ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
27 d´octubre de 2016
De 19.00 h a 22.57 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
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Ha intervingut el senyor Jordi Antoni Cuesta Grande en representació de l’Associació
Anem a Mil (punt núm. 11).
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Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2016
2. Donar compte del canvi de nom del Grup municipal de CiU
3. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 28 d'abril de 2016, de compareixença en un
recurs contenciós-administratiu
4. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació Local
5. Modificació del règim de dedicació dels regidors del grup de CANVIEM
6. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017
7. Aprovació inicial de les modificacions d'ordenances de preus públics per a 2017
8. Aprovació inicial del Reglament del Nomenclàtor
9. Aprovació d'una proposta de suport a la proposició de Llei de reparació jurídica de les
víctimes del franquisme
10. Aprovació d'una proposta per a la fiscalització dels acords assolits al Ple i la
transparència de cara al ciutadà
11. Aprovació d'una proposta per a l'adopció a l'Ajuntament del salari mínim de 1000
euros
12. Aprovació d'una proposta per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat
d'oportunitats
13. Aprovació d'una proposta sobre la realització d'un referèndum a Catalunya
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2016
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2016.

2. - Donar compte del canvi de nom del Grup municipal de CiU
Retirat.

3. - Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 28 d'abril de 2016, de compareixença
en un recurs contenciós-administratiu
Vista la resolució de l’alcaldia de 28 d’abril de 2016, enregistrada en el llibre de
resolucions corresponent amb el número 201601001246, per la qual es designa als
advocats Miguel Angel Andreu Moreno i Alfredo Bayón Cama per tal representi i
assumeixi la defensa de la Corporació en el procediment abreujat 76/2016 Secció C,
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona per Comissió
Obrera Nacional de Catalunya contra l’aprovació de la relació de llocs de treball de
personal funcionari i eventual al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per part
del Ple de municipal en data 14 de desembre de 2015, publicada en el BOP de
Barcelona en data 31 de desembre de 2015.
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Atesos els articles 21.1. k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, que respectivament, atribueixen la competència de la defensa de
l’Ajuntament a l’Alcaldia en casos d’urgència, tot donant-ne compte al Ple en la
propera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar la resolució de l’alcaldia de 28 d’abril de 2016, enregistrada en el llibre de
resolucions corresponent amb el número 201601001246, per la qual s’acorda
comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona en relació al
procediment abreujat 76/2016 Secció C, interposat per Comissió Obrera Nacional de
Catalunya contra l’aprovació de la relació de llocs de treball de personal funcionari i
eventual al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per part del Ple de municipal en
data 14 de desembre de 2015, publicada en el BOP de Barcelona en data 31 de
desembre de 2015 i designar als advocats Miguel Angel Andreu Moreno i Alfredo
Bayón Cama per tal representin i assumeixin la defensa de la Corporació, a l’hora que
remetre l’expedient administratiu.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Daví, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Talarn.
Total: 10.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Amaya, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Escribano, Espinosa, López,
Moya, Muñoz N., Muñoz F., Murillo, Sancho, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 15.
Resultat: Aprovat per majoria.

4. - Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació Local
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL)
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint
i fomentant les seves programacions i, en general, promoure i col·laborar en totes les
activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local.
El 25 de juny de 1998, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’adhesió al Consorci de
Comunicació Local.
El 26 de març de 2015, el Consell General del Consorci de Comunicació Local, va
aprovar inicialment la dissolució i liquidació del Consorci.
L’article 27.1. i 2 dels Estatuts del Consorci estableix que el Consorci es dissoldrà per
acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article 14.3 dels
Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l’acord de
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dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns i a la reversió
de les obres o de les instal·lacions existents.
L’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), disposa que l’acord de dissolució
del consorci l’ha d’adoptar l’òrgan superior de govern, per la majoria que estableixen
els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L’esmentat
acord ha de determinar la forma en que s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns
del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions
consorciades.
De conformitat amb l’article 313.2 i 3 del ROAS, l’acord dels ens locals per dissoldre el
consorci s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
corporació, i s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies.
L’article 114.3.d) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per acordar la creació, modificació o dissolució del consorci.
D’acord amb l’article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’òrgan
competent per ratificar la dissolució del Consorci és el Ple de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local de 26 de
març de 2015 d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci.
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, encarregant-li l’assumpció del
tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a
la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar
separadament cadascuna de les entitats consorciades.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

