ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
30 d´octubre de 2017
De 19.05 a 23.34 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, 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
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
S’absenta
Oriol López Mayolas, regidor (punt núm. 16)
S’incorporen
Marina Escribano Maspons, regidora (punt núm. 5)
Oriol López Mayolas, regidor (punt núm. 17
Marti Turégano Guillamon, regidor (punt núm. 2)
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Incidències
Sr. López:
- Demana que es canviï l’ordre de les propostes de l’ordre del dia.
L’alcalde accepta que passi el punt núm.22 després del punt núm.14.
-

Anuncia que ha presentat una moció d’urgència.
L’alcalde respon que no podrà passar perquè té un informe desfavorable de
Secretaria.

Han intervingut:
- El Sr. José López Cosin, en representació de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, en el
punt núm. 8.
- La Sra. Maria Julia Moreno Liébana, en representació de l’Associació de Malalts de
Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, en el punt núm. 10.
- La Sra. Laura Camp Tacher i la Sra. Montserrat Pagés, en representació de l’Assemblea
Nacional de Catalunya i d’Omnium Cultural, respectivament, en el punt núm. 22.

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2017
2. Presa de possessió del regidor Martí Turégano Guillamon
3. Donar compte de la modificació dels regidors del PSC a les comissions informatives,
comissions de seguiment i Comissió Especial de Comptes
4. Donar compte dels informes de morositat 2T 2017
5. Modificació de la composició de la Comissió de Nomenclàtor
6. Cessament i nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació Municipal
Joan Abelló
7. Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança municipal de
garatges i aparcaments
8. Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
9. Aprovació inicial de la modificació d'ordenances de preus públics
10. Aprovació d'una proposta d'adhesió al projecte: "No puc esperar"
11. Aprovació d'una proposta per prioritzar els tràmits de l'OAC a les persones
acompanyades de nadons i persones amb discapacitats funcionals
12. Aprovació d'una proposta d'adhesió a la Declaració de la Federació Frances Layret COCEMFE sobre: "Accessibilitat universal. Una contribució al bé comú"
13. Aprovació d'una proposta per declarar Mollet, ciutat solidària amb l'Alzheimer
14. Aprovació d'una proposta sobre el Pacte Local pel Civisme
15. Aprovació d'una proposta en defensa de l'educació com a eina de cohesió
16. Aprovació de la proposta d'adhesió al Programa d'homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials
17. Aprovació d'una proposta sobre la declaració de "persona non grata" a la família
Franco i la recuperació per al patrimoni públic del Pazo de Meirás
18. Aprovació d'una proposta pel blindatge constitucional del sistema de pensions
19. Aprovació d'una proposta de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en
defensa de l'autogovern
20. Aprovació d'una proposta d'acord per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
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21. Aprovació d'una proposta de condemna i rebuig a l'actuació policial en el
desenvolupament del referèndum de l'1 d'octubre de 2017
22. Aprovació d'una proposta per la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
23. Aprovació d'una proposta sobre drets i llibertats fonamentals
24. Mocions d'urgència
25. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2017
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2017.
2. - Presa de possessió del regidor Martí Turégano Guillamon
La Junta Electoral Central ha lliurat, el 18 de setembre de 2017, la credencial
justificativa de la designació del Sr. Martí Turégano Guillamon com a regidor d’aquest
Ajuntament per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya.
El Sr. Martí Turégano Guillamon ha presentat la declaració de béns i de les activitats
privades que li proporcionen ingressos econòmics o que afecten a l’àmbit de les
competències de la Corporació, en compliment d’allò que disposa l’art. 95.2 a) del
Reglament orgànic municipal.
En conseqüència, d’acord amb el que estableix l’art. 108.8 de la Llei orgànica del règim
electoral general, ha de prestar jurament o promesa d’acatament a la Constitució, tot
responent a la pregunta següent, prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Resultat: Aprovat per unanimitat.
3. - Donar compte de la modificació dels regidors del PSC a les comissions
informatives, comissions de seguiment i Comissió Especial de Comptes
3.1.-Adscripció de Martí Turégano Guillamon al PSC
El Sr. Martí Turégano Guillamón ha presentat un escrit en què informa de la seva
adscripció al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
D’acord amb el que disposa l’ art. 28.8 del Reglament orgànic municipal,
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
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ACORDI
Donar-se per assabentat de l’adscripció del regidor Martí Turégano Guillamón al grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
Resultat: El Ple es dona per assabentat.
3.2.- Adscripció de Martí Turégano Guillamón a les comissions informatives i
comissions de seguiment en representació del grup municipal del PSC
Donar compte de la modificació de l’adscripció dels regidors del grup del PSC a les
comissions informatives, Comissió Especial de Comptes i comissions de seguiment
La portaveu del grup municipal del PSC ha comunicat la modificació de l’adscripció
dels regidors del seu grup municipal a les comissions informatives, Comissió Especial
de Comptes i comissions de seguiment com a conseqüència del nomenament sessió del
nou regidor Martí Turégano Guillamon, en substitució de Josep Ramon Bertolín Edo
D’acord amb allò que disposa l’art. 24 c)- del Reglament orgànic municipal de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI
Donar-se per assabentat de la modificació de l’adscripció dels regidors del grup
municipal del PSC en el sentit següent:
a) Adscriure a la Comissió de Seguiment de Transparència i Participació Ciutadana
els regidors següents:
Titulars
Mireia Dionisio Calé
Ana M. Díaz Aranda
Josep M. Garzon Llavina

Suplents
Mercè Pérez Piedrafita
Raul Broto Cervera
Martí Turégano Guillamon

b) Adscriure el regidor Martí Turégano Guillamon a les comissions que s’indiquen i
en la condició que s’expressa:
Comissió Informativa d’Institució, Benestar i Drets Suplent de Raul Broto
Socials
Cervera
Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori Suplent de Mercè Pérez
Piedrafita
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Comissió Especial de Comptes

Suplent de
Piedrafita
Comissió de Seguiment de Drets Socials, Habitatge i Suplent de
Convivència
Piedrafita
Comissió de Seguiment de Promoció Econòmica i Suplent de
Ocupació
Cervera
Comissió de Seguiment d’Empreses Municipals i Ens Suplent de
Municipals
Cervera

Mercè Pérez
Mercè Pérez
Raul Broto
Raul Broto

Resultat: El Ple es dona per assabentat.
4. - Donar compte dels informes de morositat 2T 2017
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 2017 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.
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 2017 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.
Resultat: El Ple es dona per assabentat.
