'un arxiu de dones
rellevants de Mollet
Malauradament no és cap novetat que la rellevància d’una dona en la nostra societat
quedi eclipsada per temes superficials com la seva imatge, o l’home que l’acompanya.
En qualsevol dels àmbits socials, la mirada que predomina és la masculina. I en el
passat això encara era més evident.
Existeix un gran buit pel que fa a referents femenins. La lamentable conclusió a la qual
han arribat tots els que han estudiat el tema, des d’una òptica acadèmica, és que des de
l'antiguitat les dones han tingut un paper important però han pagat un preu molt alt per
dedicar-se a allò que les apassionava. L'absència de tota aquesta informació en els
nostres plans educatius és preocupant.
A Mollet no existeix cap recerca seriosa sobre les dones que han destacat al llarg de la
història i això pot fer que la seva empremta desaparegui. La responsabilitat d’evitar-ho
és de totes i de tots.
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La primera dona alcaldessa a Mollet després de la dictadura fou l’Anna Bosch (19791983); la va succeir la Carme Coll (1983-1987), i posteriorment la Montserrat Tura
(1987-2003). Tres dones a l’alcaldia els primers 24 anys de democràcia. Però trobem
dones que destaquen en molts altres àmbits.
Al seu llibre Dones que alimenten la vida, l'Anna Bosch ens diu:”L’empoderament
femení és una actitud, una manera d'estar al món i de relacionar-se amb el món que
trenca tots els rols preestablerts. Jo m'empodero com a dona quan deixo de mirar-me
amb els ulls patriarcals que em desvaloritzen, decideixo quin és el meu lloc i des d’aquí
em relaciono amb al món”.
Han tingut un cert reconeixement algunes dones que ja formen part de la història de
Mollet, sobretot en l’àmbit de l'ensenyament, com la Victòria Garcés, la Trinitat
Falguera o la Joana Barcala. Però manca moltíssima feina per fer en la recerca i
reivindicació de les molletanes que han anat deixant petja a la ciutat.
Per sort, tenim avui a Mollet moltes dones que, des d'àmbits molt diversos, estan
despuntant, són pioneres o estan transformant la nostra societat des de la seva visió o
manera de fer. Intentar enumerar-les aquí totes seria impossible, però és important que
fem que es visibilitzin més, perquè som molt conscients que elles són i seran referents
necessaris i exemples a seguir per les molletanes i molletans del demà.
Ens cal recuperar la memòria de totes les dones de Mollet que amb la seva feina,
entrega i perseverança han contribuït a escriure la història igual que els homes, tot i que
la societat s’entesti a oblidar-les. Necessitem referents de dones sòlides que van lluitar
pels nostres drets, per tal de poder explicar a les nostres filles i fills que les dones
valentes, vàlides i intel·ligents també han existit i existeixen, són presents i alhora
oblidades. És necessari treballar i anar perfilant i recuperant la memòria i l’empremta
d’aquestes dones oblidades.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Treballar a través del CEM per elaborar amb criteri històric i rigorós un arxiu de
dones rellevants de Mollet, prioritàriament des de la Primera República fins als
nostres temps.
2. Posar en valor les dones que han tingut un paper destacat en la vida social, cultural,
política o d’altres àmbits de Mollet del Vallès.
3. Iniciar una campanya institucional que permeti conèixer els noms oblidats
d’aquestes molletanes, a través de la participació de les persones que van conèixer
aquestes dones o bé que tenen documentació sobre elles.
4. Crear una base de dades i un fons documental que faciliti futures recerques.
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5. Fer divulgació als mitjans de comunicació municipals (premsa, ràdio, web de
l’Ajuntament), i fer exposicions per mostrar el resultat de la recerca.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz
Jiménez, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 25.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta per al desmantellament de les instal·lacions del
projecte Castor
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita,
Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat;
un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme
municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població catalans
d’Ulldecona i Alcanar.
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la
Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també
per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat
l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions,
preguntes i iniciatives que s’han presentat des de diverses institucions exposant els
dèficits, les mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats
que oferia el projecte.
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia
en què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost
de les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de
2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un
sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una
‘autoadjudicació’. Així va ser com només s’hi va poder presentar una única empresa,
l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal accionista de l’empresa
gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la
Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria
haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i,
després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri
d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una
instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava operativa.
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El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre
del mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual
s’encarregava a Enagás la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i
s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa
concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant
30 anys, la pagaran els consumidors mitjançant el rebut del gas.
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja
havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí
Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte
Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els
riscos sísmics associats al projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma
marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de Catalunya i la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de
fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà
de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un
cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguen els
consumidors. Aquest informe del MIT indicava que l’eventual represa de les operacions
en el magatzem o el seu desmantellament suposaria un risc elevat de nous moviments
sísmics. Els experts del MIT van concloure que la injecció de gas natural va
desestabilitzar la falla d’Amposta i altres ramificacions i que això i la manipulació de
les instal·lacions podrien provocar terratrèmols de fins a 6,8 graus a l’escala de Richter.
