ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
26 de setembre de 2016
19.05 h a 23.30 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
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
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Jordi Talarn Brich, regidor (s’excusa)
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Incidències
Han intervingut el Sr. Pol Ansó Ros, en representació de l’Alianza contra la pobresa
energètica de Mollet del Vallès (punt núm.7) i el Sr. Antonio López Rodríguez en
representació de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública (punt núm. 9).
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2016
2. Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2016
3. Donar la conformitat al resum numèric resultant de la revisió del Padró Municipal
d'Habitants a 1 de gener de 2016
4. Aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost de 2016
5. Cessament i nomenament de diversos membres del Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló
6. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del nomenclàtor
7. Aprovació d'una proposta sobre mesures en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
8. Aprovació d'una proposta de suport a les peticions fetes per l'Associació de veïns de
Gallecs sobre l'aigua
9. Aprovació d'una proposta per demanar la reducció dràstica de les llistes d'espera del
servei de rehabilitació
10. Aprovació d'una proposta sobre mitjanes i grans superfícies comercials de l'autoservei
en l'alimentació a Mollet del Vallès
11. Aprovació d'una proposta per demanar un espai per a gossos al barri de Can Borrell
12. Aprovació d'una proposta de sol·licitud de mesures en l'àmbit de l'habitatge
13. Aprovació d'una proposta sobre els problemes de la neteja vial a Mollet
14. Aprovació d'una proposta de rebuig a la Resolució del Parlament de Catalunya
263/XI, relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'estudi del procés constituent
15. Aprovació d'una proposta a favor del treball digne docent i la qualitat de l'escola
pública catalana
16. Aprovació d'una proposta relativa a l'avaluació del Consell de Ciutat
17. Aprovació d'una proposta per tornar a instaurar el projecte de patis oberts
18. Aprovació d'una proposta sobre la reforma horària
19. Aprovació d'una proposta de suport al banc d'ADN per identificar desapareguts a la
Guerra Civil
20. Mocions d'urgència
21. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2016
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2016.
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2. - Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2016
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 l’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 Real 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.
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 2n trimestre de l’any 2016 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 que s’inclouen a l’expedient.
Atès que els informes de morositat segons la Llei 15/2010, de l´Ajuntament i els seus
ens dependents, relatius al primer trimestre de l´any 2016 i dels quals el Ple d´aquest
Ajuntament va quedar assabentat en la sessió plenària de 25 d´abril de 2016, contenen
errors materials.
Atès l´article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre la rectificació
d´ofici dels error materials.
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
2n trimestre de l’any 2016 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.
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2. Donar-se per assabentat dels informes correctes de la Tresoreria i de la Intervenció
relatius al 1r trimestre de l’any 2016 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents,
segons la Llei 15/2010, deixant sense efecte els acordats en la sessió plenària de data
25 d´abril de 2016.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. - Donar la conformitat al resum numèric resultant de la revisió del Padró
Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2016
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.
Vistos els resums numèrics a 1 de gener de 2016, obtinguts per sistema informàtic,
ofereixen una població de 51.493 de veïns i veïnes.
Vist l’informe del Cap de Servei 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 2016 amb un total de 51.493 veïns i veïnes.
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4. - Aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost de 2016
Vista la modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016
formulada per l’Alcaldia d’acord amb el que es preveu als articles 179 i 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de la Intervenció General en relació a la modificació de crèdit proposada.
Vist l’informe independent de la Intervenció General en relació a l’assoliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva
aplicació a les entitats locals.
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Atès el què es preveu a l’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost General per
a 2016 i als articles 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 8/2016 del Pressupost de
l’Ajuntament d’acord amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT DE LES DESPESES:
- Transferències de crèdit negatives....................................
- Transferències de crèdit positives.....................................

230.000,00 euros
230.000,00 euros

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

0,00 euros

2. Sotmetre-la a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir
del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província.
3. Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el seu resum en
el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros, A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz i Pérez. Total: 12.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
Resultat: Aprovat per majoria.
5. - Cessament i nomenament de diversos membres del Consell Rector de la
Fundació Municipal Joan Abelló
Atesos els acords de Ple de 22 de juliol de 2015 i de 25 de gener de 2016, pels quals
s’acorda nomenar representants de l’Ajuntament en el Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló.
Atès el punt 1.d) del decret de l’Alcaldia 201601002222 de 19 de juliol de 2016.
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Atès l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix que el Ple de l’Ajuntament ha de nomenar els seus representants en òrgans
col·legiats en sessió a celebrar els trenta dies següents a la constitució de la corporació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Cessar el senyor Josep Ramon Bertolín Edo com a vicepresident del Consell Rector
de la Fundació Municipal Joan Abelló que continuarà sent vocal del mateix.
2. Nomenar a la senyora Mercè Pérez Piedrafita com a vicepresidenta del Consell
Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament del
nomenclàtor
El Ple municipal en la sessió del passat 25 de gener de 2016 va aprovar la creació de la
Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès.
Atès que el nom dels carrers, avingudes i places dels municipis és un element important per
entendre, entre d’altres, la història, la geografia o les relacions amb altres indrets que un
poble o ciutat té.
Atès que en les reunions de la Comissió del Nomenclàtor que s’han celebrat des de la seva
creació s’ha posat de manifest que cal redactar un reglament per tal de determinar, entre
d’altres aspectes, el procediment i els criteris per a la denominació dels carrers, equipaments
i espais públics de la ciutat.
Atès que els ens locals tenen atorgada la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves
competències, de conformitat amb l’article 8.1a de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar els tràmits per redactar l’avantprojecte del text del reglament de funcionament de
la comissió del Nomenclàtor de Mollet del Vallès
2. Crear la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la norma, formada pels
membres següents:
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Josep Ramon Bertolín Edo, que la presidirà