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5. - Modificació de la composició de la Comissió de Nomenclàtor
El Ple de l’Ajuntament de 25 de gener de 2016 va crear la Comissió de Nomenclàtor i
va nomenar com a membres als representants dels grups municipals.
El president de la Comissió, Josep Ramón Bertolín Edo, va renunciar al seu càrrec de
regidor en la passada sessió de Ple de 20 de juliol de 2017, per la qual cosa cal nomenar
un nou president.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Adscriure a la Comissió de Nomenclàtor, com a presidenta, a la regidora Mireia
Dionisio Calé.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Cessament i nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló
Atès l’acord del Ple de 26 de setembre de 2016, pel qual s’acorda la continuació del
senyor Josep Ramon Bertolín Edo com a vocal del Consell Rector de la Fundació
Municipal Joan Abelló, després del seu cessament com a vicepresident d’aquest.
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 vocal del Consell Rector de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
2. Nomenar al senyor Raúl Broto Cervera com a vocal del Consell Rector de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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7. - Creació d'una comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança municipal
de garatges i aparcaments
Atesa l’Ordenança municipal de garatges i aparcaments, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de novembre de 2008, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de febrer de 2009.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori.
Atesos els articles 60 a 66 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres i Serveis del Ens locals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Modificar l’Ordenança municipal de garatges i aparcaments.
2. Designar una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de l’ordenança, la qual estarà integrada pels membres de la Corporació i pel
personal tècnic següent:
Membres de la Corporació:
Presidenta: Mireia Dionisio Calé
PSC: Josep M. Garzón Llavina
ERC-MES-AM: Marta Vilaret Garcia
PP: Susana Calvo Casadesús
CIUTADANS: Antonio Cisnero Fernández
PDECAT: Joan Daví Mayol
CANVIEM MOLLET-ENTESA: Alberto Murillo Solís
Personal tècnic:
Josep Quesada Tornero
Begoña Ballvé Jerez
Vanesa Carmona Pérez
David S. Garcia Caro
Montserrat Diaz Galindo
Alicia Puig Romagosa
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
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.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
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.
Vista la Memòria, l’informe de la Cap de gestió tributaria i l’informe de la Intervenció.

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 2018 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. 1.2.1. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
 Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
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 Ordenança fiscal núm.2.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa als 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 activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
 Ordenança fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
 Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per ocupació i aprofitament especial de
terrenys d’ús públic.
3. Aprovar el text refós de les ordenances 1.1.1., 1.2.1., 2.4., 2.5., 2.7. i 2.10. que
incorpora les modificacions anteriors.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades junt
amb la resta de les Ordenances fiscals, 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.
5. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per
a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2018.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Voten no: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S'abstenen: Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros M.E., Daví, Escribano, Espinosa,
Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Sancho i Talarn. Total: 13.
Resultat: Aprovat per majoria.
9. - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances de preus públics
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2018, per tal d’incorporar millores de gestió.
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Atesa la memòria del regidor d’Economia i hisenda.
Atesos els informes emesos per la cap de gestió tributaria 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 la modificació, detallada a l’annex que figura a l’expedient, de les
ordenances de preus públics i que es relaciona a continuació:
Ordenança núm. 3.2. Preu Públic per a la prestació dels serveis esportius.
2. Aprovar el text refós de l’Ordenança 3.2. 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
junt amb la resta de les Ordenances de preus públics, 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.
4. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances de preus
públics per a l’exercici de 2018, 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 2018.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Voten no: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
S'abstenen: Buzón, Calvo, Cisneros, A., Cisneros M.E., Daví, Escribano, Espinosa,
Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez, Murillo, Sancho i Talarn. Total: 13.
Resultat: Aprovat per majoria.
Codi de verificació: 785fcbf3-43d6-4f99-bb7f-e526713b9a9e
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

10. - Aprovació d'una proposta d'adhesió al projecte: "No puc esperar"
“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que
per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte
“No puc esperar!” està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per
la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments
col·laboradors.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de
no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva de la
seva qualitat de vida.
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de
l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan
numerades per tal de seguir un control de lliurament.
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1- Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2- Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc
esperar!”
3- Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del
projecte entre els seus associats.
4- Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i
de suport.
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A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:
- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i
sempre que ho necessitin.
- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats
que tenen qui les pateixen.
D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat
de vida d'aquests pacients.
El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de
Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al projecte “No puc
esperar!” amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i
deixant utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les persones portadores de la
targeta “No puc esperar!”
2.- Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Mollet del
Vallès amb especial atenció als establiments comercials de la ciutat.
3.- Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels
establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”
4.- Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la
col·laboració de les entitats especialitzades.
5.- Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels
equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc
esperar!”, a les associacions de comerciants de la ciutat, a la Fundació Sanitària
Mollet i als Centres d’Atenció Primària.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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11. - Aprovació d'una proposta per prioritzar els tràmits de l'OAC a les persones
acompanyades de nadons i persones amb discapacitats funcionals
Atès que les polítiques d’igualtat i conciliació de la vida professional i familiar han de ser
un compromís real i desplegar-se en totes les àrees de la societat.
Atès que aquestes polítiques s'han de traduir en una obligació de l'administració local
per dotar l'individu de serveis i mesures tangibles per poder desenvolupar la seva vida
sense problemes. Més encara, quan poden ser fàcilment realitzables si existeix una bona
gestió.
Atès que aquestes polítiques han de ser eficaces i financerament sostenibles.
Adults acompanyats de nadons de 0 a 36 mesos.
Atès que les famílies de Mollet del Vallès, qualsevol que sigui la seva forma, han
d’acudir a l’ajuntament de la seva ciutat per a realitzar tot tipus de tràmits i en multitud
d’ocasions ho fan acompanyades de nenes i/o nens en edat de 0 a 36 mesos.
Atès que, entre aquestes edats, es troba comprés el rang dels nadons acabats de néixer,
on les seves cures s’extremen en tots els àmbits i també en relació amb la seva estància
en els edificis públics.
Atès que es un corrent majoritari entre els pediatres assenyalar que el nen o nena no
surti en els primers dies o setmanes de vida a llocs públics (com l’edifici de
l’Ajuntament) per prevenir infeccions. El sistema immune del nadó encara es troba
desenvolupant-se i contraure una infecció pot ser molt més greu que en els nens o nenes
més grans. Portar-los a llocs públics, com aquest edifici, els exposa a una ingent
quantitat de virus i/o sistema de climatització als que no s’haurien de veure exposats.
Atès que els horaris, jocs i benestar del nadons (0-36 mesos) es prioritzant en les seves
famílies es pel que no te cap sentit que en l’OAC es traspassi normalment la mitja hora
d’espera per a totes aquestes famílies.