5. - Modificació del règim de dedicació dels regidors del grup de CANVIEM
Atesa la sol·licitud presentada el 20 d’octubre de 2016 (NRE E2016001445) per la
regidora de l’Ajuntament Núria Muñoz Herrera, del Grup Municipal Canviem MolletEntesa, en la que sol·licita es modifiqui:
1) L’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 substituint el règim de
dedicació exclusiva de la regidora Núria Muñoz Herrera per la regidora Mari Carmen
Moya Hidalgo.
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2) L’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 d’octubre de 2015 en el sentit de substituir el
règim de dedicació parcial del regidor Francisco Javier Buzón Juan per la regidora
Marina Escribano Maspons.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 que va determinar els
membres de la Corporació que exercirien els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb
dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària.
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 determinant els
membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, es a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o
amb dedicació parcial, és a dir; amb una dedicació mínima del 20% de la jornada
ordinària, respectivament que va determinar, entre d’altres, el tipus de dedicació en
que exercirien el seu càrrec els membres de la Corporació:
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Nom i Cognoms
Mari Carmen Moya Hidalgo
Nuria Muñoz Herrera
Marina Escribano Maspons
Francisco Javier Buzón Juan

Càrrec
Regidora
Regidora
Regidora Portaveu suplent
Regidor Portaveu

Tipus dedicació
Exclusiva
Sense dedicació
Parcial
Sense dedicació

Efectes
1/12/2016
1/12/2016
1/12/2016
1/12/2016

2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

6. - Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.
2. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les
ordenances fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a
continuació:













Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 1.1.3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 1.2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Ordenança fiscal núm.1.2.2. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal núm. 2.2. Taxa per la utilització de l’escut del municipi.
Ordenança fiscal núm. 2.3. Taxa per la llicència d’autotaxis.
Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques.
Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per llicencies o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Codi de verificació: 180d87f6-d83c-4cb9-b055-3c1293a08cd6

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














Ordenança fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per la recollida de residus municipals.
Ordenança fiscal núm. 2.9. Taxa per serveis funeraris i cementiri.
Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per ocupació di aprofitament especial de
terrenys d’ús públic.
Ordenança fiscal núm. 2.11. Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis subministrament
d’interès general.
Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública.
Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per la prestació dels serveis del mercat
municipal.
Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per la celebració del matrimonis i
cerimònies civils a l’ajuntament.
Ordenança fiscal núm. 2.15. Taxa per la prestació de serveis de la Fundació
Joan Abelló.
Ordenança fiscal núm. 2.16. Taxa pel servei municipal “La Casa dels Petits”.
Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa per concessió de llicències i control de la
publicitat dinàmica.
Ordenança fiscal núm. 2.18. Taxa per prestacions de serveis de la policia
local i circulacions especials.

3. Aprovar provisionalment les següents ordenances fiscals que es detallen en els
annexos
 Ordenança fiscal núm. 2.19. Taxa per a la utilització privativa i aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl, o volada de la via pública a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
 Ordenança fiscal núm. 2.20. Taxa per a la verificació d’ús anòmal de
l’habitatge en cas d’habitatge buit
4. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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6. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per
a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
7. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2017.
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., Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S’abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo i Sancho. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.

