ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de maig de 2018
De 19.00 a 21.35h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
Jose Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, 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
Martí Turégano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora

Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Absents
Francisco Javier Buzón Juan, regidor (s’excusa)
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora(s’excusa)
Núria Muñoz Herrera, regidora (s’excusa)
Se’n absenta
Susana Calvo Casadesús, regidora, punt 10
Antonio Cisneros Fernández, regidor, punt 9
S’hi incorpora
Marina Escribano Maspons, regidora, punt 4
Susana Calvo Casadesús, regidora, punt 11
Antonio Cisneros Fernández, regidor, punt 10
Ordre del dia
1.Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 abril 2018
2.Donar compte dels informes de morositat de la tresoreria i de la intervenció relatius al
primer trimestre 2018
3.Aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la modificació de l’ordenació
de la zona terciària 7A
4.Aprovació provisional del Pla especial de l’equipament escolar Sant Gervasi
5.Aprovació inicial de la modificació de Reglament del Cementiri Municipal
6.Aprovació del Pla local de prevenció de residus
7.Aprovació d’una proposta sobre Gallecs
8.Aprovació d’una proposta contra la suspensió de la Llei d’universalització de
l’assistència sanitària
9.Aprovació d’una proposta per a delimitar normativament la situació de l’habitatge
desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives
10.Aprovació d’una proposta sobre el Programa de garantia juvenil
11.Aprovació d’una proposta de rebuig a un govern de Catalunya no paritari
12.Aprovació d’una proposta de condemna contra les massacres comeses per les forces
armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza
13.Aprovació d’una proposta per demanar ajudes als propietaris d’immobles afectats
per les ITE
14.Aprovació d’una proposta d’acord en relació al mercat no sedentari
15.Aprovació d’una proposta a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per a
la dignificació del treballar a la llar i les cures
16.Aprovació d’una proposta de suport al professorat de l’INS Palau Sant Andreu de la
Barca i l’Escola Catalana
17.Aprovació d’una proposta relativa a l’anunci del final d’ETA
18. Mocions d’urgència
19.Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'abril de 2018
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El ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 30 d’abril 2018
2. - Donar compte dels informes de morositat de la tresoreria i de la intervenció
relatius al primer trimestre de 2018
L´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, regula la obligació de que els responsables de la Tresoreria de
les administracions públiques elaborin un informe trimestral de morositat sobre el
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de les
Entitats Locals, així com les dades de les obligacions pendents en les quals s´estigui
incomplint el termini. Sens prejudici del possible debat i presentació al Ple municipal.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de gener de 2013 de donar compte dels
esmentats informes i relacions trimestralment al Ple.
Atès el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, així com, el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel
què es modifica el Reial Decret 635/2014.
Atès que subsisteixen les dues metodologies per al càlcul de termini mig de pagament a
proveïdors.
D’acord amb els informes de la Tresoreria relatius al 1r trimestre de l’any 2018 de
l’Ajuntament i dels seus ens dependents segons la metodologia de la Llei 15/2010, de 5
de juliol i els informes relatius al mateix trimestre segons la metodologia del RD
635/2014. de 25 de juliol modificat pel RD 1040/2017, que s’inclouen a l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria i de la Intervenció relatius al
1r trimestre de l’any 2018 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents, en relació a
l´article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures contra la morositat en les
operacions comercials i els relatius al RD 635/2014, de 25 de juliol modificat pel
RD 1040/2017, de 22 de desembre.

Resultat: El Ple és dona per assabentat
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3.-Aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la modificació de
l’ordenació de la zona terciària 7a
Retirat
4. - Aprovació provisional del Pla especial de l'equipament escolar Sant Gervasi
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2018 es va aprovar
inicialment el Pla Especial Urbanístic de l’Escola Sant Gervasi.
Atès que el document ha estat sotmès a informació pública fins el dia 17 de febrer de
2018 sense que es formuli cap al·legació.
Atès que en data 15 de març de 2018 l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) va
emetre informe favorable, condicionat a la incorporació d’una sèrie de consideracions i
recomanacions a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Atès que en data 11 d’abril de 2018 del Tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament va emetre
informe respecte el pronunciament de l’ATM, indicant que el resultat favorable de
l’informe emès per a questa entitat dona el vist i plau a les propostes que s’inclouen en
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada per aquest centre educatiu en un tipus de
mobilitat més sostenible i segura.
Atès que en data 16 d’abril de 2018 l’Escola Sant Gervasi va presentar davant el registre
d’entrades de l’Ajuntament (RE 7125) el Text Refós de l’Estudi d’avaluació de
mobilitat generada del Pla Especial Urbanístic de l’Escola Sant Gervasi, que incorpora
les recomanacions de l’informe de l’ATM.