Persones amb discapacitats funcionals físiques o psíquiques
Per últim, i a arrel de l’argumentació mantinguda en el epígraf anterior, considerem
extensible la prioritat en la cua de l’OAC a aquelles persones que tinguin alguna
discapacitat física o psíquica, així com els acompanyants de las mateixes, i aquesta
deficiència sigui advertida per la persona encarregada de repartir l’ordre de cua donat,
atès que des del nostre grup municipal estem compromesos amb la privacitat de las
persones.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
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1.- Consultar als responsables de la OAC per estudiar com establir un sistema, dins del
ja existent, per donar prioritat a les mares embarassades i aquells adults
acompanyats de nadons (0 a 36 mesos) de manera que es prioritzin els seus tràmits
en el servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
2.- Fer extensiva aquesta prioritat a les persones amb discapacitats físiques o
psíquiques.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta d'adhesió a la Declaració de la Federació Frances
Layret - COCEMFE sobre: "Accessibilitat universal. Una contribució al bé comú"
Atesa la Declaració de la Federació Francesc Layret CECEMFE Barcelona, que diu:
“La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona vol sumar-se a les múltiples
campanyes que s'estan duent a terme aquest any en tots els territoris per conscienciar a
la societat de la importància d'assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns
i serveis, entenent aquesta com un requisit “sine qua non” perquè les persones amb
discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la
ciutadania.
Malgrat el que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els últims anys, més de mig
milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres
físiques, comunicatives i socials per accedir al món laboral, l'educació i la formació
professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de
proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d'oci, a la cultura, a les activitats
esportives, així com per participar en les diferents activitats que s'organitzen des del seu
municipi, atès que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva d'una
part de la ciutadania.
Precisament, a Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser més
exigents i acurats, si cap, en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat:
D'una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva
Inclusió Social de l'Estat estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes,
béns, entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no
discriminació i accessibilitat universal.
Per un altre, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre d'Accessibilitat, en el seu mateix
TÍTOL I, Article 1 reconeix que el seu objecte és “Establir les condicions
d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de
transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin
l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb
discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn”.
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A més d'aquestes normatives, recordem que a Europa tenim l'Estratègia Europea sobre
Discapacitat 2010-2020 que té com a objectiu que les persones amb discapacitat puguin
gaudir dels seus drets i beneficiar-se plenament de la participació en l'economia i en la
societat europea.
L'Estratègia identifica 8 àrees primordials d'actuació, i precisament, la primera és
l'accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis públics i la utilització de
dispositius de suport per a les persones amb discapacitat.
Per finalitzar aquesta introducció de motius, només recordar que l'any passat es va
complir el desè aniversari de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, un valuós document que recull els
drets de les persones amb discapacitat i el que és més important: les obligacions dels
Estats Membres per promoure, protegir i assegurar els drets inherents a la dignitat de les
persones.
Recordem també que Espanya va ratificar la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el 3
de desembre de 2007 i el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del
19 de juny de 2007, va instar al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures
necessàries per complir la Convenció, es va adherir als seus postulats i va manifestar la
seva voluntat de vetllar per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb
discapacitat com a ciutadans de ple dret.
Per avançar positivament en l'aplicació d'aquesta legislació, és necessari impulsar un
canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves
accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al major nombre
de persones possible, sense necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma
especial.
El disseny universal ens acosta a la societat del ben comú lloc que influeix de manera
transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia a les persones de totes les edats i
habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més
independent.
Per tot l'exposat anteriorment, manifestem que és necessari un compromís ètic i formal
per a :
1.- L'aplicació de les mesures d'accessibilitat i disseny universal en tots els béns,
entorns, productes i serveis.
2.- Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en
matèria d'accessibilitat universal.
3.- Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi
d'igualtat d'oportunitats.
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4.- Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya
compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables,
quan allò no sigui possible.
En aquest sentit, COCEMFE Barcelona promou aquesta declaració amb la voluntat de
facilitar la presa de decisions en l'àmbit de les Administracions Públiques i garantir els
acords socials necessaris per al compliment del marc normatiu.
1.- COCEMFE Barcelona assumeix el compromís de difondre a través de la seva xarxa
d'entitats autonòmica, provincials i locals aquesta Declaració i de facilitar l'adhesió a
la mateixa a les Corporacions Locals, organismes i institucions que així ho estimin
oportú. A aquest efecte, promourà conjuntament amb les administracions
respectives, programes de sensibilització i formació. Els Ajuntaments adherits es
comprometran a la redacció, revisió i execució d'un Pla d'Accessibilitat Universal
actualitzat d'acord amb la normativa actual.
2.- Convidar a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a Diputacions provincials, a l'àrea metropolitana de Barcelona i al
Govern de la Generalitat a sumar-se a aquesta declaració mitjançant els acords dels
seus òrgans de decisió, i a comprometre's a impulsar en els seus àmbits respectius de
govern el compliment dels seus principis, que obeeixen a la necessitat de fer pobles i
ciutats més accessibles per a totes les persones mitjançant el principi d'accessibilitat
universal i el compliment de la legislació vigent.
3.- Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya al fet que duguin a
terme les actuacions necessàries per adoptar mesures per garantir l'accessibilitat
universal com una contribució directa per millorar les condicions de vida de les
persones amb discapacitat, però especialment com una mesura que contribueix al
ben comú perquè beneficia a totes les persones.
Per tot això, lliurem aquesta Declaració de COCEMFE Barcelona, en el Dia Mundial de
la Justícia Social”.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Adherir-se a la Declaració COCEMFE Barcelona.
2.- Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi
d’igualtat i d’oportunitats. Així mateix, el compliment de la moció aprovada per
unanimitat a l’abril, a favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones
amb discapacitat en els acords 1, 2 i 3 relatiu a sol·licitar al Congrés, al Senat i al
Govern de l’Estat Espanyol la reforma legislativa estatal que faci possible la no
discriminació de les persones amb discapacitat i la modificació immediata de
l’art.56 del codi civil, art. 58.5 de la llei del Registre Civil, com els art. 697 del Codi
Civil i 180 del Reglament del Notariat.
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3.- Notificar aquest acord a COCEMFE Barcelona, a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
13. - Aprovació d'una proposta per declarar Mollet, ciutat solidària amb
l'Alzheimer
Conscients que l'Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l'actualitat
afecta a Espanya a 3,5 milions de persones entre els qui la sofreixen i els seus familiars
cuidadors.
Conscients que l'Alzheimer és un problema de caràcter soci-sanitari, el principal
abordatge del qual s'estableix en l'àmbit familiar.