Davant d’aquests fets, i de la necessitat de dirimir les responsabilitats polítiques,
tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada
en funcionament del Castor:
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas
submarí Castor, que se segellin els pous i s’estudiï la manera de desmantellar de
manera més immediata i segura possible totes les instal·lacions marítimes i
terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds afectades pel
gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels
espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del
projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i
empreses dels propietaris.
2. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment
de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran
part els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols
provocats pel Castor.
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3. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat
de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com
avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el
risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes.
4. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de
Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el
projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta
actuació.
5. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió
d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin.
6. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre
d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al
Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al
comissari de Medi Ambient de la Unió Europea.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros, M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
14.- Mocions d’urgència
No n’hi ha.
15.- Precs i preguntes
Precs
Sra. Cisneros, M.E.:
- Sobre els tobogans metàl·lics en forma de tubs del Parc dels Colors. Se
sobrecalenten i els pares temen que produeixin cremades als nens. Demana que
es revisin pels tècnics de l’ajuntament i s’inutilitzin com a mesura cautelar
mentre s’estudiïn els possibles efectes negatius pels usuaris.
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Sr. Muñoz Jiménez:
- Expressa i aporta per escrit:
“Nombrosos veïns ens han traslladat la seva preocupació per la ocupació il·legal
d'habitatges per part de les màfies que trafiquen amb els pisos, aprofitant-se de la
necessitat de persones vulnerables.
Veïns desemparats que pateixen l'assetjament diari de bandes organitzades que ocupen i
comercien amb aquests immobles. Pisos que estan sent llogats en el mercat negre de
manera il·legal i clandestina. A més dels riscos de seguretat que ocasiona que "punxin"
(connexions irregulars i precàries) els serveis com el gas, electricitat, aigua, etc.
Veïns que tenen por a patir per part dels ocupes, robatoris o accions que posin en perill
la seva integritat i benestar.
Ocupes que en molts casos estan fent destrosses a les zones comunes dels edificis i són
els propis veïns que han d'assumir els costos de les reparacions.
La deixadesa de l'Agència Catalana de l'Habitatge ha permès que les màfies s'apoderin
dels pisos públics de lloguer social, impedint l'accés a aquells que realment ho
necessiten.
En el passat Ple es va aprovar una partida de 60.000 € per a la contractació d'una
empresa que realitzi un estudi de la situació real a Mollet així com la mediació amb els
Serveis Socials de l'ajuntament.
Des de Ciutadans sol·licitem al govern que no es gasti ni un sol euro dels pressupostos
envers aquestes ocupacions il·legals i lucratives per als mafiosos i que els diners
recollits en els pressupostos vagi per solucionar els problemes que a causa de la crisi ha
portat a famílies a perdre el seu habitatge que són els que veritablement ho necessiten.
També demanem al govern que actuï amb els mitjans que disposa i amb l'empara de la
Llei per eradicar de la ciutat l'actuació de les màfies que no només trafiquen amb els
habitatges, sinó també amb la necessitat i vulnerabilitat de moltes persones en situació
precària.”
Sr. Cisneros, A.:
- Expressa i aporta per escrit:
“La veritat és que vianants som tots i estem exposats a patir un atropellament, però la
gent gran són més vulnerables a patir aquest tipus d'accident en tenir menys reflexos,
menor percepció auditiva i visual, i caminar de manera més lenta.
També hi ha vianants que creuen per zones indegudes, o que tot i que creuen per passos
autoritzats i senyalitzats ho fan quan el semàfor està en vermell o apurant els temps
d'encreuament.
En els últims anys i amb l'auge dels Smartphone o altres dispositius tecnològics, es
produeixen més atropellaments per distraccions, és a dir, vianants que creuen la via
utilitzant el seu telèfon mòbil o amb els cascos posats, escoltant música sense prestar
atenció.
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Els atropellaments a vianants a les ciutats, s'han incrementat un 25% en només un any i
amb un culpable clar: el mòbil. L'atenció a la pantalla del telèfon mòbil quan es va pel
carrer ha ocasionat un notable increment de les badades, tant entre els vianants com
entre els conductors, disparant els atropellaments.
Fer servir el telèfon mòbil s'ha convertit en una causa d'accidents, ja sigui de vianants o
conductors.
És per aquesta problemàtica que instem el govern municipal a què detecti aquelles
zones on aquest tipus d'accidents ocorren o poden ocórrer i, entre tots, aportem mesures
ja que entenem que és millor prevenir que curar.
Des de Ciutadans proposem com a primera mesura cautelar, la instal·lació de senyals
d'advertència per als conductors que indiquin "Perill vianants usant mòbils" a les zones
de major trànsit, a les zones pròximes a col·legis, instituts, etc.”.
