ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
9 de juliol de 2018
De 19.06 a 23.30 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
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
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marti Turégano Guillamon, regidor
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
-Ha intervingut la senyora Isabel Alonso en representació de l’Associació pel Dret a
Morir Dignament en el punt 13.
-Ha intervingut el senyor Jesus Maria Carrasco membre de grup polític la CUP Mollet
com a autors de la proposta que anat a ple com a Moció de rebuig a la violència i la
impunitat en el punt 22.
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Se n’absenten
Oriol López Mayolas (punt núm. 7)
Joan Daví Mayol (punt núm. 12)
Francisco Javier Buzón Juan (punt núm. 17)
Raúl Broto Cervera (punt núm. 17)
Maria Elena Cisneros Fernández (punt núm. 19)
S’hi incorporen
Oriol López Mayolas (punt núm. 9)
Francisco Javier Buzón Juan (punt núm. 18)
Raúl Broto Cervera (punt núm. 18)
Maria Elena Cisneros Fernández (punt núm. 20)
Absents
Marta Vilaret Garcia, (s’excusa)
Maria Carmen Moya Hidalgo, (s’excusa)
Nuria Muñoz Herrera, (s’excusa)
Alberto Murillo Solís, (s’excusa)
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions, ordinària de 28 de maig i extraordinària
de 14 de juny 2018
2. Donar compte del manifest dels portaveus sobre el Dia de l’Orgull LGTBI
3. Aprovació de la modificació del règim de dedicació dels regidors de Ciutadans
4. Determinació de les festes locals per a 2019
5. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del Padró
municipal d’habitants a 1 de gener de 2018
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2017
7. Aprovació de l’adhesió de varis ajuntaments al Conveni de col·laboració per
regular el servei de taxi
8. Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb
l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
9. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de Residus del
Vallès Oriental
10. Aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la modificació de
l’ordenació de la zona terciària 7A
11. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança sobre llicències d’accés de
vehicles als locals (guals)
12. Aprovació d’una proposta sobre l’anunci del final d’ETA
13. Aprovació d’una proposta de suport al dret a morir dignament
14. Aprovació d’una proposta sobre la realitat dels refugiats a l’Estat Espanyol
15. Aprovació d’una proposta per a la implantació d’un pas de vianants d’accés als
Pinetons
16. Aprovació d’una proposta sobre l’ocupació il·legal
17. Aprovació d’una proposta per l’accessibilitat universal obligatòria en els edificis
municipals
18. Aprovació d’una proposta per reclamar al Departament d’Ensenyament que no
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elimini grups en el Centre de Formació d’Adults
19. Aprovació d’una proposta de rebuig a la decisió judicial d’alliberar “La Manada”
20. Aprovació d’una proposta de suport a la paritat del govern de Catalunya
21. Aprovació d’una proposta sobre un espai permanent de Festa Major
22. Aprovació d’una proposta de rebuig a la violència i a la impunitat
23. Mocions d’urgència
24. Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de les sessions, ordinària de 28 de maig i extraordinària
de 14 de juny 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 28 de maig i extraordinària
de 14 de juny 2018.
2. - Donar compte del manifest dels portaveus sobre el Dia de l'Orgull LGTBI
Vist el manifest dels portaveus sobre el Dia de l’Orgull LGTBI;
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI, la qual, transcrita literalment diu el següent:
“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”. Aquestes paraules
corresponen a la redacció de l'article primer de la Declaració Universal de Drets
Humans i és l'inqüestionable fonament que regeix el treball de les Corporacions Locals
espanyoles, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció dels drets i deures de
totes les persones que viuen als nostres territoris.
Quan es compleixen 70 anys de l'aprovació del document declaratiu aprovat per
l'Assemblea General de Nacions Unides, 65 anys des de l'aprovació del Conveni per a la
Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i 39, des de la seva
ratificació per Espanya, l’Ajuntament de Mollet s'adhereix, un anys més, a la
commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI com a part del seu compromís
amb la igualtat de tracte i d'oportunitats com un principi fonamental i una tasca
prioritària per a les Administracions locals.