Atès que en data 8 de maig de 2018 ha tingut entrada davant el registre de l’Ajuntament
(RE 8915) l’informe favorable emès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Atès l’informe emès per la Cap de Servei de Territori en data 17 de maig de 2018.
Atesos els articles 80.c) i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Atès l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal y de règim local de Cataluña , l’òrgan competent per
acordar l’aprovació provisional és el Ple de l’Ajuntament.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. L’aprovació provisionalment del Pla Especial Urbanístic de l’Escola Sant Gervasi.
2. Trametre’l a la comissió d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Broto, Calvo, Cisneros A, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Sancho,
Sostres, Talarn, Turégano, Vizcarra. Total: 13
Voten no: ningú. Total: 0
S'abstenen: Amaya, Monràs, López, Escribano, Espinosa, Moya, Murillo, Sancho i
Vilaret. Total: 9
Resultat: Aprovat amb el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la
corporació.
5. - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Cementiri Municipal
Atès el text de l’avantprojecte de modificació del Reglament del Cementiri Municipal
redactat per la Comissió d’Estudi designada per acord del Ple de l’Ajuntament en data
30 d’abril de 2018 i reunida en data 22 de maig de 2018.
Atès l’informe del Director de Desenvolupament Econòmic i Urbà, Sostenibilitat i
Habitatge.
Atesos els articles 63 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya.
Atesos els articles 52.2d) i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós d ela Llei municipal i de règim Local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Cementiri Municipal, que
afectaria únicament a l’article 37. Bis que quedaria redactat de la següent manera:
Article 37 bis.
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1. L’ús dels columbaris es regirà per la mateixa normativa que l’establerta per a
nínxols i sepultures, a excepció dels terminis que per a obertures, trasllats i
remocions preveuen els articles 34 i 35 d’aquest Reglament.
2. El segon o successiu dipòsit de cendres en un mateix columbari de
lloguer, fins al límit de la seva capacitat, no comportarà l’obligació de
renovar el contracte de lloguer en vigor, previst a l’article 20 del Reglament.
2. Sotmetre aquest acord, juntament amb les modificacions del Reglament del
Cementiri esmentat, a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari i al Tauler
d’anuncis de la corporació, pel termini de 30 dies, als efectes de la formulació de
reclamacions i al·legacions i tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no
es presentin al·legacions o reclamacions al respecte.
3. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat, en el termini de 15 dies,
l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent d’aquest.
4. Publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-lo al tauler
d’anuncis i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència
del Butlletí Oficial de la província en que hagi estat publicat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Aprovació del Pla local de prevenció de residus
Vist que l'empresa La Vola, per encàrrec de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha
elaborat el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Mollet del Vallès 2018-2020, per
tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i
racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització
i el reciclatge.
Atès que el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Mollet del Vallès 2018-2020 té
la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents
implicats (ciutadania, Activitat econòmiques, Serveis i equipaments municipals, centres
escolars entitats i associacions).
La visió del Pla de Prevenció és que Mollet del Vallès sigui una ciutat que progressa,
amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de
costos ambientals.
Vist que el Pla de Prevenció de Residus Municipals estableix com a objectiu quantitatiu
la reducció per a l’any 2020 d’un 10% del pes total dels residus generats respecte al
2010; i com a objectius qualitatius:
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Prevenir tant la quantitat de residus generats com la perillositat d’aquests
Promoure la reutilització i reparació de materials i productes
Reduir el malbaratament alimentari
Fomentar la implicació dels diferents sectors socials i econòmics del municipi, i
fer que prenguin consciència sobre l’efecte de les seves decisions com a
consumidors en la generació dels residus.
 Promoure el consum responsable i immaterial.
Vist l’informe del Cap de serveis de Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi
Ambient.
Atès que la Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol, de l’Agència de Residus de
Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, especifica la necessitat
d’aprovar el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Mollet del Vallès 2018-2020
en sessió plenària municipal.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Mollet del Vallès 2018-2020.
2. Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, als efectes que
correspongui.
3. Publicar el Pla Local a la pàgina web de l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. - Aprovació d'una proposta sobre Gallecs
A diferència de la resta del nucli urbà, malgrat molts anys de democràcia i
reivindicacions, Gallecs no disposa d’una normativa urbanística i d'habitatge que
permeti establir prioritats d'interès general.
Atès que l’aprovació del Pla especial de l’espai rural de Gallecs ha d’ establir les
condicions necessàries per a l’ordenació urbanística i regular les activitats que s’hi facin
per tal de preservar i a l’hora fer compatibles els seus valors agrícoles, naturals, socials i
paisatgístics.
Atès que malgrat està redactat, per diferents motius l’aprovació del Pla es va retardant i
aquest fet fa que no sigui possible una major protecció del patrimoni natural, biològic i
paisatgístic d’aquest espai.