7. - Aprovació inicial de les modificacions d'ordenances de preus públics per a
2017
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2017, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la
normativa vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atesos els informes emesos per la cap dels Serveis econòmics i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 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. Aprovar inicialment les modificacions, detallades a l’annex que figura a l’expedient,
de les ordenances de preus públics i que es relacionen a continuació:



Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament.
Ordenança núm. 3.2. Preu Públic per a la prestació dels serveis esportius.
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Ordenança núm. 3.3 Preu Públic per a la prestació dels serveis culturals i de
temps lliure.
Ordenança núm. 3.4 Preu Públic per a la prestació del servei d’escola
bressol.
Ordenança núm. 3.5. Preu Públic per a la venda de publicacions edicions
impreses i material de promoció institucional.
Ordenança núm. 3.6. Preu Públic pels serveis de publicitat de Mollet
Comunicació SL
Ordenança núm. 3.7. Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats.
Ordenança núm. 3.8. Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’Escola
Municipal de Música.
Ordenança núm. 3.9. Preu Públic per a la prestació dels serveis de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL.
Ordenança núm. 3.10. Preu Públic per a la prestació dels serveis d’activitats
firals d’àmbit comercial.
Ordenança núm. 3.11. Preu Públic per a la prestació dels serveis d’atenció
domiciliària.
Ordenança núm. 3.12. Preu Públic per la prestació dels serveis de
restauració del Bar-Restaurant “El Lledoner”
Ordenança núm. 3.13. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja de
grafits.
Ordenança núm. 3.14. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja,
vigilància i manteniment per activitats firals en espai públic de titularitat
privada.
Ordenança núm. 3.15. Preu Públic per a la prestació del servei d’aparcament
subterrani Joan Miró.
Ordenança núm. 3.16. Preu Públic per a la prestació del servei de transport
adaptat per als usuaris del Centre Ocupacional del Bosc.
Ordenança núm. 3.17. Preu Públic per a la prestació del servei del Casal
Obert municipal per infants, adolescents i les seves famílies.

2. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, així com el text complet de les Ordenances de preus públics
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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4. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances de preus
públics per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1
de gener de 2017.
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., Pérez i Talarn. Total: 13.
Voten no: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S’abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz N., Murillo i Sancho. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.