Conscients que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada que permeti
pal·liar els efectes de la malaltia.
Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint anys
hagut de, fonamentalment, a la major esperança de vida de la població.
Conscients que els costos directes i indirectes que genera l'Alzheimer entre les famílies
supera els 30.000 € anuals.
Conscients de l'escassa dotació de recursos soci-sanitaris específics amb que s'explica
per afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.
Conscients que, malgrat les diferents recomanacions formulades des del Parlament
Europeu, la Comissió Europea i, més recentment, l'Organització Mundial de la Salut a
Espanya no existeix un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia.
Sabedors que a Mollet existeix una important incidència de la malaltia entre els seus
veïns, els qui a la falta de recursos específics han d'afegir, també, les dificultats
derivades de la seva llunyania pel que fa a àrees urbanes de major dimensió.
Sabedors que la població local de Mollet està envellint i que això comporta importants
riscos a l'hora d'adquirir o patir una demència (sobretot tipus Alzheimer).
L'Ajuntament de Mollet vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema de
primera magnitud declarant-se “Ciutat Solidària amb l'Alzheimer”
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Mollet vol, amb aquest gest institucional, servir
d'exemple a altres municipis i recolzar a la sensibilització i conscienciació de la societat,
institucions i polítics sobre aquest problema soci-sanitari de primera magnitud.
Codi de verificació: 785fcbf3-43d6-4f99-bb7f-e526713b9a9e
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Declarant-se “Ciutat Solidària amb l'Alzheimer”, l'Ajuntament de Mollet recolza la
iniciativa liderada per CEAFA que reivindica l'engegada d'una Política d'Estat
d'Alzheimer.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- L'Ajuntament de Mollet vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema
de primera magnitud declarant-se “Ciutat Solidària amb l'Alzheimer “.
2.- L'Ajuntament de Mollet vol, amb aquest gest institucional , servir d'exemple a altres
municipis i recolzar a la sensibilització i conscienciació de la societat, institucions i
polítics sobre aquest problema soci sanitari de primera magnitud.
3.- Declarant-se “ Ciutat Solidària amb l'Alzheimer “, l'Ajuntament de Mollet recolza la
iniciativa liderada per la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de
persones amb Alzheimer i altres demències (CEAFA) que reivindica l'engegada
d'una política d'estat d'Alzheimer.
4.- L’Ajuntament de Mollet del Vallès insta al Congrés dels Diputats, al Senat, al
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de
Catalunya, que doti els pressupostos generals de recursos per tal de millorar la
qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i la dels seus cuidadors familiars.
5.- Fer arribar aquest acord a la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de
persones amb Alzheimer i altres demències (CEAFA) i a la Associació de familiars
d'Alzheimer de Barcelona - Delegació del Vallés Oriental ( AFAB).
Resultat: Aprovat per unanimitat.
14. - Aprovació d'una proposta sobre el Pacte Local pel Civisme
Des de fa bastant temps el debat sobre l’estat dels nostres carrers i places ocupa una
bona part de les queixes veïnals a través de les xarxes, intervencions al ple, premsa o
reunions presencials amb les comunitats de veïns. Tot i que part de la brutícia i el
deteriorament del mobiliari urbà tindria fàcil solució amb una mica més de civisme i
bon comportament per part d’aquesta minoria que actua pensant que l’espai púbic no és
un bé a conservar entre tots i totes.
El Grup Municipal de Canviem Mollet en la seva línia de reclamar una ciutat neta i
agradable continuem proposant actuacions per a millorar els serveis de neteja i
reparació del mobiliari urbà. Creiem que l’educació, la participació ciutadana i la idea
del bé comú és fonamental per anar millorant el tracte que entre tots i totes donem a la
nostra ciutat i a l’espai públic.
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En definitiva, el civisme ha d’ajudar a construir entre tots i totes una millor ciutat on
viure i conviure.
L’objectiu d’aquesta moció és obrir el debat sobre l’espai públic a Mollet, la seva
neteja, el manteniment, els drets i deures de la ciutadania sobre el mateix. I no només
obrir el debat, sinó trobar un marc on encabir problemàtiques, solucions i compromisos,
i això és un Pacte Local pel civisme, on la suma de diferents actors de la ciutat es
puguin trobar per treballar de forma conjunta, sota una línia i pla de treball.
Alguns dels elements a treballar en aquest Pacte Local seria la neteja viària en les
diferents vessants, i això inclou el contracte dels serveis de recollida i transport de
residus municipals i de neteja viària; o dins la qüestió educativa i de sensibilització, el
paper dels agents cívics, la informació pressupostària relativa a serveis de neteja i
manteniment; i la informació relativa a serveis concrets com deixalleria, etc.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Impulsar un Pacte Local pel Civisme a Mollet, on s’hi impliquin i participin els
diferents agents de la ciutat: govern, grups municipals, tècnics municipals,
associacions de veïns, entitats, empreses, entre d’altres.
S’incorporarien com a elements a treballar en aquest pacte els següents: neteja i
manteniment de la via pública, reciclatge i ús deixalleria, tinença d’animals de
companyia, convivència, contaminació acústica, accions informatives que incideixin
directament sobre una actuació activa dels ciutadans pel que fa a la neteja i altres
qüestions contingudes a les ordenances municipals.
2.- Dotar suficientment les partides corresponents a neteja i manteniment de la via
pública, en el pressupost de 2018, prèvia anàlisi de les necessitats i de les condicions
del contracte vigent del servei de neteja viària.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
15. - Aprovació d'una proposta en defensa de l'educació com a eina de cohesió
El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha estat
un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria dels
partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció d’una
única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de
Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades patides
a l’educació pública i la manca de recursos suficients com per fer un model més potent
d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i d’immersió
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lingüística reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la comunitat
educativa catalana dels darrers 40 anys.
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les
famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que tot i que els
fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa dels
nostres centres cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les educadores i
els educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor
manera possible.
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del govern
espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de
comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme són un greu error i una
simplificació malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada a
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català.
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de la
situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema educatiu,
el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel govern central.
Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el principal responsable
hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels
seus pares i mares.
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del Servei
Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un exemple de
transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut internacionalment de
l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és dels intents adoctrinadors
que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s, pretén fer a les escoles
catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta
voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en seu parlamentària ja al
2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era “espanyolitzar els infants
catalans”. Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model
d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual no
fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una
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provocació innecessària. Novament es fereix un sistema educatiu que, en un termini
molt curt de temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un terrible
atemptat terrorista, i d’una violència brutal sense precedents als seus equipaments per
part de les forces de seguretat de l’estat.
Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i s’allunyen
encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En definitiva,
l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i cadascun
dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten trencar-la i
afavorir interessos polítics, mai pedagògics.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, convivència,
democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la igualtat, l’èxit
educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. L’escola catalana
és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a Catalunya.
2.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que conjuntament amb
l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són el puntal del
sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
3.- Exigim una rectificació pública de totes les persones, col·lectius o partits polítics per
les sospites infonamentades sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un
reconeixement explícit al professorat català per la seva capacitat de reconèixer,
valorar i fomentar la pluralitat d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets
humans.
4.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors.
5.- Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en llengua i
continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de
descrèdit malintencionats.
6.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les
Associacions de mares i pares, al Consell escolar de Mollet del Vallès i a les
direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO, UGT i
USTEC
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,
Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
16. - Aprovació de la proposta d'adhesió al Programa d'homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model
d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania.
Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre
assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves
fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres
entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora,
es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de
Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció
social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació
per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una administració
moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació
i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les administracions
públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és
facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al
component tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta
col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de
2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni
Codi de verificació: 785fcbf3-43d6-4f99-bb7f-e526713b9a9e
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per
la normativa vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de
les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada
correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració
de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les
administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions
tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del
seu sector públic que en vulguin formar part.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Estudiar la conveniència de subscriure amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de
Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
2.- Estudiar la conveniència de subscriure amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies el Conveni per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
3.- Traslladar aquest acord a les entitats que depenen d’aquest ens per impulsar la
subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o
entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic
d’aquest Ajuntament.
4.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria
General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes
(Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la Independència)
l’aprovació de la present moció.
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Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano,
Vilaret i Vizcarra. Total: 20.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
17. - Aprovació d'una proposta sobre la declaració de "persona non grata" a la
família Franco i la recuperació per al patrimoni públic del Pazo de Meirás
D'acord amb un document confidencial o reservat fet per l'Exèrcit sobre “el asunto de la
adquisición del Pazo del Caudillo”, la compra de la propietat de Meirás, el singular
castell de tres torres rectangulars construït a la fi del segle XIX per encàrrec d'Emilia
Pardo Bazán per convertir-ho en el seu santuari literari. Segons aquest relat el pintor
d’A Corunya, Fernando Álvarez de Sotomayor, va ser el que va proposar la compra del
Pazo de Meirás. Les hereves de l'escriptora, la seva filla i la seva nora, ho van vendre a
l'abril de 1938 als franquistes per 415 mil pessetes (un “preu excessiu” segons remarca
l'alt comandament militar). Fracassada la petició inicial de donatius, es va idear un altre
pla per finançar el regal al “Caudillo”.
Recaptar dels bancs d’A Corunya un crèdit per a les primeres atencions i cobrir després
totes les despeses mitjançant un repartiment proporcional entre tots els ajuntaments de
la província, que va obligar a aportar com a mínim el 5% del que recaptessin amb
l'impost de la contribució. El percentatge s'incrementava en funció de la capacitat
industrial i comercial de cada municipi, després d'aconseguir un crèdit bancari de 500
mil pessetes, es va comunicar als alcaldes el pla i es va engegar el cobrament. Els
ajuntaments van fer el càlcul mitjançant el seu nombre d'habitants i la Cambra de
comerç d’A Corunya tractant directament amb els seus afiliats. La fórmula va donar
resultat, es van recaptar 1,2 milions de pessetes, la qual cosa suposava una autèntica
fortuna en temps de guerra i penúria.
Amb aquests diners es va fer front a la compra del Pazo, a les reformes, adquisició de
mobles i es va amortitzar el 25% del crèdit bancari. Per cobrir el total de les obres es
calcula que es van necessitar 750 mil pessetes més. El comandament franquista que
redacta l'informe diu que la sorpresa seria majúscula si es conegués la xifra total gastada
en el Pazo de Meirás. Tot per regalar la sumptuosa residència en la qual va passar 36
estius Franco com a Cap d'Estat i que gaudeixen avui els seus hereus com a propietat
privada.
Els promotors de l'obsequi no solament van comprar la finca o fortalesa del Pazo, sinó
que van duplicar la superfície amb expropiacions forçoses de finques i cases de
camperols de Meirás, indemnitzats amb quantitats irrisòries i fins i tot amb res. Tot va
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donar com a resultat que el Pazo i els seus jardins tinguin una superfície de 6’6
hectàrees.
Considerem doncs que hi han les següents raons perquè aquesta moció es debati al
nostre Ajuntament:
- És un regal amb diners públics de tota la ciutadania al responsable de milions de morts
durant la Guerra Civil, també en el nostre municipi. Hem de pronunciar-nos i crear un
front democràtic institucional i social, per retornar la dignitat a Galícia i a tot l’Estat.
- La Fundació Franco, responsable de la gestió del Pazo declarat Bé d'Interès Cultural al
2008, pretén convertir el Pazo de Meirás en un parc temàtic del feixisme i emprar-ho
per fer apologia dels crims del franquisme i del dictador.
- Franco va signar desenes de milers de penes de mort, més de 200 mil persones, segons
sostenen diversos historiadors, van ser afusellades a Espanya des de 1939 fins a 1975.
Moltes d'aquestes condemnes s'han signat en el Pazo de Meirás.
- D'altra banda el problema plantejat no és local, és de tot l’Estat i fins i tot
d'Institucions europees democràtiques i internacionals.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- El ple de l'Ajuntament de Mollet acorda dirigir-se a la Xunta de Galicia i al Govern
de l'Estat, perquè s'iniciïn les mesures legals, administratives i pressupostàries que
siguin necessàries perquè el Pazo de Meirás sigui Patrimoni Públic, expropiant per
interès social, justícia històrica i higiene democràtica a la família Franco.
2.- Instem als Governs de la Xunta de Galicia i de l'Estat a impedir que la Fundació
Franco converteixi el Pazo de Meirás en una exaltació del feixisme, al mateix temps
exigim que s'iniciïn els tràmits per a la il·legalització de la citada fundació.
3.- Instem al Govern de l'Estat a obrir una recerca sobre l'origen del patrimoni i de la
riquesa de la família Franco, inclosos els béns que puguin estar dipositats en
paradisos fiscals o en tercers països.
4.- El ple de l'Ajuntament de Mollet declara “persona NON GRATA” a la Fundació
Franco i a la família Franco.
5.- Donar trasllat dels presents acords a:
- El president del Govern de l'Estat, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat.
- Al Govern de la Xunta de Galicia i als grups parlamentaris de la Xunta de Galicia.