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Atès que urgeix avançar en l’aprovació inicial i en l’obertura d’un procés de
participació d’aquest instrument urbanístic que doti a l’Espai Rural de Gallecs d’una
eina que reguli les activitats a desenvolupar-hi.
Atès que també es fa necessari dotar a l’espai de Gallecs de la xarxa d’aigua potable que
arribi a tots els habitatges d’aquest espai. D’aquesta manera, es podria garantir el
subministrament i s’evitaria haver de dependre de pous d’aigua no potable que, a més,
els últims estius s’han assecat degut a la manca de pluges.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Demanar a l'INCASÒL i a les conselleries corresponents l'exposició, debat i
aprovació del Pla Especial de Gallecs i de tots els plans que se'n deriven de forma
urgent.
2. Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua i a les conselleries corresponents la
redacció, aprovació i execució de la xarxa d'abastament d'aigua potable a Gallecs de
forma urgent.
3. Treballar conjuntament entre totes les administracions i entitats de Gallecs, amb el
màxim de participació i transparència, sobre la base dels consens i de l’acord.
4. Donar trasllat d’aquest acord a l’INCASÒL, a l’ACA i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’associació de veïns de Gallecs i
l’associació de pagesos de Gallecs.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. - Aprovació d'una proposta contra la suspensió de la Llei d'universalització de
l'assistència sanitària
Atès que la decisió de suspendre la Llei d'Universalització de l'Assistència sanitària
acordada pel Tribunal Constitucional suposa la vulneració del dret a la salut en les
persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut en la
mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració dels
Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.
Atès que tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies, des de
l'entrada en vigor del RD 16/2012 s'ha incrementat la mortalitat entre les persones en
situació administrativa irregular.
Atès que la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar al
vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que posen
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en risc la salut pública, dret social col·lectiu que també és vulnerat per lleis com el RD
16/2012.
Atès que rebutgen frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional suspenent la
Llei d'Universalització d'assistència sanitària, la vigència de la llei catalana i a exigir a
alhora la derogació immediata del RD 16/2012.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Instar al 'Departament de Salut' que continuï garantint l'atenció sanitària pública
sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya, per tal d'evitar que mori ningú
per haver-li negat l'assistència deguda i possible a la que té dret com a ésser humà.
2.- Demanar als professionals sanitaris que, en funció del seu deure d'atenció i del dret
l'objecció de consciència, atenguin totes les persones en situació irregular.
3.- Exigir la derogació immediata de la Llei RD 16/2012 al govern del estat i als grups
parlamentaris del Congreso de los Diputados.
4.- Facilitar l’empadronament immediat a totes les persones sense distinció
administrativa.
5.- Enviar aquest acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris del parlament del Congres de Diputats i Senat, presidència del
Govern de l’Estat, Ministeri de Sanitat, Sindicats amb representació en la
administració sanitària, Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca estatal i
Plataforma en Defensa de Sanitat Pública del Baix Vallès, a la Fundació Sanitaria de
Mollet, i als centres de l’atenció primària del municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra .
Total: 19
Voten no: Calvo . Total: 1
S'abstenen: Cisneros, A, Muñoz, F . Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
9. - Aprovació d'una proposta per a delimitar normativament la situació de
l'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions
potestatives
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L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter real, directe i obligatori que, té
com a fet imposable la titularitat dels béns immobles rústics i urbans, i els béns
immobles de característiques especials. És en l'actualitat, el tribut municipal més
rellevant des de la perspectiva recaptatòria i, a més, ve apuntant una tendència a guanyar
pes dins de l'estructura financera dels municipis. Segons l’Informe econòmic i financer
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya El sector públic local a Catalunya per
al 2016, és l’impost que aporta el major volum de recursos propis dels ajuntaments,
representant un 48,2% dels ingressos tributaris i un 28,8% del total d’ingressos. Segons
dades de l’estadística cadastral per a l’any 2016 pel que fa a la demarcació de Barcelona
va resultar una quota liquida urbana de 1.861.257.225 euros, rústica de 7.293.334 i de
béns immobles de característiques especials (BICE) de 49.411.146, donant un import
total de 1.917.961.705 euros. L’IBI urbà de la demarcació representa el 97% de la
totalitat dels imports liquidats.
L’increment progressiu de l’IBI s'ha utilitzat com un mecanisme per pal·liar en bona
part la forta caiguda dels ingressos als ajuntaments, asfixiats per l'objectiu de dèficit i
per la disciplina angoixant d’estabilitat pressupostària, imposades pel govern Espanyol
tant a les Comunitats Autònomes com als ens locals, que ha derivat en un progressiu
deteriorament de la capacitat de despesa dels ajuntaments per atendre necessitats socials
i serveis públics, d'especial agudesa i impacte en la conjuntura de crisi econòmica.