Regidor d’Acció Institucional

Mercè Pérez Piedrafita

Regidora de Cultura

Josep M. Garzón i Llavina

Grup municipal PSC

Susana Calvo Casadesús

Grup municipal PP

Oriol López Mayolas

Grup municipal Ara-Mollet
ERC-MES

Joan Daví Mayol

Grup municipal CiU

Francisco Muñoz Jiménez

Grup municipal Ciutadans

Alberto Murillo Solís

Grup municipal Canviem

Tècnics municipals
Alícia Puig i Romagosa

Secretària

Begoña Ballvé Jerez

Cap dels Serveis Jurídics Centrals

M. Rosa Boada Gallego

Cap del Servei d’Estudis i Patrimoni
Documental

Anna M. Gómez Jiménez

Directora Gerent

Resultat: Aprovat per unanimitat.
7. - Aprovació d'una proposta sobre mesures en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
Atès que l'IPREM per al 2016 a Catalunya és 569,12 euros mensuals.
Atès que segons la web de l'ajuntament poden sol·licitar la bonificació del 95% de les
taxes de subministrament d'aigua i de recollida de residus les unitats familiars que no
superin uns ingressos d'1,5 vegades l'IPREM (853,69 euros mensuals).
Atès que si la unitat familiar és de més de quatre membres, cal aplicar un coeficient a la
xifra dels ingressos i que la persona titular del contracte no pot tenir més d'una finca i
d'un vehicle, ni altres mitjans de fortuna.
Atès que segons l'article 5.10 de la Llei 24/2015 en vigor des de fa gaire bé un any (6
d'agost de 2015) diu que s’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació
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de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades
l’IRSC (1.138,24 €), si es tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a
2,5 vegades l’IRSC (1.422,80 €) si es tracta d'unitats de convivència, o uns ingressos
inferiors a 3 vegades l’IRSC (1.707,36 €) en cas de persones amb discapacitats o amb
gran dependència.
Atès que segons l'article 6.1 de mesures per a evitar la pobresa energètica les
administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de
risc d’exclusió residencial, d'acord amb els barems de l'article 5.10 abans citat mentre
duri aquesta situació.
Atès que segons l'article 6.4 de mesures per a evitar la pobresa energètica en cas que es
compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics i s'han
d'aplicar els ajuts necessaris establerts per l'article 6.3 per tal de no generar un deute a la
persona o la unitat familiar.
Atès que segons l'article 6.3 de mesures per a evitar la pobresa energètica les
administracions públiques (ajuntaments i Generalitat) han d’establir els acords o
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i
d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear a l'agost del 2015 un fons
econòmic amb l'objectiu de donar resposta a les famílies que no poden pagar les
factures dels subministraments bàsics (aigua, electricitat i gas).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que s'aprovi de manera urgent la modificació de les ordenances municipals per a
adaptar la Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus a la llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica.
2. Que es concedeixi a partir del 6 d'agost de 2015 i des del dia que se'l va concedir el
certificat, la Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus del 95% a totes
aquelles persones en situació de risc d’exclusió residencial que viuen soles amb uns
ingressos inferiors a 1.138,24 € i que no tinguin més d'una finca i d'un vehicle, ni
altres mitjans de fortuna.
3. Que es concedeixi a partir del 6 d'agost de 2015 i des del dia que se'l va concedir el
certificat, la Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus del 95% a totes
aquelles unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial amb uns
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ingressos inferiors a 1.422,80 € i que no tinguin més d'una finca i d'un vehicle, ni
altres mitjans de fortuna.
4. Que es concedeixi a partir del 6 d'agost de 2015 i des del dia que se'l va concedir el
certificat, la Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus del 95% a totes
aquelles persones amb discapacitats o amb gran dependència en situació de risc
d’exclusió residencial amb uns ingressos inferiors a 1.707,36 € i que no tinguin més
d'una finca i d'un vehicle, ni altres mitjans de fortuna.
5. Degut al reconeixement d'aquesta vulnerabilitat en les diverses tres tipologies,
caldrà amés, retornar l'import total que es va pagar en concepte d'instal·lació del
comptador d'aigua.
6. Aquestes partides a retornar, podran provenir de les empreses subministradores, del
fons creat per la Generalitat a tal efecte o, en última instància, dels fons propis del
consistori.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació d'una proposta de suport a les peticions fetes per l'Associació de
veïns de Gallecs sobre l'aigua
El passat 5 de setembre, l’associació de veïns de Gallecs van fer arribar a tots els grups
municipals de Mollet del Vallès i a l’Ajuntament la situació que estan patint davant
l’alarmant tendència de baixada de nivell de l’aigua dels pous de Gallecs, que està
suposant l’assecament gradual i conseqüentment, una manca de salubritat creixent.
La manca de pluges d’aquest estiu ha agreujat el problema de l’assecament dels pous i
algunes cases s’han quedat sense aigua, una situació que ha fet que veïns i pagesos
hagin hagut de prendre mesures dràstiques per estalviar aigua. Per altra banda, l’Incasòl
reconeix que els pous de Gallecs es troben en un situació molt crítica, amb dificultats
per poder abastir aigua tant per a l’ús domèstic com ple reg de l’horta.
Davant d’aquest situació, l’associació veïnal reunida en assemblea extraordinària el 28
d’agost de 2016 va acordar:
1. Demanar al Consorci de Gallecs, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a l'Incasòl i al
Departament de Territori i Sostenibilitat la posada en marxa immediata d'un sistema
temporal d'aprovisionament, magatzematge, distribució i gestió de l'aigua exemplars
a les llars que no en tenen.
2. Demanar al Consorci i en especial al Departament, l'execució del projecte de
subministrament d'aigua potable redactat fa anys.
3. Demanar a l'Ajuntament i al Consorci el trasllat urgent dels horts municipals a zones
més properes a Mollet i el canvi del sistema de reg.
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4. Demanar al Consorci que aprovi un reglament el més aviat possible per a tot tipus
de regants que eviti el malbaratament de l'aigua i la resta d'activitats incíviques,
començant pels grans regants i acabant pels horts dels veïns.
Respecte a l’execució del projecte de subministrament d’aigua potable al que fa
referència el punt 2 acordat per l’associació de veïns de Gallecs, demanem que es
proposi projecte alternatiu si aquesta projecte ha perdut vigència o no es viable com es
va plantejar inicialment.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que el Consorci de Gallecs, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, l'Incasòl i el
Departament de Territori i Sostenibilitat continuïn garantint un sistema temporal
d'aprovisionament, magatzematge, distribució i gestió de l'aigua a les llars que no en