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- Al moviment memorialístic.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Muñoz Jiménez,
Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 24.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo. Total: 1.
Resultat: Aprovat per majoria.
18. - Aprovació d'una proposta pel blindatge constitucional del sistema de pensions
En els últims anys, especialment entre 2013 o 2016, s’ha donat un procés de
deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les i
els pensionistes. Vivim una situació d’alarma social pel perill d’esquerdar un dels pilars
fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial.
Les Pensions Públiques no solament són un dret, un símbol de progrés i una conquesta
democràtica, a més han estat en aquests anys de crisi un autèntic matalàs per a milers de
famílies. I ho segueixen sent. Per això és necessari reaccionar per protegir-les per sobre
de qualsevol correlació de forces polítiques, sense importar quin sigui el color del
govern o la situació de l’Estat.
Tota la ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la
columna vertebral de l’Estat Social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa
política, diferència ideològica o de qualsevol tipus de projecte administratiu o polític en
el marc de les institucions democràtiques. Per aquestes raons es crea a l’abril del 2013
la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), amb l’objectiu de promoure
una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern,
actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions.
Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder
adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja
siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, pujada de les tarifes dels serveis
bàsics o qualsevol altra que pugui afectar negativament a la protecció de les pensions.
És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la societat
tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i
alternatives que existeixen sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible
perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions,
una opinió fonamentada.
Per tot això, és imprescindible un ampli moviment social que sense distinció
d’ideologies o sigles partidistes, uneixi a tothom en el manteniment d’un sistema de
pensions públiques dignes, perquè és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol
retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la
pensió afecta el nostre poder adquisitiu, la nostra qualitat de vida present o futura.
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Preservar i millorar l’actual Sistema Públic de Pensions és un benefici del conjunt de la
societat. Totes i tots ens hem d’implicar en la seva defensa.
Des d’aquesta convicció, la MERP fa una crida a promoure i impulsar la recollida de
signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en una qüestió
de tanta urgència social. Hem d’aconseguir centenars de milers, milions de signatures
que evidenciïn el total suport de la societat a la integritat de les pensions públiques.
Cobrar una pensió pública digna és un dret intocable proclamat per la Constitució
espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans.
Pensions dignes i suficients no poden dependre només de la voluntat política de garantir
aquest dret. I encara així, és tanta la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses a favor
de les pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i
sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que
cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i
garantia. Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari
ampliar l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui
l’article que estableix la garantia de pensions dignes i periòdicament actualitzades, en el
sentit que es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders
públics la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder
adquisitiu real de les pensions.
Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no hem de permetre, que no ens
podem permetre com a societat.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple
de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, la
qual cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que
el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en un
assumpte de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Instar al Govern i al Congrés dels Diputats que s’atengui la reivindicació de la Taula
Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), promovent una reforma de la
Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur,
pugui tocar, retallar o privatitzar, totalment o parcialment, el Sistema Públic de
Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del
poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat de cap tipus de
mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les
tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar negativament a la
protecció de les pensions.
2.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Associació de jubilats de Mollet, als sindicats, al
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Parlament de Catalunya, al
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Congrés i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis, a les associacions de
Veïns i associacions i casals de gent gran d’aquesta ciutat, a la Marea Pensionista de
Catalunya i a la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP).
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Turégano, Vilaret i
Vizcarra. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Muñoz Jiménez i Talarn. Total: 6.
Resultat: Aprovat per majoria
19. - Aprovació d'una proposta de rebuig a la suspensió de l'autonomia de
Catalunya i en defensa de l'autogovern
El Consell de Ministres de dissabte 21 d’octubre de 2017, previ acord entre el PP, PSOE
i Cs, va acordar mesures d’excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució
per a ser elevades al Senat per a la seva aprovació.
L’activació d’aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la suspensió
de l’autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president i
vicepresident del govern i dels consellers que integren el Consell de Govern de la
Generalitat de Catalunya; la direcció de la seguretat pública de Catalunya controlant el
cos de Mossos d’Esquadra, que poden ser substituïts per efectius de les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat, l’assumpció de les funcions de govern i administració del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del Centre de la Seguretat de la
Informació de Catalunya, la intervenció dels mitjans públics de Catalunya (TV3 i
Catalunya Ràdio) i el control i la limitació competencial legislativa del Parlament de
Catalunya, al que se l’impossibilita d’exercir el control dels òrgans que governin
provisionalment Catalunya -que correspon al Senat- i se l’imposa una censura prèvia en
el debat polític.
Dites mesures han subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de
Catalunya amb la implantació d’una comissió tecnocràtica imposada que no representa
l’expressió de la voluntat popular. Un govern tècnic guiat i dirigit pel govern de l’Estat
Espanyol amb objectius imposats des d’una concepció de l’Estat que separa més que
uneix, i amb un evident perill d’involució del nostre model de societat.
Un conjunt de mesures a executar contràries a la Constitució que s’invoca, i en especial
als drets de participació política, de les llibertats d’informació i d’expressió, i al de
l'autonomia de les nacionalitats i regions. En definitiva aquest acord representa la fallida
de l'ordre constitucional i és un atemptat antidemocràtic al nucli essencial del dret a
l'autonomia del nostre país.
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L’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya per part del govern de l’Estat
Espanyol forma part de la incapacitat endèmica del PP i C's però també del PSOE
d’acceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant d’afrontar des del
diàleg polític aquesta realitat per a ells molesta i, tanmateix, innegable i necessària per
bastir un model d’Estat de reconeixement de les nacions.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un país fonamentat en el
progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania, i de reforçar
la cultura pròpia i la identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites
compartides, individuals i col·lectives, de persones amb orígens i sensibilitats diverses
que han compartit el repte d'assolir el reconeixement de Catalunya com a nació i el seu
caràcter de subjecte polític i jurídic.
No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el seu futur, per això
davant d'aquesta agressió l’única resposta possible, independentment del nostre
posicionament polític i de no compartir el full de ruta del Govern, és donar suport a les
nostres institucions, treballar per una democràcia i un país de qualitat i defensar la
voluntat de la majoria de la societat de Catalunya de votar en un referèndum reconegut,
inclusiu i amb garanties.
L’1 d’octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita. Les condicions
d’excepcionalitat en les que es va desenvolupar van impedir que aquest complís amb els
estàndards internacionals. Com a conseqüència, no és circumstància habilitant per
declarar unilateralment la independència i podria instal·lar una profunda divisió en el sí
mateix de la societat catalana. Rebutgem l’immobilisme i la lògica recentralitzadora,
però també les iniciatives unilaterals perquè poden conduir Catalunya a una greu
esquerda social.