Precisament una de les assignatures pendents del Govern de l’Estat i també dels governs
de la Generalitat de Catalunya és l’elaboració d’una llei de finançament local que
garanteixi la seva sostenibilitat i autonomia. Lleis que assegurin la suficiència financera
i l'autonomia dels municipis, cada vegada més pressionats per afrontar serveis socials
bàsics, però sense els ingressos suficients.
Però més enllà d'aquest debat de caràcter genèric sobre la inadequada distribució dels
ingressos de l'Estat i de la Generalitat a les hisendes locals, ens preocupa la configuració
actual de l'impost a l'habitatge habitual, l'IBI. Un impost que ha experimentat una alça
insostenible per a moltes famílies i persones que es troben en una difícil situació
econòmica, un tribut que el ministre d'Hisenda ha incrementat en els durs anys de
retallades. Recordem al respecte les mesures imposades pel govern del PP i que van
suposar increments per imperatiu legal dels tipus impositius de l'IBI, amb el resultat
d'un increment de l'esforç i la pressió fiscal i per extensió de majors recursos locals
destinats a subsidiar part de les despeses tributàries a moltes famílies vulnerables. Al
mateix temps i amb la protecció d’una legislació hipotecària, processal i civil en
benefici de les entitats financeres, continua el drama social dels desnonaments. Amb
data de 31 de desembre de 2016, hi havia a Catalunya 43.886 pisos buits (el 90% de la
demarcació de Barcelona) producte d’execucions o de desnonaments hipotecaris,
segons dades del Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant,
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L'art. 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) determina, en relació
amb els tipus impositius de l'IBI, que “es tracta d'immobles d'ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es
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determinin per reglament, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 per cent
de la quota líquida de l'impost. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius
d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, en el no previst en aquest paràgraf, les seves
disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment pels
ajuntaments, una vegada constatada la desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte
administratiu pel qual aquesta es declari”.
Tot i l’habilitació normativa, els successius governs de l'Estat no han desenvolupat
aquest precepte legal, no han aprovat les determinacions reglamentàries referides a les
condicions per a considerar un habitatge buit. Tot i això molts ajuntaments han
incorporat a les seves Ordenances el recàrrec referit. No només això, el Govern de
l’Estat en la seva lògica de judicialitzar la legislació de Catalunya ja va presentar recurs
el 2016 contra la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i
de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i alguns dels seus articles va
ser suspesos pel Tribunal Constitucional, tot i que posteriorment s’aixecà dita suspensió.
Recentment el Govern de l’Estat ha reincidit amb un nou recurs contra la modificació
del tribut sobre els habitatges buits que incorporava la llei de mesures fiscals,
administratives i financeres del sector públic a Catalunya de 2017, recurs admès pel
Tribunal.
Davant la intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica
impugnadora de totes aquelles lleis que representin avenços socials i enfortiments de
drets, resulta necessària la modificació de l'esmentat article 72.4 de la TRLRHL per a
incloure en la disposició legal tant les determinacions bàsiques de la condició
d'habitatge desocupat a efectes d'aplicació del recàrrec d'IBI com la remissió a
l’Ordenança municipal del contingut de desenvolupament i concreció. D'acord amb la
legislació establerta en el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (articles: 9.1,
12.2 i 15.2), les entitats locals poden establir a les seves Ordenances fiscals el règim de
quotes tributàries d'acord amb el que es disposa legalment. Aspecte que inclou el règim
de bonificacions fiscals (art. 71 del TRLRHL) que, en el cas de l'IBI, remet al que
preveu l'article 74.2. Un apartat que no preveu cap bonificació potestativa en relació a la
situació econòmica del subjecte passiu ni tampoc en funció del valor cadastral de
l'immoble. La conseqüència d'aquest restrictiu marc normatiu és que els ajuntaments no
podem establir bonificacions socials per als col·lectius socials més vulnerables.
L'objectiu doncs, rau en avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just, i progressar
cap a un model tributari més equitatiu, que permeti les administracions més properes als
ciutadans, els ajuntaments, a adoptar mesures sota la cobertura de la seguretat jurídica
per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Donar suport a la Proposició de llei per delimitar normativament la situació
d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions
potestatives. En aquest sentit es proposa modificar:
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a. Article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció d’exigir
un recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota líquida de l'impost que els
ajuntaments podran determinar mitjançant Ordenança, en funció del nombre
d'anys de desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del
nombre d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu.
b. Article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a regular una
bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge
habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació econòmica
desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En aquest sentit,
l'Ordenança determinarà i concretarà els criteris requerits així com la quantia de
bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble.
2.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups Polítics
del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, A, Diaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Muñoz, F, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Turégano, Vilaret i Vizcarra.