Sr. López:
- Demana que es respongui a tothom que s’adreci a l’Ajuntament.
Sra. Escribano:
- Expressa i aporta per escrit:
“Aquesta setmana es reunirà la Comissió sobre la gestió del servei municipal de
l'aigua, 29 de juny, 19.30 h. Aquest prec es per mostrar la nostra satisfacció (tot i
que sorpresa per haver apurat fins al –gairebé- darrer dia per a celebrar-la.
També satisfacció per la proposta que hi participi part de la societat civil; de
moment la Taula de l’Aigua de Mollet i UGT.
Volem plantejar en aquest prec, que la feina que es faci a la comissió sigui en
constructiu, i que a diferència del que ha declarat l’Alcalde en entrevista dels
darrers dies, no es parteixi de cap idea o decisió preconcebuda, i que es deixi
treballar a aquesta comissió per poder estudiar quin és el millor model de gestió
del servei municipal de l’aigua. (i que nosaltres treballarem per aportar les
avantatges de la municipalització del servei).
Preguntes
Sra. Vilaret:
1. Sobre la informació que consta al Portal de Transparència, pregunta si s’ha
externalitzat el servei de l’Escola de Dansa.
Sr. López:
1. Sobre les obres de l’avinguda Llibertat, que s’ha fet dels arbres.
2. Sobre la brutícia als parcs i terrasses dels bars, qui te la responsabilitat de la
neteja. Sobre els xips dels contenidors i si amb aquests canvis està inclòs la
substitució dels contenidors més deteriorats.
Sr. Sostres:
1. Sobre la valoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics.
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Sra. Vizcarra:
1. Sobre la font de darrera dels quioscos si es pensa posar en funcionament aquesta
aigua.
2. Sobre l’accés al pàrquing davant Bankia, un senyor va caure el 19-6-17 a les
12.15, si l’ajuntament ho pot mirar.
3. Sobre el tema LGTBI, si s’ha fet alguna actuació amb relació a la moció
presentada al novembre de 2015.
Sr. Murillo:
Expressa i aporta per escrit:
1. “En els últims dies l'equip de govern ha comunicat a través de nota de premsa i
de la qual s'han fet ressò tots els mitjans de la ciutat sobre la instal·lació d'un nou
sistema en els contenidors d'escombraries de Mollet.
Segons la nota, es tracta de la col·locació en cada contenidor d'un xip que
facilitarà una sèrie de dades com el nivell d'ompliment dels contenidors, el seu
estat de neteja o trencament, la seva ubicació, etc.
Podrien explicar-nos com funciona el sistema i quines millores aporta?”
Sr. Sancho:
Expressa i aporta per escrit:
1. “En el Ple de 30 de maig de 2016 es va aprovar una moció, a proposta de
Canviem Mollet, per tal d’establir un sistema de bo social d’oci. Es va aprovar
per unanimitat, però fins a la data no hem tingut notícia que s’hagi posat en
funcionament. Què s’ha fet en relació al compliment d’aquesta moció?
“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.”
Sr. Espinosa:
Expressa i aporta per escrit:
1. “El passat 16 de juny al vespre, es va celebrar l’acte de commemoració dels 25
anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, en què Mollet del Vallès va ser subseu
olímpica i paralímpica de tir. Per tal de celebrar-ho, van organitzar un acte
consistent en fer el recorregut per Mollet de la flama olímpica per part de nens i
nenes, el testimoni d’alguns participants i un concert amb cançons mítiques
d’aquells jocs.
Canviem Mollet vam assistir a l’acte, i a banda que l’organització i la
participació en el mateix, ens va semblar molt escassa i insuficient, tenim
algunes qüestions referent al cost de l’acte, que ens sembla que va ser del tot
desproporcionat.
Codi de verificació: 1d4948cc-5fd1-4882-877d-1e291966cb0c
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Voldríem saber el detall de la despesa en l’organització i realització de l’acte, tot
coneixent el muntant total, que incorpori, entre d’altres: cost de muntatge,
lloguer de la tarima; lloguer i muntatge de les llums i equips d’imatge (pantalla),
so i llum i hores del personal; contractació dels cantants; despeses relatives a
samarretes i altre marxandatge; despesa en hores de personal municipal; despesa
en d’altres materials, en assegurances, etc. (en alguns conceptes, la part
proporcional que correspongui).
Si no poden facilitar-nos el detall avui mateix, els ho demanarem per instància, a
l’espera de conèixer la resposta per escrit.”.
Sra. Moya:
Expressa i aporta per escrit:
1. “Voldríem saber: quin és el dia límit per presentar mocions al ple
ordinari?”
2. “Vostès no tenen cap previsió de neteja en referència a un dia com Sant
Joan, després de la revetlla? Per quin motiu no s’han intensificat els
serveis de neteja? (com per exemple es fa cada dimarts, pel mercat
setmanal)”

Les respostes a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo:201706261704340000_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
11/07/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/07/2017
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