8. - Aprovació inicial del Reglament del Nomenclàtor
Atès que en data 26 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va crear una comissió
d’estudi i li va encarregar la redacció d’un avantprojecte de Reglament del Nomenclàtor
de Mollet del Vallès.
Atès el text del Reglament del Nomenclàtor de Mollet del Vallès, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès l’informe de la cap dels Serveis Jurídics de 25 d’octubre de 2016.
Atès l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment el Reglament del Nomenclàtor de Mollet del Vallès, segons el
text que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies, per tal que es
puguin presentar reclamacions o al·legacions.
3. Tenir per aprovat definitivament el Reglament en el cas que no es formulin
reclamacions o al·legacions.
4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
hagi assolit l’aprovació definitiva.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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9. - Aprovació d'una proposta de suport a la proposició de Llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme
El passat dimecres 26 d’octubre el Parlament de Catalunya va acordar tramitar la
proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme.
La proposta declara nuls i sense cap efecte jurídic els prop de 20.000 consells de guerra
franquistes dictats a Catalunya i preveu que la Conselleria de Justícia emeti una
certificació de nul·litat del procediment i la sentència corresponents.
La proposta de llei diu el següent:
El dia 29 de setembre de 2008, Frau Christine Gläser i M. Pascal Brice, aleshores
cònsols generals a Barcelona d’Alemanya i de França, respectivament, van participar en
un acte solemne al Palau de la Generalitat amb motiu de commemorar el 69è aniversari
de l’afusellament del president Lluís Companys, en un acte promogut per la Comissió
de La Dignitat. En aquell acte, la Sra. Gläser i el Sr. Brice van demanar formalment
excuses per la participació dels seus respectius països en la detenció i la posterior
deportació a Espanya del president de Catalunya, fets que acabarien amb la seva vida,
assassinat pel règim franquista.
Fet pel qual el Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i agraïment als
Estats alemany i francès per aquell acte de reparació històrica i de justícia.
El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament del
president Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de la mort
natural del dictador Francisco Franco. Malgrat totes les peticions fetes des de Catalunya
al llarg de molts anys, cap govern de l’Estat espanyol, sigui del color polític que sigui,
ha estat capaç de fer un acte similar als protagonitzats pels representants diplomàtics
d’Alemanya i França acreditats a la nostra capital, i encara menys d’eradicar del sistema
jurídic espanyol els simulacres de judicis duts a terme per motius polítics per la
dictadura franquista.
Les excuses d’algunes forces polítiques, en el sentit de no reobrir velles ferides del
passat, són inconcebibles en un context democràtic que no cerca la revenja, sinó la
justícia, com així ho van demostrar Alemanya i França en el seu moment. La constant
negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims per causes
polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procediment sumaríssim
contra el president Companys, només es pot entendre en el context d’una democràcia
feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics.
Cal recordar que l’Estatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5 d’abril
de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ser imposat per
la força de les armes. Aquell Estatut atribuïa a la Generalitat competències plenes en
l’àmbit de la Justícia, exercides pel traspàs de serveis establert pel Decret de 25
d’octubre de 1933, en concurrència amb l’alta magistratura del Tribunal de Cassació de
Catalunya i el Procurador General de Catalunya. Per tant, considerant que la Generalitat
de Catalunya en aquell moment i d’acord amb l’Estatut d’autonomia de 1932 tenia
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plenes competències en administració de justícia i tribunals, els processos aplicats pel
procediment dels consells de guerra es van dur a terme vulnerant les competències de la
legalitat llavors vigent, tant dels procediments com ara les garanties processals
establertes.
Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van mantenir fins a la mort del
dictador en consells de Guerra per causes de caràcter polític amb infracció dels drets
fonamentals de moltes persones, que van ser injustament sotmeses i algunes d’elles
executades.
La legalitat no seria restablerta a Catalunya fins la restauració de la Generalitat de
Catalunya, duta a terme pel Reial decret llei 41/1977 de 29 de setembre, abans de
l’aprovació de la Constitució Espanyola, que va derogar la Llei de 5 d’abril de 1938 i va
permetre la recuperació de la plena personalitat jurídica i política de la Generalitat, amb
el retorn del President legítim elegit el 1954 per aquest Parlament.
Després de les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha encetat un camí
constituent propi. 40 anys després de la mort del dictador Franco i havent comprovat
que l’Estat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes d’estricta justícia
com l’anul·lació dels consells de guerra sumaríssims duts a terme pel franquisme per
motius polítics, contra el propi president de la Generalitat Lluís Companys i milers de
ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la responsabilitat que va
contreure des del moment en que es van començar a produir els fets a Catalunya, durant
la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1975.
Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions de
l’Estat Espanyol que es reparessin les víctimes d’aquells processos anul·lant-los. Ho ha
fet des del Comitè de Drets humans i en el darrer informe del Relator Especial sobre
promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició del Consell
de Drets Humans en el darrer període de sessions del 22 de juliol de 2014 que ha
requerit a les nostres institucions «Establir mecanismes idonis per a fer efectiva la
nul·litat de les sentències en violació dels principis fonamentals del dret i dels
procediments establerts, durant la guerra civil i el franquisme». Per això ha arribat el
moment d’assumir la responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant dels
ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells processos, reparant els abusos comesos contra
la legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat era garant, fent la reparació
exigida.
Per aquest motiu aquesta llei declara la nul·litat dels Consells de Guerra produïts a
Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre del 1975 i preveu l’establiment d’un
procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement individual de la nul·litat de
cada procés als afectats o als seus familiars successors.
Per tant, en aplicació de la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit a aquest
Parlament els grups parlamentaris sota signants presenten la següent, Proposició de llei:
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Article 1
Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de guerra sumaríssims i les
corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim
franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936,
el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de
18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei 10/75, de 26
d’agost.
Article 2
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la present llei,
emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars una certificació de la nul·litat
del procediment i sentència corresponents.
Disposició final
1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per establir el procediment
administratiu oportú per al desplegament de l’establert a l’article 2 d’aquesta llei.
Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’una ordre, en el termini de tres
mesos a comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als
Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei
de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Des de Canviem Mollet creiem que aquesta proposta ha de tenir el màxim recolzament
possible i per aquest motiu el grup municipal de Canviem Mollet proposa al Ple els
següents acords.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar a l’Ajuntament de Mollet a mostrar el seu màxim suport a aquesta proposició
de llei impulsada al Parlament de Catalunya.
2. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya i als seus grups
parlamentaris i a la Comissió de la Dignitat.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten sí: Monràs, Amaya, Bertolín, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví,
Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz F., Muñoz N.,
Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S’abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
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10. - Aprovació d'una proposta per a la fiscalització dels acords assolits al Ple i la
transparència de cara al ciutadà
Atès que, avui en dia la ciutadania cada vegada se sent més allunyada de la política i de
les institucions públiques. Aquesta llunyania és fruit de totes les incerteses, decepcions,
i perquè no dir-ho, d'enganys i fraus dels que hem sigut testimonis en els últims anys.
Ates que, per trencar aquesta llunyania i ser més pròxims al ciutadà s’ha de consolidar i
fomentar una política de participació, relacions ciutadanes i transparència. Des de
l’Ajuntament de Mollet hem de ser exemples d’aquesta participació i transparència, en
el nostre propi funcionament i fer avanços que vagin en aquesta línia.
Ates que, ja s’han fet alguns avanços en matèria de transparència per assolir el
compliment i les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que, políticament tenim la necessitat d'escoltar la veu de la ciutadania, i no hi ha
millor manera de fer-ho que amb els processos de participació. Però per tal de que
aquests processos de participació siguin reals i efectius s’ha de dotar a la ciutadania
d’informació per tal de que pugui formar-se un criteri.
Atès que, el Ple és un dels motors de polítiques i propostes de moltes de les actuacions
que es faran a la ciutat; és necessari que el ciutadà estigui informat de a quins acords
s’han arribat en el diversos plens, quin grup ha sigut el promotor de la proposta i quin és
el resultat final de la votació.
Atès que, a cada Ple s’arriben a moltes decisions i acords, el ciutadà té dret a saber en
quin punt de realització es troba cada acord, i en cas de que no s’estigui portant a terme,
quins són els motius.
Atès que, és necessari dotar d’informació a la ciutadania per tal de que puguin
fiscalitzar quina és la feina que es fa dins de l’Ajuntament per part de l’equip de govern
i dels diferents grups municipals que hi son representats.