Total: 18
Voten no: ningú . Total: 0
S'abstenen: Calvo, Daví, Talarn. Total: 3
Resultat: Aprovat per majoria
10. - Aprovació d'una proposta sobre el Programa de garantia juvenil
La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb
l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni segueixen
cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua,
formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals. La finalitat d’aquest
programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions
d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit del treball, la
formació i l’emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015,
modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.
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Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de
personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia
Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions
efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i finalitzen el 30 de
juny de 2018.
A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques
per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil.
Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i que
es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les persones
joves.
La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir treballant amb
el col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació dels
joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes
polítiques d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint
una porta d’accés als i les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del
que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines del
SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al
territori.
Concretament, a la nostra ciutat és una figura que ha estat valorada positivament, però
que sobretot ha estat útil per als joves que l’han utilitzat. Des del 2015 més de 1.100
joves han estat atesos per cadascun dels impulsors que han treballat a EMFO, dels quals
aproximadament 400 han acabat inscrits al registre de Garantia Juvenil. Els impulsors
de Garantia Juvenil de Mollet han desenvolupat una important tasca de difusió del
programa, de suport a la inscripció, i ha estat clau la seva orientació professional als
joves de la nostra ciutat, amb la corresponent derivació als diferents programes
formatius i ofertes de treball.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot
l’Estat en la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara s’està
a temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats
subvencionables.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Instar el Govern de la Generalitat a crear una nova figura tècnica que, aprofitant el
bagatge i l’èxit de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, present arreu del territori esdevingui un referent de les persones joves i
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s’encarregui de fer-ne l’atenció i acompanyament des d’una perspectiva integral.
Mentre no sigui operativa aquesta nova figura, prorrogar la que actualment existeix
de manera que els municipis no es quedin sense aquest servei.
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i
les joves.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col·laboració
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en
totes les mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una
millor execució de la mateixa en el nostre municipi, sempre es col·labori amb aquest
ajuntament.
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als
principals sindicats del país: UGT i CCOO.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11. - Aprovació d'una proposta de rebuig a un govern de Catalunya no paritari
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
Atès que l’objectiu d’aquesta llei era i és garantir el dret fonamental d’igualtat de dones
i homes, que la pròpia llei defineix com un valor cabdal per a la democràcia i una
necessitat essencial en qualsevol societat moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
endocèntric i sexista.
Atès que la pròpia llei estableix que aquest dret no només ha de ser reconegut sinó que
ha de ser exercit de manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida, com
l’econòmic, el social, el cultura però també el polític.
Atès que l’article 19 d’aquesta llei estableix de manera directa que “els poder públics
han de procurar atenir-se al principi de presència paritària de dones i homes en el
repartiment del poder polític i fomentar la participació de les dones en àrees o càrrecs en
què són poc presents.
Atès que el nou govern nomenat a Catalunya pel M. H. President Torra incompleix
completament l’essència d’aquesta llei, vulnerant el principi d’igualtat entre homes i
dones, ja que dels 14 membres del govern només tres són dones.
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Atès que la Mesa del Parlament de Catalunya constituïda en aquesta legislatura consta
de 7 membres dels quals només un és una dona, i que entre els 5 grups amb presència a
la Mesa només un ha proposat una dona. I que es vulnera igualment el principi
d’igualtat entre homes i dones.
Atès que en aquest nou govern de Catalunya i a la Mesa del Parlament les dones queden
lluny de ser representades en la mateixa proporció que els homes, allunyant-se
enormement del model de societat moderna, i igualitària a la que aspirem ser.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Mostrar el nostre absolut rebuig a que només 3 dones formin part de l’actual govern
de la Generalitat de Catalunya, integrat també per 11 homes. I igualment que a la
Mesa del Parlament només hi ha una dona per 6 homes.
2.- Manifestar que el lideratge femení, també en els poders públics, és absolutament
necessari per avançar cap a una societat justa i igualitària, i que els Governs haurien
de ser els primers en donar exemple.
3.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a les Associacions de dones de Mollet del Vallès.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Calvo, Cisneros, A, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz, F, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20
Voten no: ningú. Total: 0
S'abstenen: Daví, Talarn. Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
12. - Aprovació d'una proposta de condemna contra les massacres comeses per les
forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza
L'ocupació de Palestina és una de les violències més enquistades i antigues que viu la
Mediterrània, i que té repercussions globals. Un conflicte atiat ara mateix per
declaracions com les del President dels Estats Units, Donald Trump que el proppassat
dia 6 de desembre, reconeixia en solitari a la ciutat de Jerusalem capital d'Israel. Val a
dir que es tracta d’una declaració contrària al Dret Internacional i les decisions de les
Nacions Unides, i que suposa una nova agressió als anhels de pau i justícia que tots els
pobles del Mediterrani desitgem a la regió.