En aquest moment d’amenaces i d'agressions sense precedents, el món local, ens bàsic
en la vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial, ha de ser una
sola veu en la defensa d'una causa col·lectiva: la dignitat de les institucions de
Catalunya i del nostre autogovern perquè està en joc també l’autonomia local i la seva
despossessió política.
La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del nostre l’autogovern i en
contra de la suspensió de les nostres institucions. La reacció d’organitzacions socials i
de la ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica. Des de la imposició i des
de la força no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i institucional de la
democràcia que ha de tenir una solució política negociada.
Per això, és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt
d’institucions públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i
organitzacions per donar una resposta des del civisme al segrest institucional i defensar
el nostre autogovern.
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Tot i la indignació que ens provoca les actuacions que venen de lluny des de
l’autoritarisme de determinades forces polítiques de l’Estat Espanyol; cal reiterar que
només el diàleg i la democràcia seran les eines per superar la crisi territorial i
institucional més greu des de 1978.
Defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions
de Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 155
de la Constitució que suposen trencar l'autogovern de Catalunya.
2. Exigir al govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de
l’autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les
competències segrestades per a recuperar la normalitat democràtica al nostre país.
3. Articular una resposta unitària des de les institucions democràtiques, amb tots els
partits polítics, els ajuntaments, sindicats, associacions empresarials, i societat civil
en defensa de l’autogovern, coherent amb els valors i principis que garanteixen la
cohesió social del nostre país.
4. Exigir la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per
defensar les seves idees des de la llibertat i la democràcia. Així mateix, procedir a
arxivar totes les causes obertes judicialment com a reacció política davant de les
diferents mobilitzacions i processos participatius.
5. Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia
Civil enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de l’1
d’octubre i que romanen encara al nostre país.
6. Manifestar la necessitat d’aprofundir en estratègies de diàleg per trobar sortides
democràtiques acordades per totes les parts, a un full de ruta ja esgotat. Així mateix,
indicar que la convocatòria d’eleccions seria una possible opció per la sortida
d’aquest atzucac, si aquestes es donen en un marc de normalitat i de diàleg.
7. Instar el Govern Espanyol que obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb
el conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al
conflicte. Unes solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur
en un referèndum.
8. Exigir al Govern Espanyol el referèndum que Catalunya necessita per tal de poder
decidir lliurament el seu futur, i al mateix temps manifestem que la Declaració
Unilateral d’Independència no és una solució per Catalunya. Rebutgem
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l’immobilisme i la lògica recentralitzadora, però també les iniciatives unilaterals
perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda social.
9. Instar la Comissió Europea a la promoció d’una mediació política internacional
imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals.
10. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i
pluralitat i els valors existents al nostre país.
11.Traslladar aquests acords al president del Govern de l’Estat Espanyol, al President de
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al President
del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de
Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya,
Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho i Turégano. Total: 14.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Daví, Muñoz Jiménez i Talarn. Total: 6.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres, Vilaret i Vizcarra. Total: 5.
Resultat: Aprovat per majoria
20. - Aprovació d'una proposta d’acord per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trentavuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut,
després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el
marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació
d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de
la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la
brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials
que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la
Generalitat de Catalunya.
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El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1
d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament
refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Rebutjar políticament l’anul·lació de la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la
Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel
Parlament de Catalunya.
2.- Rebutjar políticament que no es permeti fer efectiva la Llei de Transitorietat Jurídica
i Fundacional de la República aprovada pel Parlament de Catalunya, malgrat els
resultats del 27S i del Referèndum de l’1 d’octubre.
3.- Rebutjar políticament que, mentre que la constitució espanyola permet plena llibertat
política sense posar límits ni al contingut ni a les aspiracions polítiques dels partit
polítics, a la realitat aquesta suposada llibertat no existeix, ja que els partits
independentistes no poden fer efectives les seves aspiracions encara que tinguin
majoria parlamentaria.
4.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions
catalanes.
5.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
6.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, al
Govern espanyol, als grups polítics del Congrés dels Diputats, del Senat i del
Parlament de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Daví, López, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total 7.
Voten no: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio, Garzón,
Muñoz Jiménez, Pérez i Turégano. Total: 11.
S'abstenen: Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Muñoz Herrera, Murillo i Sancho.
Total: 7.
Resultat: Rebutjat.
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21. - Aprovació d'una proposta de condemna i rebuig a l'actuació policial en el
desenvolupament del referèndum de l'1 d'octubre de 2017
El govern de la Generalitat, sortit d’unes eleccions democràtiques el passat 27 de
setembre de 2015, té un mandat clar: assolir la plena sobirania de Catalunya. D’aquesta
manera i respectant la llibertat d’expressió, el parlament va aprovar, el passat 6 de
setembre, la Llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació, on quedava regulat la
celebració d’un referèndum sobre si els ciutadans de Catalunya volien o no la
independència, i que posteriorment, el Govern va decretar la convocatòria d’aquest pel
dia 1 d’octubre.
Des de llavors i fins la celebració del referèndum, l’Estat espanyol ha intentat per terra,
mar i aire suspendre’l. Hem vist com els cossos i forces de seguretat de l’Estat han
entrat de manera indiscriminada en mitjans de comunicació, atemptant contra la llibertat
de premsa i d’opinió, el desembarcament de milers de guàrdia civils i policia nacional al
port de Barcelona per crear por davant els ciutadans i ciutadanes, l’aplicació de l’article
155 de la CE de manera encoberta, les diferents querelles contra els més de 700 alcaldes
i alcaldesses que han donat suport al referèndum o fins i tot la detenció de responsables
polítics.
A tot això, els catalans no vam tenir por, davant les amenaces hi vam posar urnes. El dia
1 d’octubre els col·legis van obrir tots, amb la voluntat de votar, però la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil van carregar de forma desproporcionada i abusiva contra la
ciutadania que desitjava manifestar de forma pacífica i legítima quina era la seva
posició vers Catalunya, i que ha deixat més de 800 ferits, sense oblidar que el cost
econòmic del desplegament a Catalunya de les forces policials ha costat, de moment,
31,7 milions.
Atès que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha
intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Condemnar enèrgicament l’actuació de la policia nacional i de la Guàrdia Civil pels
atacs que van ocasionar en diversos col·legis electorals provocant centenars de
persones ferides de diversa consideració.
2.- Encoratjar a totes les víctimes a denunciar l’agressió als òrgans competents i
demanar que s’emprenguin totes les accions legals fins a les últimes conseqüències,
que depurin responsabilitats dels agents, dels comandaments, i dels responsables o
irresponsables polítics que han ordenat aquestes operacions.