tenen.
2. Demanar al Consorci que aprovi un reglament, el més aviat possible, per a tot tipus
de usuaris d’aigua de Gallecs que eviti el malbaratament de l'aigua.
3. Demanar a l’ Ajuntament de Santa Perpètua de la Moguda que adapti, el més aviat
possible, el seu planejament urbanístic al contingut del Pla Director de Gallecs per
tal de poder dur a terme les previsions que el Pla Director preveu, entre d’altres, la
portada d’ aigua potable al nucli urbà de Gallecs.
4. Donar trasllat d’aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, a l’Incasòl, al Consorci de Gallecs i als ajuntaments que en formen part.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació d'una proposta per demanar la reducció dràstica de les llistes
d'espera del servei de rehabilitació
Atès que des de fa mesos que estem rebent queixes de moltes persones que necessiten fer
la seva rehabilitació al Centre de Fisiogestión de Mollet de Vallès, que dóna servei, tant
les derivades pels ambulatoris, com les derivades per a l’Hospital de Mollet
Atès que existeixen llistes d'espera (que arriben fins a 12 mesos en els casos ordinaris), 7
mesos per els casos preferents són conseqüència de les retallades pressupostaries de la
Generalitat, ja que segons ens van comunicar des de CatSalut van contractar a
Fisiogestión, empresa privada, un total de 3.000 visites, quan la demanda és de 4.000
visites. Aquest fet està donant lloc a que moltes persones optin per pagar i anar a mútues
privades, o fins i tot anar al mateix espai on Fisiogestión té contractat el servei públic,
que també atén a la privada, i les persones que no tenen recursos econòmics, se les està
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privant d'un dret basic que és el dret a una atenció digna i ràpida a la sanitat pública, que
tots i totes paguem amb els nostres impostes i cotitzacions.
Atès que des de la Plataforma del Baix Vallès, hem iniciat una campanya de denúncia
publica i institucional per solucionar aquest greu problema per que les llistes d'espera
disminueixin i les persones afectades puguin recuperar-se i no pateixin aquests retards
que afecten greument el seu estat de salut així com les seves condicions de vida, amb
limitacions i molt dolor. És intolerable que aquesta situació continuï i no és donin
solucions per part de CatSalut.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar a CatSalut un pla de xoc per fer front a les demandes de la plataforma del
Baix Vallès per tal de reduir dràsticament les llistes d'espera en el servei de
rehabilitació que gestiona Fisiogestión i la Fundació Sanitària de Mollet de forma
immediata.
2. Enviar aquest acord, a CatSalut, al conseller Sr. Comin, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a Marea blanca de Catalunya, i a la Plataforma en Defensa
de la Salut i Sanitat pública del Baix Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10.- Aprovació d’una proposta sobre mitjanes i grans superfícies comercials de
l’autoservei en l’alimentació a Mollet del Vallès
La capitalitat que vol exercir Mollet del Vallès al baix Vallès requereix de mots serveis
que permetin l’atractiu i l’atracció de la ciutat a ciutadans de poblacions veïnes. Un
d’aquests atractius és l’oferta comercial.
Avui en dia a Mollet del Vallès s’ha generat un desequilibri entre el comerç tradicional,
el petit comerç o el comerç de barri enfront de les mitjanes i grans superfícies
comercials del món de l’alimentació i de serveis bàsics, que normalment són
d’autoservei, però que moltes vegades incorporen venda al detall (ja sigui de carn, de
peix, de pa, etc...).
Aquest evident desequilibri es basa entre altres en les dades de l’anuari de la distribució
Comercial a Catalunya, que en la seva edició del 2015 (i amb dades del 2014) edita la
Generalitat de Catalunya, i que analitza l’impacte de les 50 primeres marques que
operen a Catalunya. Podem observar que la mitjana catalana és de 281 metres quadrats
de superfície d’aquestes marques per cada 1.000 habitants (barem que no superen
ciutats com Barcelona, Sabadell o Terrassa). A Mollet, però, el 2014 estàvem per sobre,
amb 16.307 metres quadrats totals (corresponents a 23 establiments d’11 marques
diferents) i que correspon a 319 metres quadrats per cada 1000 habitants, superant la
mitjana i sense tenir en compte les noves obertures de grans superfícies que hi hagut el
2015 i les que hi ha d’haver aquest any 2016.
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Està clar que hi ha d’haver tot tipus d’establiments, i que en darrera instància és el
consumidor qui ha d’escollir el què vol i on ho vol anar a adquirir. Però hi ha també una
responsabilitat a l’hora de gestionar i ordenar l’urbanisme i, per tant, la capacitat
d’atorgament de llicències, de les institucions, en aquest cas de l’ajuntament de Mollet
del Vallès. A Mollet, ja hem tingut debats sobre què és i què no trama urbana
consolidada i de sobre si el comerç de grans superfícies ha d’estar dins d’aquesta trama
urbana. A més, a la ciutat tenim suspès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), i estem a l’espera de redactar-ne i d’aprovar-ne un de nou.
Cert és que l’obertura de grans superfícies de l’alimentació i de l’autoservei generen un
impacte econòmic positiu, ja sigui en l’entrada de diners públics, ja sigui per a la
generació de llocs de treballs directes. Però no cal obviar que també generalment
aquests llocs de treball són amb sous i condicions poc desitjables, i que quan obre una
gran superfície el comerç tradicional que hi està a prop pateix i moltes vegades ha
d’abaixar persianes, amb el conseqüent impacte de tancament de negocis, pèrdues de
llocs de treball, i l’empobriment de famílies molletanes. I és que la lluita entre petit
comerç i gran superfície sempre perjudica el petit comerç: les grans superfícies tenen
més permissivitat d’horari d’obertura i ho poden gestionar més fàcilment: aquestes
tenen més poder de negociació amb proveïdors i poden arribar a ajustar molt els preus.
A més, l’impacte ambiental de la gran superfície és, en molts casos, molt elevat a causa
que anar-hi suposa gairebé obligació de l’ús del vehicle privat.
Si bé és cert que cal complir la Directiva de Serveis europea, també ho és que cal una
millor planificació i pensar globalment la ciutat per poder fer polítiques comercials que
generin un impacte positiu a la ciutat. En una ciutat moderna, on la competència i la
modernitat han d’estar a l’ordre del dia, cal actuar amb serenor i cercant un equilibri
quan aquest es trenca.
La defensa del petit comerç, del comerç de barri i de proximitat, és essencial per al
manteniment de la cohesió social, per a gaudir d’uns barris més segurs, i perquè hi hagi
una variada oferta on el consumidor molletà pugui triar.
Avui, però, el desequilibri ha provocat que la balança es decanti cap a les mitjanes i
grans superfícies i el greuge enfront el petit comerç i de barri serà difícil de superar.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès apliqui -fins a l’aprovació del nou POUM
que ha de determinar quin sòl es destina a cada activitat- una moratòria per a les