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Al llarg dels últims 11 anys, la població civil de la Franja de Gaza ha patit les greus
conseqüències del bloqueig il·legal d’Israel, a més de tres guerres. L’economia de Gaza
s’ha reduït extremadament, i en aquests moments la població depèn gairebé totalment
de l’ajuda internacional a través de la l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de
Palestina al Pròxim Orient, en endavant UNRWA. Gaza té un dels índex d’atur més alts
del món, més del 44%. Quatre anys després de l’agressió de 2014 encara hi ha més de
22.000 persones sense llar. Al 2018, en compleixen 70 anys d’injustícia, expulsió i
despossessió envers el poble de Palestina.
La declaració de Donald Trump, coincideix amb una nova onada de repressió del
Govern Israelià. La recent retirada del finançament per part dels Estats Units a
UNRWA, la missió de Nacions Unides que té cura dels més de 5 milions de refugiats
palestins repartits entre Cisjordània, Gaza, Jordània, Líban i Síria, suposa una
disminució d’un terç del total del pressupost, i posa en risc la supervivència i accés a
serveis bàsics d’aquestes persones refugiades, infants en la seva majoria, i augmenta la
tensió i la inestabilitat a tots els països de la regió, especialment al Líban i a Jordània.
El mateix dia en què Trump premia Netanyahu amb la nova ambaixada dels EUA a
Jerusalem els soldats israelians maten 58 palestins, set d'ells menors, i en fereixen
2.400. A la frontera de Gaza els militars israelians han reprimit amb foc real la Marxa
del Retorn que va començar el 30 de març amb la commemoració del "Dia de la terra".
Unes mobilitzacions per reclamar el dret del retorn dels cinc milions de refugiats, per
tornar a posar l’oblidada qüestió palestina a l’agenda internacional i denunciar la greu
crisi humanitària que travessa Gaza a causa del bloqueig a què es s'ha vist sotmesa des
de 2007. Unes mobilitzacions concebudes com a resistència no violenta i on des del 30
de març ja s’havien assassinat a 45 a palestins.
Convé assenyalar el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans a la que l’Estat d’Israel
sotmet a la Franja de Gaza amb més d’un milió i mig de persones.
Davant d’aquests fets que desestabilitzen la regió, la comunitat internacional no pot
mantenir-se impassible.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1- Expressar la condemna més ferma vers les massacres comeses per les forces
armades israelianes contra la població desarmada i que es manifesta a Gaza.
UNRWA ha comptabilitzat 108 morts, 58 i milers de ferits només el passat dilluns
14 de maig.
2- Donar suport a la demanda d’Amnistia Internacional cap als Estats per a que aquests
imposin un embargament integral a la venda d’armament a Israel, amb la finalitat
d’impedir violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans. I instar al
Govern d'Espanya i a la resta dels membres de la Unió Europea a posar en pràctica
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dit embargament, i a la Comissió Europea a revocar l'estatus d'Israel com "Soci
preferent" mentre duri aquesta situació.
3- Condemnar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, i exigir a Israel i Egipte que
permetin i regulin l’entrada i sortida de béns i subministres necessaris per a garantir
els serveis bàsics, així com de persones, especialment d’aquelles que necessiten
tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que posen en risc la seva vida.
4- Incrementar el suport a UNRWA.
5- Instar el Govern d'Espanya a sol·licitar l'alliberament immediat de Ahed Tamimi i
de totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó, però
especialment dels més de 400 menors retinguts sense càrrecs en les presons de
l’exèrcit d’Israel. Exhortar també a les autoritats israelianes acomplir estrictament la
Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada per Israel el 1991.
6- Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de l'Estat
Espanyol, al govern de la Generalitat, a l’oficina d’UNRWA España, a l’ambaixada
d’Israel, l’ambaixada de Palestina, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament
de Catalunya, als Fons Català de Cooperació i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Calvo, Cisneros, A, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz, F, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20
S'abstenen: Daví, Talarn . Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
13. - Aprovació d'una proposta per demanar ajudes als propietaris d'immobles
afectats per les ITE
Aquests dies alguns veïns de Mollet estan rebent una circular informativa sobre
l'obligatorietat que tots els edificis d'habitatges s'han de sotmetre a una inspecció
tècnica (ITE) abans dels 45 anys d'antiguitat en virtut de l'aplicació del Decret de la
Generalitat de Catalunya 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les
inspeccions tècniques,
Àmplies zones dels nostres barris han superat "aquesta majoria d'edat" amb el que
els propietaris es veuen obligats al compliment d'aquest Decret.
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Atès que estem obligats els ciutadans de Mollet a complir les lleis, des del Partit
Popular creiem que és necessari que pel fet de ser propietari d’un habitatge no només
contraguem obligacions i sí, també, se'ns reverteixi mitjançant bonificacions,
descomptes, ajudes, etc, la contribució que realitzem amb el manteniment dels serveis a
la ciutat dels que tots, propietaris o no, ens beneficiem.