3.- Exigir la retirada de tots els efectius policials desplaçats a Catalunya per l’operatiu
previst per a l’1-O.
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4.- Agrair a tota la ciutadania per la seva actitud pacífica i cívica mostrada a la ciutat el
passat dia 1-O amb la manca d’incidents.
5.- Demanar que en cap cas es produeixi la politització dels cossos de seguretat tant
catalans com els de la resta de l’Estat i exigir-los a tots que actuïn sempre amb
professionalitat i basant-se en els principis d’oportunitat i proporcionalitat.
6.- Demanar diàleg entre el govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
per a la resolució del conflicte i si fos el cas la mediació d’altres institucions i
organismes internacionals.
7.- Traslladar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament, a l’
ACM, a la FMC i l’AMI.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz Herrera, Murillo, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn,
Turégano, Vilaret i Vizcarra. Total: 21.
Voten no: Calvo. Total: 1.
S'abstenen: Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 3.
Resultat: Aprovat per majoria
22. - Aprovació d'una proposta per la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb
diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al
poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base
de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de
guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
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Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Mentre això no sigui així, que siguin
traslladats a presons catalanes.
2.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
3.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
4.- Que s’aturin les investigacions politicojudicials com un dels passos necessaris per al
restabliment de la normalitat democràtica i institucional.
5.- Fem una crida a respondre de manera coordinada i continuada davant de qualsevol
acció que conculqui els drets fonamentals sense descartar cap forma pacífica i
consensuada de mobilització i resposta de país.
6.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya
davant accions pròpies d’una dictadura.
7.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
l’aprovació de la present moció.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
Voten no: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E., Díaz, Dionisio, Garzón,
Muñoz Jiménez, Pérez i Turégano. Total: 11.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria
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23. - Aprovació d'una proposta sobre drets i llibertats fonamentals
En els darrers dies estem assistint, atònits, a un gravíssim retrocés cap a èpoques
predemocràtiques. Aquest retrocés de moment es fa molt evident a Catalunya, i també a
alguns indrets del Regne d’Espanya.
És l’Estat espanyol amb tots els seus tentacles de poder, que invalida i nega la
democràcia, avalat pels grans partits que van instaurar el règim oligàrquic del 1978.
Atès que en els darrers dies s’han vulnerat drets fonamentals a Catalunya i a Mollet del
Vallès com ara:
- La llibertat d’expressió.
- La llibertat de premsa.
- La llibertat de circulació.
- El dret a reunió.
- El dret a la privacitat de les comunicacions.
- El dret a vot.
- Intimidacions.
- Detencions per idees polítiques.
La solidaritat internacional, cada cop més creixent, comença a ser molt clara davant de
tots aquests fets que atropellen drets fonamentals i són un atac a les llibertats individuals
i col·lectives.
També cal recordar el diumenge 1 d’octubre de 2017, que passarà a la història a
Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura
violència desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament indefensa, que amb
una actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes va
sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides
registrades a mans de la brutalitat policial, la vulneració de drets fonamentals i les
imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en
l’oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai
públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és
el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.
Atès que s’estan efectuant registres a diferents impremtes i persones sense l’ordre
judicial necessària.
Atès que a Mollet s’ha fet retirar la campanya “Democràcia” de l’entitat molletana
Òmnium Cultural, així com s’ha requisat material i identificat a membres de diverses
entitats i partits, alguns d’ells de la secció molletana de l’Assemblea Nacional Catalana.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
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ACORDI
1.- El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès condemna la vulneració de drets
fonamentals de la ciutadania catalana i molletana i manifesta una clara voluntat en la
defensa dels drets de llibertat d’expressió, llibertat de premsa, dret a reunió, dret a
intimitat en les comunicacions, dret a vot i en contra de qualsevol intimidació
individual o col·lectiva.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès condemna la brutal actuació policial de
l’1 d’octubre i exigeix al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys
materials causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada
a Catalunya. També demana la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en
l’exercici de la violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès exigeix la retirada immediata dels
efectius policials dels cossos de l’Estat que van ser destinats a Catalunya per
reprimir el referèndum i que encara hi romanen.
4.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de
Municipis per la Independència, al Ministerio del Interior, la Delegació del Govern
espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz Herrera,
Murillo, Sancho, Sostres, Talarn, Vilaret i Vizcarra. Total: 14.
Voten no: Calvo, Cisneros A., Cisneros M.E. i Muñoz Jiménez. Total: 4.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria
24.- Mocions d’urgència
No n’hi ha.
25.- Precs i preguntes
Precs
Sra. Calvo:
1. Sobre la petició d’instal·lació d’un mirall al carrer Cristobal Colon amb
avinguda del Parc.
Sr. A. Cisneros:
1. Sobre el referèndum il·legal i la petició del compliment de l’Ordenança de
convivència ciutadana.
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Sr. Sostres:
1. Felicita els castellers de Mollet del Vallès.
2. Desitja bona castanyada a tots i a totes.
Sr. Daví:
1. Demana que s’informi als grups municipals dels trasllats de les mocions.
Preguntes
Sra. M.E. Cisneros:
1. Sobre els precs fets el mes de març en relació a fonts i correcans. Quan es
faran efectius?
2. Sobre un prec amb relació a la informació del telèfon d’assetjament escolar.
Quan es complirà?
3. Sobre el pas adaptat en la carretera Mollet-Sant Fost. Hi ha algun contacte
amb Adif i se sap quan començaran les obres?
Sra. Vilaret:
1. Sobre quan començarà el procés de licitació de la redacció del POUM.
Sr. López:
1. Sobre si han pensat fer la Comissió i crear el Consell Editorial de Mitjans
Públics aquest any.
Sra. Escribano:
1. En la sessió d’avui la imatge del Ple és fixa. És una anomalia o és puntual?
Sr. Espinosa:
1. Sobre un assaig de confinament per fuita química al Vallès Oriental. Es va
fer a Mollet? Es va fer un seguiment?
Sra. Moya:
1. Sobre la brutícia a l’entorn de l’Hospital de Mollet. S’ha pensat en prendre
alguna mesura?
Sr. Daví:
1. Sobre la campanya d’ADN dels gossos.
2. Sobre l’aigua potable a les cases de Gallecs. S’ha fet alguna cosa des del
Consorci?
Les respostes a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.

Codi de verificació: 785fcbf3-43d6-4f99-bb7f-e526713b9a9e
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201710301804590000.FH.videoacta

La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
16/11/2017

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
21/11/2017

.
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