noves superfícies comercials del món de l’alimentació i de productes generals de
l’autoservei.
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2. Realitzar un estudi que analitzi l’impacte de les mitjanes i grans superfícies
comercials al municipi i les relacions que es poden extreure del seu contacte amb el
comerç tradicional i de barri.
3. Fer arribar aquests acords a les associacions de comerciants de Mollet del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz N., Murillo,
Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 12.
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz F. i Pérez. Total: 11.
S'abstenen: Daví. Total: 1.
Resultat: Es rebutja perquè no ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta legal
de membres de la Corporació, exigit per l’article 47.2 LL) de la Llei 7/85, reguladora de
les bases del règim local.
11. - Aprovació d'una proposta per demanar un espai per a gossos al barri de Can
Borrell
La tinença d’animals de companyia és una responsabilitat dels propietaris dels animals,
però també implica una política d’acord amb els temps i que va canviant segons les
diferents necessitats.
Els milers de gossos que habiten a Mollet del Vallès han de poder tenir els seus espais
d’esbarjo, els anomenats correcans, on propietaris i gossos hi poden anar respectant la
resta dels habitants del municipi i en un espai adequat. Un correcan és un espai tancat
on els gossos poden córrer sense la necessitat d’anar lligats, on no fan nosa a cap
vianant i on els propietaris se’n fan càrrec.
Ara farà un any i mig que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja va instal·lar el primer
espai d’aquestes característiques al Parc de Ca l’Estrada, tenint bona acollida però que
queda lluny de bona part de la població.
Al passat ple del 25 d’abril de 2016 s’aprovava una moció que demanava la construcció
de correcans als barris d’Estació de França- Can Mulà i al d’Estació del Nord – Santa
Rosa.
Aquesta aprovació ha obert un debat en altres barris de la ciutat, i és per aquest motiu
que creiem adient que al barri de Can Borrell també hi hagi un espai d’aquestes
característiques (un espai possible pot ser al Parc dels Colors (a prop de les grades
existents).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Proposar la construcció –una vegada donat compliment a l’acord de ple de 25
d’abril que demana la construcció de 2 espais per a gossos- un nou correcan a la
zona del barri de Can Borrell, amb les instal·lacions necessàries com aigua corrent,
un tancat i un cartell explicant a la ciutadania de les característiques de la
instal·lació, tot advertint que els excrements els ha de recollir cada propietari.
2. Donar trasllat a les associacions de veïns de Can Borrell, de Santa Rosa i de Plana
Lledó.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta de sol·licitud de mesures en l'àmbit de l'habitatge
Atès que la situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge i
el sobre endeutament hipotecari, convertint-se en un dels problemes més greus que
afecta als milers de famílies que hi viuen en risc de pobresa o exclusió social.
Atès que és una exigència social que els poders públics reaccionin i assegurin el dret a
l’habitatge de les persones afectades per desnonaments provinents d’execucions
hipotecàries, a fi que puguin continuar ocupant el seu habitatge, cosa que ha de suposar,
en el marc de la normativa legal aplicable, l’atribució als poders públics de l’exercici de
formes d’actuació en el marc de l’exercici de les seves competències en matèria
d’habitatge, consum i serveis socials.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, fruit d’una iniciativa legislativa popular, mitjançant la qual es van establir
mesures que tenien per objecte protegir les persones més desfavorides.
Atès que aquesta Llei va ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern
de l’Estat i actualment esta suspesa gran part de la mateixa.
Atès que arran d’això s’està treballant en un Avantprojecte de llei de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió
residencial, i que està previst portar-ho properament a aprovació al Parlament de
Catalunya.
Atès que aquest Avantprojecte per tal d’incrementar el Parc Social d’Habitatge preveu
com a figura l’expropiació forçosa de l’ús d’habitatges, la qual cosa comportarà el
pagament d’un just preu, que tal i com estableix l’Avantprojecte, s’haurà de determinar
mitjançant l’acord de les parts o de manera subsidiària pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya.
Atès la complicada situació financera i econòmica dels Ajuntaments, que són els que
estan suportant gran part de la despesa econòmica, per un sentit de responsabilitat i de
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proximitat vers els seus veïns i veïnes, i que és absolutament necessari que la
Generalitat doti de contingut econòmic real les mesures legals que estableixi en el marc
de les seves competències.
Atès que aquest avantprojecte, així com tampoc ho feia la Llei 24/2015, fa referència a
una de les situacions actuals dels nostres municipis com és l’existència de moltes
persones o unitats familiars que viuen en habitatge sense títol habilitant, amb
característiques econòmiques i socials molt diferents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. La necessitat que en la mateixa llei s’estableixi l’obligació que la Generalitat de
Catalunya habiliti en els seus Pressupostos Anuals una dotació econòmica específica
per a garantir la suficiència financera dels ajuntaments vers els processos
d’expropiació temporal d’habitatges buits.
2. La necessitat que en la mateixa llei s’estableixi l’obligació de la Generalitat perquè
durant el primer semestre de vigència de la mateixa, desenvolupi el marc
reglamentari necessari per abordar la reglamentació de les ocupacions sense títol
habilitant, atenent a criteris de vulnerabilitat social, exclusió residencial i criteris
d’arrelament.
3. Traslladar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, els grups
parlamentaris del parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta sobre els problemes de la neteja vial a Mollet
Creiem que el Servei de neteja diària d'una ciutat és de summa importància ja que un
bon servei de neteja viària i de clavegueram no només suposa la bona o mala imatge
que es pot tenir de la nostra ciutat, sinó també la prevenció de focus d'infecció i plagues.
No posem en dubte el servei prestat pels empleats de neteja. No obstant això,
considerem que és possible millorar el seu funcionament.
Per aquest motiu considerem oportú, a fi de garantir un major control, implementar un
millor servei de qualitat i control, realitzar un estudi de les necessitats exactes per a una
millor prestació del servei i millorar l'eficiència del sistema de neteja viària.
En conseqüència, entenem necessari realitzar un rigorós control de les prestacions
ofertes per l'empresa de neteja, amb objectiu general d'optimitzar els serveis adjudicats i
millorar la qualitat dels mateixos. A aquest efecte, amb independència de les revisions