Atès que a Mollet, des de l’Oficina Local d'Habitatge ja s'informa a les comunitats o
propietaris afectats del tràmit que s'ha de seguir, ja que les ITes es poden presentar a
l'Ajuntament i l'Ajuntament davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Atès que l'article 6.2 de l'OF 1.2.1 de l'ICIO de Mollet del Vallès preveu una
bonificació del 95% de les obres de rehabilitació, quedant cobertes per tant les obres
que es poden esdevenir del resultat de les ITEs.
Considerem que la implantació de la ITE servirà per allargar la vida útil dels edificis i
millorar la seguretat en aquells que presenten mancances en aquest sentit. Això
podrà evitar situacions de risc, i permetria donar resposta, donat el cas, a
preocupacions sobre el mal estat d'edificis.
Així mateix, creiem necessari advocar per totes aquelles mesures de desenvolupament
urbà sostenible amb un model de creixement de la ciutat compacte, basat, entre
d'altres, en la rehabilitació d'edificis, eliminació de barreres arquitectòniques, entre
d'altres i optar, com no podria ser d’una altre manera, per una rehabilitació
energètica que suposaria una sèrie de millores respecte a l’eficiència energètica dels
immobles i la reducció de les emissions de C02, contribuint a la consecució d'un model
de ciutat sostenible.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Traslladar als grups polítics del Parlament de Catalunya i al futur govern de la
Generalitat, la sol·licitud de creació d'una partida pressupostària amb la finalitat de
subvencionar, atenent a la situació econòmica dels beneficiaris, les obres necessàries
que dimanin de les inspeccions, ja sigui de forma directa o mitjançant traspàs de
fons a altres administracions.
2.- Sol·licitar als grups del Parlament de Catalunya i al futur govern de la Generalitat la
modificació del decret de referència en sentit de redactar moratòria o pròrroga de
termini, de tres a cinc anys d'inspecció i atenent especialment la meritació de
sancions.
3.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat, que si no disposa ja del mateix, elabori un
estudi, del qual principalment es conclogui la ubicació i nombre d'edificis que
estiguin obligats a la realització de la inspecció de referència, així com el nombre de
ciutadans que directament o indirectament es veuen obligats econòmicament.
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4.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat, als diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'AMB i AAVV d'aquesta ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
14. - Aprovació d'una proposta d'acord en relació al mercat no sedentari
Atès que des de l’Ajuntament s’està duent a terme el treball d’elaboració d’un Pla de
revitalització del comerç que té com a objectiu la dinamització i impuls comercial de
Mollet del Vallès.
Atès que en els darrers anys la crisi econòmica i els canvis en els models de consum han
tingut un gran impacte en el sector comercial en general. I aquest fet pren important
rellevància atès el paper de vertebració de la vida social que tenen els comerços i els
serveis a les nostres ciutats.
Atès que l’esmentat Pla ha de tenir en compte la realitat urbanística, social i econòmica
de la ciutat de Mollet del Vallès i haurà de determinar el model econòmic i comercial
que es desplegarà a la ciutat durant els propers anys, tot definint un pla d’acció que
identifiqui projectes que cal desenvolupar per assolir el model comercial desitjat.
El mercat de venda no sedentària que es celebra els dimarts a Mollet és una modalitat de
comerç molt consolidada i un dels pols d’atracció comercial a la nostra ciutat. Per això,
es creu interessant que durant l’elaboració del Pla de revitalització es pugui tenir en
compte l’opinió dels paradistes del mercat setmanal que complementi la visió de la resta
del teixit comercial i de serveis locals.
Atès que el Pla de revitalització comercial ha de tenir en compte l’equilibri entre el
teixit comercial i de serveis de la ciutat i el mercat de venda no sedentària.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Incorporar la participació dels paradistes del mercat setmanal dins dels treballs
d’elaboració del Pla de revitalització comercial.
2. Incloure propostes de millora del mercat setmanal de venda no sedentària de la
ciutat al Pla de revitalització comercial.
3. Donar trasllat d’aquest acord al conjunt de col·lectius de paradistes del mercat
setmanal de la ciutat i a les associacions comercials de la ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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15. - Aprovació d'una proposta a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT i
per a la dignificació del treball de la llar i les cures
El treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a les
dones, que no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius.
Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions
laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt
important d’aquestes treballadores són estrangeres i moltes es troben en situació
irregular. Això agreuja la seva situació i precaritza encara més la seva relació laboral.
Les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de la
llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta
de treballadors i treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial
dins del Regim General de la Seguretat Social comporta aspectes clarament
discriminatoris: es manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret a un
acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del
Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les
pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els
incompliments de la normativa, ja que el fet que el centre de treball coincideix amb el
domicili del contractador impossibilita l’acció de la Inspecció de Treball. D’altra banda,
la soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus drets agreugen la seva
situació de precarietat i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de reivindicar els
seus drets.
Fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i
que sí ho han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda,
Itàlia, Finlàndia o Alemanya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a ratificar de manera immediata el Conveni 189
i la Recomanació 201 de l’OIT, per poder garantir l’equiparació dels drets de les
treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de treballadors i
treballadores del Règim General de la Seguretat Social. Així mateix, instar al
Govern de l’Estat espanyol a elaborar i presentar en seu parlamentària, en el termini
de tres mesos, un estudi sobre l’impacte de la integració del Règim especial
d’empleats de la llar en el règim general de la Seguretat Social, mitjançant la
creació, des del dia 1 de gener de 2019, del sistema especial per a empleats de la
llar.
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2.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos
laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
3.- Instar el Govern que sol·liciti un seguiment per part de la Inspecció de Treball i que
es faci efectiu el Pacte d'Estat contra la violència de Gènere, ja que aquest, inclou
mesures que podrien emparar especialment a les treballadores de la llar violentades,
ja que els atorgaria drets sociolaborals establerts per a aquest sector.
4.- Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el
sistema dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha
mostrat la seva efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia
submergida.
5.- Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per
millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.
6.- Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa
del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de
l’Estat espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores
domèstiques constituïts.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Calvo, Cisneros,A, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz,F, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,
Turégano i Vilaret . Total: 21
S'abstenen: Calvo. Total: 1
Resultat: Aprovat per majoria
16. - Aprovació d'una proposta de suport al professorat de l'INS Palau de Sant
Andreu de la Barca i de l'Escola Catalana
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils
per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la
denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que
negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
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Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS
El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions
que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen
les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap
queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van
activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat,
docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar
el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les
pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora,
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al
Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar.
El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la
convivència en el centre i en el que hi tenen representació el professorat, les famílies,
els alumnes i l’Ajuntament- aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual
es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat
dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com
als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la
dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la
hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia
ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat, utilitzant els
qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia
24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de
professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte
d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies
del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de
comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament
del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la
comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no
respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la
denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb
les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan
sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva
ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més
suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per
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ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la
lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una
divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en
símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació
similar.
2.- Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments
judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública
catalana.
3.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la inspecció
educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al
professorat.
4.- Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra
l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
5.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes
les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de
l’Estat espanyol, Europa i el món.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Murillo, Sancho, Sostres,
Talarn, Vilaret i Vizcarra . Total: 12
Voten no: Cisneros, A, Muñoz,F, Calvo . Total: 3
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez, Turégano. Total: 7
Resultat: Aprovat per majoria
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17. - Aprovació d'una proposta relativa a l'anunci del final d'ETA
Retirat
18. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
19. - Precs i Preguntes
Precs:
Sr. Cisneros:
-Sobre els patis oberts; en l’actualitat i gràcies al vot afirmatiu del nostre grup
en els pressupostos municipals, s’ha possibilitat que els veïns puguin gaudir de
més dies i d’un horari ampliat d’instal·lacions públiques per a la pràctica
esportiva amb els corresponents beneficis que comporta.
Per això, demanem al govern municipal que estudiï ampliar els patis oberts a tots
els barris, que s’estudiï la possibilitat que siguin inclosos en el pla local de
joventut, així com buscar una major implicació de les AMPAS i les
associacions de veïns.
-Sobre l’absentisme escolar: Demana un estudi de la seva evolució i que es doni
trasllat als grups municipals.
Sra.Vizcarra:
-Demana una reunió amb el Sr. Mompin i el Sr. Garzon sobre la invasió de les
cotorres argentines i sobre les actuacions que es volen fer per reduir-ne la
població, atès que el seu grup vol proposar que aquestes actuacions siguin
ètiques.
Preguntes:
Sr. López:
1.Pregunta si s’ha tingut en compte l’afectació de la construcció dels nous
habitatges a la Vinyota sobre la xarxa d’abastament de l’aigua.
2.Pregunta sobre l’evolució dels treballs del Pla de joventut.

Sr. Murillo:
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1. Pregunta sobre la remodelació del jardinet del carrer Rafael Casanova
guanyador de la consulta ciutadana decideix cent mil.
2. Fa un aclariment al prec del Sr. Cisneros de Ciutadans, sobre la moció ja
aprovada en què es va acordar obrir dos patis i s’estudiaria la possibilitat
d’obrir-ne algun més.
Sra. Escribano:
1.Reitera la pregunta sobre l’evolució del Pla local de joventut.
Sr. Moya:
1.Pregunta sobre les condicions de treball dels jutjats nº5 i si se’n preveu el
trasllat.
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201805281702250000_FM.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
29/06/2018

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL
DIONISIO CALÉ, MIREIA
29/06/2018

.
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