Per tots aquests motius, el grup municipal de Canviem Mollet proposa al Ple els
següents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar el disseny de l'enllaç al portal de transparència en la pàgina web de
l'Ajuntament de Mollet perquè sigui perfectament visible
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2. Mostrar al portal de transparència, a part de l'ordre del dia del Ple, l'origen de la
iniciativa de cada punt o qui/quins grups municipals han presentat la moció a
tractar.
3. Mostrat al portal de transparència quin ha estat el resultat de la votació de cada
punt tractat al ple.
4. Analitzar i realitzar les modificacions oportunes al portal de transparència per tal
de mostrar als usuaris en quin estat de compliment està cadascun dels acords
aprovats a ple: si està desestimat i quin és el motiu, si és troba pendent (motiu i
previsió) o realitzat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

11. - Aprovació d'una proposta per a l'adopció a l'Ajuntament del salari mínim de
1000 euros
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol
en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba
en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb
dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades
són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem
un món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals a 14 pagues.
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Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar,
reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM mes alt augmentarà la
capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda
més justa i una societat més cohesionada.
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de
rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a
incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
Per tots aquests motius, el grup d’Ara Mollet – ERC - MES a l’Ajuntament de Mollet
del Vallès recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.
2. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin
a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres
mesures socials.
3. Instar en aquest compromís a la resta de les administracions públiques de Catalunya.
4. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, al Govern de la Generalitat, a
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les quatre
Diputacions.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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12. - Aprovació d'una proposta per a la defensa del dret de les dones al treball en
igualtat d’oportunitats
Retirat.