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de les rutes dels diferents tractaments, es procedirà a la verificar de forma diària el
nivell de qualitat en la prestació dels serveis contractats i en definitiva la valoració de
les quantitats programades i realitzades, així com també de la qualitat obtinguda.
Per això el sistema de control contemplarà:
 El compliment quantitatiu de la prestació planificada.
 El compliment qualitatiu de la prestació d'acord amb les normes de qualitat i
execució. Normes que s'han d’elaborar com a treball previ a l'inici de l'estudi de
camp.
 El control es realitzarà sobre el tipus i nombre d'equips que determini
l'Ajuntament que establirà també l’ordre d'actuació, l'hora i el lloc del control. EI
resultat obtingut de cada control serà d'aplicació a l'equip inspeccionat i es farà
extensiu, en part, a la resta d'equips del mateix "tipus".
 L'empresa adjudicatària podrà exercir el dret a la presència en els controls en la
mesura que ho consideri oportú: a través del cap d'equip o representant que
designi.
 En cas de desacord en les conclusions d'aquests controls, hagi assistit l'empresa
o no a ells, les valoracions del tècnic municipal o de l'inspector mantindran el
seu valor a tots els efectes. En tot cas, en l'elaboració de la certificació mensual,
es donarà audiència al concessionari per tal que al·legui i presenti els documents
i justificacions que estimi oportuns.
Atès que els controls faran referència a l'estat de neteja del tram de vial anterior al punt
on es localitzi l'equip, i que per tant d'acord amb la planificació es considerarà acabat de
fer, en relació amb l'estat mínim de neteja previst per als diferents tractaments bàsics.
Que els controls tenen per objectiu final obtenir una valoració sobre la satisfacció (o
insatisfacció) de les prestacions, d'acord amb les condicions del Plec. (Suprimit
paràgraf).
Atesa la importància dels controls de la qualitat dels Serveis de recollida de Residus
municipals, neteja viària i neteja del clavegueram de la nostra ciutat, a realitzar
periòdicament per part dels serveis competents d'aquest Ajuntament.
Atesa la necessitat de millorar la percepció que la ciutadania té en relació a la neteja de
la Ciutat, així com avançar en la transparència i control de la prestació del servei, es fa
necessari facilitar l'accés a la informació detallada dels serveis diaris de neteja ,
recollida de residus i neteja de clavegueram que s'han de desenvolupar en cada sector de
la ciutat; recollint al web municipal aquesta informació i facilitar així als ciutadans que
se sentin afectats, en cas d'un deficient servei (com a beneficiaris finals dels serveis
municipals), el canal perquè puguin fer arribar a aquest Ajuntament les dades objectives
que incideixin, si escau, la deficient prestació del servei. El web també recollirà les
incidències i peticions dels ciutadans, les recollides de mobles programades i les normes
de qualitat i execució per a l'elaboració dels controls efectuats pels serveis municipals,
un cop estiguin elaborades.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Instar perquè es garanteixi la redacció d'unes normes de qualitat i execució dels
serveis de neteja viària, recollida de residus i neteja de clavegueram perquè,
posteriorment, es pugui garantir la realització diària, per part dels serveis municipals
competents, dels controls de la qualitat dels serveis de recollida de Residus
municipals, neteja viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de la nostra
ciutat, implantant un sistema automàtic de control de rutes, horaris i serveis realment
prestats, centralitzant la informació en una web pròpia del servei.
2. Instar a que es publiqui a la web de l'Ajuntament, d'una manera fàcil i accessible, la
informació precisa i concreta dels serveis diaris de neteja, recollida de residus i
neteja de clavegueram que s'han de desenvolupar en cada sector de la ciutat; així
com, les normes de qualitat i execució per a l'elaboració dels controls efectuats pels
serveis municipals.
3. Fer una tasca de conscienciació des dels mitjans públics, centres educatius, centres
esportius etc., per tal d'arribar al màxim de la població possible per tenir un millor
estat de neteja i conservació dels carrers i mobiliari urbà de la nostra ciutat.
4. Estudiar la possibilitat d'instal·lar més papereres sobretot en aquells carrers que ara
per ara no en disposin, i que l'ample de la vorera així ho permeti per no interrompre
el pas amb els vianants tenint en compte a les persones amb carrets o mobilitat
reduïda.
5. Donar trasllat a l'empresa adjudicatària, Associacions de Veïns i a les Associacions i
Gremis de Comerciants de la Ciutat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, Muñoz F. i Pérez. Total: 12
Voten no: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo i Sancho. Total: 7.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.
14.- Aprovació d’una proposta de rebuig a la Resolució del Parlament de
Catalunya 263/XI, relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’estudi del
procés constituent
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de 2016, va
aprovar la següent resolució 263/XI, amb l’informe i conclusions de la Comissió
d'Estudis del Procés Constituent.
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Atès que la resolució 263/XI, és conseqüència de la resolució anterior 1/XI, aprovada en
la sessió del dia 9 de novembre de 2015, sobre l'inici del procés polític a Catalunya,
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 i de la resolució
5/XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la creació de comissions
parlamentaries.
Atès que el Ple del Tribunal Constitucional, va emetre en data 2 de desembre de 2015 la
STC 259/2015 , per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució
del Parlament de Catalunya 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya, com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
Atès que la resolució 1/XI, com el seu annexa, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i 168
de la Constitució Espanyola, així com els articles 1 i 2.4 de l'Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i del Govern
de Catalunya, d'atribucions superiors a les que deriven de l'autonomia recollida per la
Constitució.
Atès que la resolució 5/XI, té la consideració d'incident d'execució i infracció de la STC
259/2015, mencionada anteriorment, amb data 2 de desembre de 2015, tal i com va
estimar el Ple del Tribunal Constitucional, el dia 19 de juliol de 2016, per unanimitat.
Atès que aquestes resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat
democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb la
Constitució Espanyola i amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de forma que
contradiuen els pilars de l'Estat de Dret, basats en el respecte a la Llei i el Dret i la
pròpia legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que la Constitució reconeix i
emparà.
Atès que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació
política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27 de