13. - Aprovació d'una proposta sobre la realització d'un referèndum a Catalunya
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera
diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima voluntat
de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.
Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions polítiques,
acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democràcia posa a
l’abast de la ciutadania.
Davant d’aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la resposta del
Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó de
negativa total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP ha utilitzat les reivindicacions
de la gran majoria de la societat catalana com a arma política electoral per fiançar la
seva estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral.
La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les
reivindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya i
de retruc s’ha convertit, juntament amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que
castiguen a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política
espanyola.
Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències existents
entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organització
política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, siguem
capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa.
En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posicions
polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i el dret a decidir, com a
forma de fer-lo efectiu, és l’exigència de la celebració d’un referèndum a través del qual
la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica sobre el seu
futur com a nació i sobre la forma d’organització política que considera més adequada
per Catalunya.
Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta manera
democràtica de procedir. I a més, existeixen en el marc jurídic actual mecanismes
suficients com per fer viable aquest referèndum.
Cal esmentar que al Ple del passat 26 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Mollet del
Vallès ja va aprovar una moció amb el títol “Aprovació d’una proposta de suport a la
realització d’un referèndum a Catalunya sobre el seu futur polític” que anava en la línia
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que la millor manera de superar aquest estadi era decidint a través de les urnes en forma
de referèndum.
Per tot això, els grups municipals de Canviem Mollet, d’Ara Mollet – ERC – MES i de
Convergència i Unió proposen els següents acords.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb la
resolució aprovada al Parlament de Catalunya que considera necessari impulsar des
dels partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin
agrupar al voltant de l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces
polítiques, organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I
instar el Govern a reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai
transversal de la societat civil.
2. Ajudar en tot allò que sigui necessari des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al
que té a veure amb la celebració d’un referèndum i la seva convocatòria, formulació
i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat
catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ
de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que d’aquest referèndum
se’n desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat
democràtica expressada per la ciutadania. El referèndum ha de ser formulat amb una
pregunta clara i una resposta binària.
3. Donar suport al Parlament de Catalunya perquè impulsi les iniciatives polítiques i
parlamentàries necessàries davant de l’Estat espanyol per possibilitar la celebració
d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre
futur polític com a nació. Si no és possible el pacte amb l’Estat, organitzar des de la
legitimitat estrictament catalana un referèndum vinculant sobre el futur polític de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten sí: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, Murillo,
Sancho, Sostres, Talarn,Vilaret i Vizcarra. Total: 14
Voten no: Monràs, Bertolín, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz F. i Pérez. Total: 11.
S’abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: aprovat per majoria.

14. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
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15. - Precs i Preguntes
Precs
Sr. López:
1. Anuncia que els regidors d’AM-ERC-MES s’han adherit a l’Assemblea d’electes de
Catalunya i demana als altres regidors que s’hi adhereixin.
Sr. Sostres:
1. Demana respecte cap els regidors d’altres grups.
Sra. Vizcarra:
1. Reitera la petició de respecte.
2. Felicita el govern per portar a terme la iniciativa “SONA MOLLET”. Demana que els
artistes puguin tenir retribució, si cal.
3. Diu que el seu equip no veu clara l’obligatorietat de la prova de l’ADN que es va
proposar a la Comissió d’Estudi de l’Ordenança sobre tinença d’animals de companyia.
És més partidària de les campanyes inclusives.
4. Felicita a CANVIEM per la moció d’ampliar la Transparència.
Sr. Talarn:
1. Llegeix el prec següent:
“Prec per demanar al govern de Mollet les gestions necessàries per fer efectiu el
pagament del IBI en la seva totalitat per part de les concessionàries d’autopistes amb
infraestructures presents al municipi de Mollet del Vallès.
La Llei 8/1972, de 10 de maig, és la Llei que regula, en gran part, la construcció,
conservació i explotació de les autopistes en règim de concessió.
Aquesta Llei, en el seu article 12 reconeix una sèrie de beneficis tributaris a les
empreses concessionàries relacionades amb el IBI, l’Impost General sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics, l’Impost sobre les Rendes del Capital o els
impostos aranzelaris, entre d’altres. En concret, en el punt 12.a es determina una
reducció del 95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana que
recaigui sobre l’aprofitament dels terrenys destinats a autopistes de peatge.
Aquest benefici tributari al que fa referència el punt 12.a de la Llei 8/1972 afecta als
terrenys i construccions que constitueixin l’autopista o estiguin directament destinats al
seu servei i no és d’aplicació als edificis ocupats per oficines de l’entitat concessionària
ni als construïts a les àrees de servei.
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Aquest article junt amb la disposició transitòria segona de la Llei 39/1988 de les
Hisendes locals ha permès a les concessionàries d’autopistes obtenir una bonificació del
95% inicialment en el impost de Contribució Territorial Urbana i els darrers anys en
l’impost sobre Béns Immobles.
Malgrat que en la clàusula IV del conveni annex al Reial Decret 2346/1998, de 23
d’octubre, es va ampliar la durada de la concessió de la que era titular ACESA fins el 31
d’agost de 2021, en la clàusula V es va determinar que el benefici tributari esmentat
anteriorment respecte al IBI es mantindria únicament fins el dia 31 d’agost de 2016. És
per aquesta raó que el benefici tributari del que s’ha beneficiat ACESA respecte al IBI
està caducat.
Tenint en compte els antecedents expressats anteriorment, el Grup Municipal de
Convergència de Mollet del Vallès fa els següents precs al govern de la ciutat
PRECS
1- Comunicar a la concessionària ACESA que els beneficis tributaris del 95% dels
que es beneficiava fins ara respecte al IBI van caducar a data 31 d’agost de
2016.
2- Comunicar de manera oficial a la concessionària ACESA que se li aplicarà la
quota del IBI sense cap tipus de bonificació a partir del 1 de gener de 2017
3- Reclamar, si és possible legalment, la totalitat del IBI que no hagi estat abonat
per la concessionària a partir del 31 d’agost de 2016, data de caducitat de
l’esmentada bonificació”.

Preguntes:
Sra. E. Cisneros:
1. Sobre la petició d’un parc infantil per persones amb discapacitat.
2. Sobre les queixes referents a l’estat de manteniment del camp de futbol Germans
Gonzalvo.
Sr. A. Cisneros:
1.Sobre el focus de legionel·losi que es va detectar.
2.Sobre la pràctica del “botellón” en els Pinetons.
Sra. Vilaret:
1.Sobre l’horari del PIVEM i sobre si es preveuen normes de conciliació.
2.Sobre quan es preveu convocar la Taula d’Habitatge.
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Sr. López:
1. Sobre el brot de legionel·losi.
2. Sobre els criteris per convidar l’oposició a les manifestacions i actes del municipi.
Sr. Buzón:
1. Sobre les festes dels paradistes del Mercat no sedentari i sobre perquè no es pot
regularitzar el dia 6 de desembre.
Sr. Espinosa:
1. Sobre la informació de les actuacions que es tracten a la Taula de Mobilitat. Demana
que s’actualitzi el Portal de Transparència en aquest àmbit.
Sra. Moya:
1. Sobre els treballadors de Mollet contractats pel nou supermercat “Consum”.
Les respostes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

SECRETÀRIA
SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
18/11/2016

ALCALDE
ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
21/11/2016

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo.201610271704080000_FH.videoacta.
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