setembre de 2015, és fragmentada i diversa, de la mateixa manera que la societat
catalana actual
Atès que aquest procés polític a Catalunya, que es vol culminar amb l’obertura d'un
procés constituent a Catalunya destinat a la creació d'una eventual constitució catalana i
d'un estat català independent, no compta ni amb majoria política, ni amb majoria social,
ni amb el reconeixement de l'ordenament jurídic vigent en l'actualitat.
Atès que als representants públics del Parlament de Catalunya, President de la
Generalitat, Consellers, Presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se'ls exigeix
una adhesió ideològica a la Constitució, però sí, el compromís de realitzar les seves
funcions d'acord amb ella.
Atès que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la
Presidenta del Parlament i els Grups Parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van
realitzar les seves funcions d’acord amb el que marca la Constitució, tampoc van acatar
les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure a
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l’ordre del dia de la sessió, l’informe i les conclusions de la Comissió d'Estudis del
Procés Constituent, la qual va ser votada i aprovada amb els vots d'aquests dos Grups
Parlamentaris.
Es proposa que la Comissió Informativa d'Institució, Benestar i Drets Socials
ACORDI
1. Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l’aprovació de l’Informe de la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament de
Catalunya i el Tribunal constitucional.
2. Defensar la legitimitat de les institucions Catalanes i rebutjar que aquestes aprovin
qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com són l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
3. Refermar el nostre compromís amb la defensa de l’estat de dret. En una democràcia
ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la llei i els
tribunals.
4. Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament de
Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat
estatutària i constitucional com a fonament de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz F.. Total: 4.
Voten no: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz N.,
Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 13.
S'abstenen: Monràs, Bertolín, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 7.
Resultat: Es rebutja.
15. - Aprovació d'una proposta a favor del treball digne docent i la qualitat de
l'escola pública catalana
L’aposta decidida per l’Educació pública catalana ha de ser un dels objectius prioritaris
de la nostra societat. Només amb un bon sistema educatiu públic el nostre país tindrà
possibilitat de sortir de l’actual crisi econòmica amb un reforçament social, econòmic i
ciutadà. L’escola pública catalana ha de ser una peça clau per al vertebrament social i
territorial del nostre país; així, un dels principals objectius de l’escola pública ha de ser
el de contribuir a la reducció de les desigualtats socials d’origen i garantir la igualtat
d’oportunitats i el progrés.
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Atès que en els anteriors cursos i de nou també en el nou curs escolar que comença, la
consellera d’Ensenyament ha portat a terme una acció de govern que:
 Implica una política educativa i econòmica clarament continuista que no serveix
per afrontar els problemes reals de l’educació.
 Ha empitjorat les condicions de treball dels professionals del Departament
d’Ensenyament: l’horari lectiu, l’horari fix als centres de secundària, les hores
de coordinació i desdoblaments, el cobrament del juliol del personal substitut,
l’estabilitat del personal substitut i les pagues extres en són exemples clars.
 Impulsa el tancament de línies públiques de P3, rebutjat pel propi Parlament de
Catalunya. La solució no pot ser cap altra que reduir les ràtios, cosa que a més
milloraria la qualitat de l’educació de l’alumnat. Tampoc dóna solució a la
massificació dels centres de Secundària.
 Imposa l’extensió del pla pilot dels nomenaments de substitucions o la definició
de perfils de llocs de treball específics, que suposen la pitjor fórmula de
concreció del desplegament de la LEC als centres educatius.
 Promou una avaluació externa opaca i injusta de l’alumnat, centres i
professionals que hi treballen que va en detriment de la qualitat educativa.
Atès que l’Estatut de Catalunya reconeix en el seu article 21 (Drets i deures en l’àmbit
de l’Educació) que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi
en condicions d’igualtat.
Atès que en el mateix article 21 també es reconeix que totes les persones amb
necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti
accedir al sistema educatiu.
Atès que l’Estatut de Catalunya obliga a la Generalitat de Catalunya a establir un model
educatiu d’interès públic i que garanteixi aquests drets.
Atès que les retallades, realitzades aquest curs i també els cursos anteriors atempten
directament contra la qualitat educativa i, especialment, contra les hores lectives de
dedicació a l’atenció a la diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Atès que les condicions laborals i de dedicació horària afecten molt directament a la
qualitat del sistema educatiu públic.
Atès que el sistema educatiu públic s’ha de basar en els eixos de la qualitat, l’equitat, la
coresponsabilitat i la coeducació.
Atès que l’educació ha de ser una eina cabdal per a l’emancipació personal i col·lectiva
i un instrument indispensable per a la cohesió social.
Codi de verificació: fef759f3-bbfd-48e2-a9be-a9cabd849ae6
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Atès que tots els professionals docents (funcionariat i cos d’interins i substituts)
necessiten unes condicions laborals dignes per a dur a terme la seva tasca i de temps per
a la reflexió pedagògica i la formació continuada.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reivindicar com a nostres les demandes dels professionals de l’educació:
 Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios.
 Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.
 Anul·lació dels punts de l’acord de govern on s’elimina la reducció de dues
hores lectives al professorat major de 55 anys i el cobrament del juliol dels
substituts amb sis o més mesos treballats.
 El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
 Retirada de l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils
de llocs de treball específics.
2. Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en la defensa de
l’escola pública catalana amb la coresponsabilitat de tota la comunitat educativa del
municipi.
3. Traslladar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme –
Vallès Oriental, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
4. Fer públics aquests acords i traslladar-los al Consell Escolar Municipal i a tots els
Consells Escolars dels centres educatius de la nostra ciutat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo, Pérez i
Sancho. Total: 18.
Voten no: Daví. Total: 1.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.

Codi de verificació: fef759f3-bbfd-48e2-a9be-a9cabd849ae6

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès
que el codi segur de validació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

16. - Aprovació d'una proposta relativa a l'avaluació del Consell de Ciutat
En data 24 d’octubre de 2011 es va aprovar la creació del Consell de Ciutat i es va
aprovar inicialment el seu reglament. El 30 de gener de 2012, el reglament va ser
aprovat definitivament.
La creació del Consell de Ciutat deriva del que estableix el reglament de participació
ciutadana, aprovat el novembre de 2005, de la possibilitat de crear òrgans i espais de
participació a la ciutat.
De fet, entre l’aprovació del reglament de Participació i del Consell de Cuitat, el govern
de la ciutat va desenvolupar una xarxa d’òrgans de participació com els Consell
Municipals de Participació, arribant a existir deu consells de participació: Cooperació i
Solidaritat, Dona, Esports, Medi Ambient, Comerç, Cultura, Joventut, Gent Gran,
Educació i Benestar i Salut. També la Taula de Mobilitat i el Consell d’Infants.
El Consell de Ciutat es va constituir com un espai de trobada, de reflexió i de
participació ciutadana amb una visió global, per sobre de les visions acotades que té
cadascun dels òrgans sectorials. Aquest Consell de Ciutat es va concebre com l’espai de
coordinació de la xarxa de Consells Municipals de Participació i l’espai de debat,
proposta i coordinació per a la gestió estratègica de la ciutat. El Consell de Ciutat tenia
com a fi, esdevenir l’espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics de la
ciutat i, per tant, es constituïa amb la finalitat de permetre la participació estable de tots
els sectors socials.
L’article 24 el defineix com l’òrgan de participació on els representants de la ciutadania
juntament amb responsables municipals, tant polítics com tècnics, debatran els
assumptes públics de la ciutat.
L’article 1 defineix el seu objecte, que no és altre que: “El Consell de Ciutat és l’òrgan
de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d’informe i de proposta, on
representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els
assumptes públics de la ciutat”.
I el segon article estableix les seves funcions: “Les seves funcions principals són
debatre els plans d’actuació generals i emetre informes en matèria de desenvolupament
econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans que li
siguin demanats per l’Alcaldia o el Ple, o per iniciativa pròpia si així ho acorda la
majoria absoluta del Plenari del Consell de Ciutat. Altres funcions són assessorar el
govern municipal respecte de les grans línies de la política i gestió municipal i proposar
la realització d’estudis sobre temes d’interès per a la ciutat i promoure el debat sobre els
resultats”.
Així mateix, es determina que l’Ajuntament de Mollet facilitarà la informació
necessària per a l’elaboració dels informes i/o estudis en què el Consell de Ciutat estigui
treballant, amb les limitacions legals que imposi, entre d’altres, la Llei Orgànica de
Protecció de dades de caràcter personal, 15/1999 de 13 de desembre.
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També cal assenyalar que es fixa que cada any, el Consell de Ciutat debatrà i aprovarà
un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposarà iniciatives per
millorar-les. Aquest informe serà tramès al Ple de l’Ajuntament en la seva sessió sobre
l’Estat de la Ciutat i se’n donarà difusió del mateix mitjançant publicació en el web
municipal tan bon punt sigui presentat en aquesta sessió de Ple.
Atès que ja fa anys de la posada en marxa d’aquest reglament i del Consell de Ciutat, i
que és positiu fer balanç dels resultats i del funcionament del Consell, per observar si
s’estan acomplint l’objecte i funcions que s’havien marcat.
Atès el canvi en els consells sectorials, que van passar de ser-ne deu, a crear-se’n tres
que aglutinen diferents temàtiques i sectors, i que encara no s’han reunit i que no s’ha
definit de quina manera el Consell de Ciutat els està coordinant.
Considerant els canvis que ha incorporat la Llei de Transparència quant a la gestió
municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Avaluar el Consell de Ciutat, prenent en consideració els següents aspectes: grau de
participació, compliment de l’objecte i de les funcions fixades al Reglament de
Participació Ciutadana i al Reglament del Consell de Ciutat, grau de coneixement i
repercussió entre la ciutadania.
2. Establir, en el seu cas i atenent als resultats de l’avaluació, les mesures i canvis
necessaris per tal que esdevingui un espai de participació real i estable de tots els
sectors de la ciutat.
3. Proposar al Consell de Ciutat que faci un seguiment de l’execució del pressupost,
tot fent públic i accessible aquest treball de seguiment.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo,
Pérez i Sancho. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria.
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17. - Aprovació d'una proposta per tornar a instaurar el projecte de patis oberts
Atès que, l’Ajuntament de Mollet anys enrere ja va posar en marxa el projecte de “patis
oberts”, una mesura inclosa dins el Pla Educatiu d’Entorn i que es basava en aconseguir
l’objectiu de garantir que els patis de les escoles esdevinguessin un espai de trobada i
convivència per a tot el veïnat.
Atès que, el curs passat no es va dur a terme aquesta iniciativa i s’ha pogut comprovar
que en diverses escoles els nens i nenes continuen saltant les tanques dels centres posant
en perill la seva integritat física.
Atès que, acaba de començar el curs i tot seguidament començaran les activitats
esportives extraescolars o federades. Permetre la utilització d'aquests espais públics que
són de tots els ciutadans i les ciutadanes i posar-los a disposició dels infants, famílies,
entitats socioculturals, de Lleure o fins i tot per a actes institucionals, pot afavorir a la
dinamització i enriquiment dels nostres barris i de la nostra ciutat en general, segons les
necessitats de cada barri.
Atès que, socialitzar l'esport i d’aquesta manera gaudir dels equipaments públics posantlos a l'abast de totes les persones que ho necessitin potencia una societat més
cohesionada i sana. Cohesionada ja que es dóna l'oportunitat a tothom de tenir accés als
esports en igualtat, rendibilitzant al màxim els espais públics, de forma que estiguin al
servei dels veïns i veïnes de la ciutat. I sana, perquè la pràctica de l’esport és una lluita
contra l'obesitat o el risc de patir-la en una societat on cada vegada més s’aboca els
nostres fills i filles al sedentarisme
Atès que, actualment l’única manera de poder jugar o fer esports a l’aire lliure passa per
pertànyer a un Club o una societat esportiva. És per això que, en els barris on no es
disposa d’una pista oberta on practicar l’esport a l’aire lliure es fa necessari el projecte
de patis oberts fora de l’horari lectiu, en aquelles zones de la ciutat on no poden gaudir
d’una alternativa gratuïta i pública.
Atès que aquesta experiència de patis oberts seria especialment beneficiosa pel
col·lectiu jove, que es troba en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social tant per
les diferents realitats, com per la dificultat de trobar feina i així poder emancipar-se i
gaudir de més autonomia. Els patis oberts suposen un espai alternatiu on relacionar-se i
realitzar una activitat saludable.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Crear un mapa de barris on infants i joves no disposin d'espais oberts on practicar
esports a l’aire lliure de manera gratuïta i pública.
2. Estudiar quines són les necessitats de cada barri i estudiar la cessió dels patis de les
escoles també a les entitats socioculturals i associacions de veïns.
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3. Estudiar la posada en marxa el projecte de patis oberts, buscant el suport de la
Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el Consell Escolar Municipal, els
equips directius dels centres escolars, les AMPAs, i els diferents agents de la
comunitat educativa.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya que tingui en compte en els Pressupostos
2017 els recursos necessaris per implementar aquest projecte.
5. Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament social per
tal de fer difusió del projecte i arribar al màxim nombre de persones i entitats
possibles.
6. Estudiar la possibilitat d’incloure en el Pla Local de Joventut el projecte de patis
oberts com a espai de treball, de seguiment i acompanyament dels joves més
vulnerables de la nostra ciutat.
7. Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Ensenyament i al Departament
d’Economia de la Generalitat de Catalunya, al Consell Escolar Municipal, als
centres escolars, a la Coordinadora d’AMPAs, a les AMPAs de les escoles i a les
entitats i a les associacions de veïns.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Aprovació d'una proposta sobre la reforma horària
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició́ dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el
franquisme, i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat,
especialment del sector dels serveis. També́ sovint, de la cultura del presencialisme al
treball, o bé de la necessitat de realitzar llargues jornades per assolir salaris adequats al
cost real de la vida.
Aquesta situació́ deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció́
empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la
persistència de la divisió́ sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de
gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos
rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura,
l’activisme social i en una disminució́ del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que
representa la desorganització́ horària actual incapaç̧ de fer front a la complexitat del
moment present. A gairebé́ tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un
màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a
Catalunya-, però̀ , és habitual que la població́ treballadora s’aturi dues hores per dinar (a
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l’àmbit escolar poden ser tres) i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h
del vespre, o més enllà̀ . Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les
21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la
participació́ cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el
temps de descans. A més, aquesta organització́ del temps de vida quotidiana no té
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal,
Marroc, Italià o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució́ dels horaris
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat
i productivitat i participació́ de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació́ Europea
per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí́, tot i que hi ha diferències entre
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en
què cal trobar fórmules d’optimització́ dels recursos escassos, però̀ sobretot, en què cal
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió́ productivista i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada
l’excepció́ en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la
norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici
de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització́ horària, i per
tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o
de determinats col·lectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara
és l’hora- reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma
interlocutora en aquesta qüestió́ . L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova
societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment
progressiu de les desigualtats.
És important que l’Ajuntament de Mollet del Vallès hi estigui al costat amb l’objectiu
de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició́ cap a la reforma horària
formulada en un moment concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé́ un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció́ i
sensibilització́ que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
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Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció́
sobre els horaris laborals, però̀ també́ en els escolars, els comercials, els culturals, els
esportius, els televisius i els associatius, així́ com en les infraestructures publiques i
privades que els puguin permetre. Tot això̀ és el que justifica que l’Ajuntament de
Mollet es pronuncií̈ a favor de la reforma horària.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport a la Resolució 1154/X del Parlament de Catalunya, per la qual
s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma
Horària, del 23 de juliol de 2015.
2. Promoure des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès les actuacions proposades per a
l’àmbit de l’administració, elaborant el nostre propi full de ruta sobre quina és la
nostra realitat, quines són les nostres circumstàncies i fins on podem, com a
Ajuntament implementar una racionalització horària.
3. Instaurar la cultura de les reunions efectives amb durada limitada, tot considerant els
càrrecs electes i els directius com a agents exemplificadors d’aquesta reforma
horària.
4. Sumar-nos a les proves pilot que està impulsant la iniciativa per a la reforma horària
a diferents ajuntaments.
5. Adherir-nos als acords i Campanyes proposades per la Federació Catalana de
Municipis i l’Associació Catalana de Municipis, així com aquelles convocades per
la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la reforma
horària.
6. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al grup promotor Iniciativa per
a la Reforma Horària «Ara és l’hora», a la Federació Catalana de Municipis,
l’Associació Catalana de Municipis, i a la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
19. - Aprovació d'una proposta de suport al banc d'ADN per identificar
desapareguts a la Guerra Civil
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una
iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur
dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions
de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
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El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de
fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic
dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar
les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels
desapareguts.
El Departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona va assumir el repte i
es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora,
per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un
procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars:
http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a tot l’Estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va
forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern
el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va
aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria.
El 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament per al projecte a
través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en
forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta
eina genètica per a la identificació de persones.
Avui el Banc d’ADN ja té 125 mostres congelades, i ara s’està a l’espera que s’obrin les
344 fosses comunes que hi ha a Catalunya per poder començar a comparar mostres. Cal
remarcar que l’Estat espanyol és el segon país del món en nombre de fosses comunes
que podrien amagar 115.000 desapareguts.
A Mollet del Vallès tenim dades a partir del llibre La Segona República i la Guerra
Civil a Mollet del Vallès (any 2000) de M. Àngels Suárez i González, que va publicar el
Centre d’Estudis Molletans a la Col·lecció Vicenç Plantada, núm 4. Les dades indiquen
que dels 107 morts al front de guerra inscrits al Registre Civil de Mollet del Vallès, 25
estan desapareguts (la major part d’ells als fronts del Segre, de l’Ebre i de l’Aragó).
També hi ha 4 afusellats al Camp de la Bota i que estan en fosses comunes (entre ells
l’alcalde Fortuny) i hi pot haver algun altre desaparegut ja sigui de la violència exercida
per un bàndol o l’altre, o ja sigui en algun camp de concentració posterior a la guerra.
De moment, doncs, tindríem 29 famílies que podrien reclamar formar part del banc
d’ADN.
Diversos ajuntaments del país han donat suport a aquesta justa i reparadora iniciativa,
ajudant i orientant les, de moment, 4.794 famílies de desapareguts interessades a què
puguin fer-se les proves d’ADN. També aquest setembre el govern de la Generalitat,
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amb la implicació de les conselleries d’Afers Exteriors, Salut i Justícia, ha posat en
marxa el programa d’identificació
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a la iniciativa
del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra
Civil.
2. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i
ciutadanes del municipi de Mollet del Vallès amb, com a mínim, les mesures:
 Organitzant conferències informatives passant l’audiovisual sobre la iniciativa i
divulgar el material.
 L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el
municipi.
 La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del
Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts.
 La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar
verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que
tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per
identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar.
3. Vist que al nostre municipi i a la nostra comarca hi ha un gran nombre de
desapareguts de la Guerra Civil, estudiar la col·laboració amb el Govern de la
Generalitat per fer possible la troballa dels desapareguts als familiars.
4. Informar d'aquest acord als Departaments de Salut, d’Afers Exteriors i de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Consell Comarcal del Vallès Oriental i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya
que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
20. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
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21. - Precs i Preguntes
Precs
Sra. Cisneros:
1. Demana la neteja del terreny dels Pinetons propietat de l’Incasol i d’altres.
2. Demana que assignin façanes i es crei un concurs de grafittis en col·laboració amb
artistes locals.
Sr. Cisneros:
1. Demana que s’estudiï la possibilitat que Mollet sigui la seu dels jocs Europeus de
policies i bombers.
2. Demana que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar màquines de reciclatge amb
bonificacions.
Sr. Sancho:
1. Demana que es pengi a la web de l’Ajuntament la proposta de les mocions que es
presenten al Ple.
Preguntes
Sr. Amaya:
1. Sobre l’horari d’obertura de la biblioteca a l’estiu.
2. Sobre si està previst fer alguna actuació de manteniment a la façana del Mercat Vell.
3. Sobre l’estètica del pàrquing de Jaume I.
Sra. Vilaret:
1. Sobre l’adjudicació dels treballs de les normes subsidiàries i sobre si es presentaran
els treballs i quan esta prevista l’aprovació.
Sr. López:
1. Sobre el projecte de jardí vertical a l’edifici de la Tesoreria de la Seguretat Social.
2. Sobre si s’han presentat els documents necessaris per demanar l’autorització d’un
referèndum.
3. Sobre el soroll del gimnàs que hi ha al carrer Alexander Fleming amb l’ampliació que
han fet.
Sra. Muñoz:
1. Sobre el manteniment de l’aparcament de sota de l’autopista.
Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
18/10/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/10/2016

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