El 28 de juny, en record als disturbis de Stonewall (Nova York), celebrem el
reconeixement formal dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i
intersexuals fonamentat en valors universals i democràtics com la igualtat, el respecte,
la diversitat i la llibertat i, al mateix temps, lamentem que aquest pas no s'hagi produït a
nivell mundial, ni de manera plena. Lamentem també que en molts casos el
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reconeixement dels seus drets no passi de ser un reconeixement formal, que per
desgràcia en ocasions no és suficient garantia per a aquestes persones que els seus drets
siguin efectivament respectats.
Reconeixem les moltes mesures que des de diferents àmbits es vénen duent a terme per
recolzar a les víctimes i per modificar actituds i ens solidaritzem amb totes les persones
que han sofert mostres d'intolerància, discriminació i violència.
Les Corporacions locals seguim compromeses amb el desenvolupament i
implementació de polítiques i serveis públics vetllant per una garantia d'igualtat efectiva
amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere, com a element
essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic
sostenible.
Som, les Entitats locals, la porta d'entrada i primer termòmetre de les necessitats de la
ciutadania i salvaguarda de la convivència ciutadana i no discriminació de totes les
persones, amb independència de la seva raça, sexe, edat, procedència i condició sexual,
representem un dels tres pilars fonamentals sobre els quals descansa l'estructura del
nostre Estat i contribuïm de forma inequívoca a l'estat de benestar.
Des de l’ajuntament reclamem el nostre paper com a agents essencials en el disseny i el
desenvolupament de polítiques transversals i estratègiques que garanteixin la igualtat de
tracte, en dignitat i en drets.
Per tot això,
- Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a
totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la
seva identitat sexual i/o de gènere i de la seva orientació sexual.
- Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la
diversitat sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació
sexual o identitat de gènere, reconeixent els avanços en aquest marc, al mateix temps
que reiterem la nostra ferma determinació d'avançar en la superació de les barreres que
encara perviuen avui dia.
- Reclamem el reconeixement a l'alt grau de compromís assumit en l'organització i
prestació de serveis essencials i als canvis i innovacions, nous enfocaments i
metodologies que continuem incorporant per assegurar l'excel·lència, disponibilitat i
qualitat que la ciutadania demanda i requereix.
- Constatem la necessitat d'invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i la no
discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere a través
del desenvolupament de programes i projectes d'atenció, informació, formació,
sensibilització i conscienciació, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs
per a la diversitat sexual en totes les seves manifestacions.
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- Condemnem qualsevol tipus d'agressió, incloent tant la violència física com la verbal,
la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBI al nostre país i ens comprometem a
continuar treballant en la informació i formació de la Policia Local.
- Afirmem que no són possibles les polítiques d'igualtat sense els Ajuntaments. Per
aquest motiu, reivindiquem la necessitat de dotar a les Entitats Locals de les
competències en aquesta matèria així com de suficients mitjans i recursos per, en
col·laboració amb el Govern i les CCAA, assegurar la implementació adequada de totes
les polítiques i iniciatives necessàries per garantir la igualtat efectiva de les persones en
tots els nostres pobles i ciutats.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. – Aprovació de la modificació del règim de dedicació dels regidors de Ciutadans
Atesa la moció presentada pel regidor de l’Ajuntament senyor Francisco Muñoz
Jiménez el passat 12 de juny de 2018 (NRE E2018012752), del Grup Municipal
Ciutadans – C’s Mollet del Vallès, en que es sol·licita es modifiqui amb efectes del dia
1 de setembre de 2018:
1) L’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 substituint l’actual regidor
amb dedicació exclusiva Antonio Cisnero Fernández pel regidor Francisco Muñoz
Jiménez.
2) L’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 en el sentit de substituir
l’actual regidor amb dedicació parcial Francisco Muñoz Jiménez pel regidor Antonio
Cisnero Fernández.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 que va determinar els
membres de la Corporació que exercirien els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb
dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària.
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
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L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al
servei de les administracions públiques, en relació amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 73.3 de l'esmentat text
legal.
Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territori
ACORDI
1.

Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015 determinant els
membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, es a dir, amb dedicació preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o
amb dedicació parcial, és a dir; amb una dedicació mínima del 20% de la jornada
ordinària, respectivament que va determinar, entre d’altres, el tipus de dedicació en
que exercirien el seu càrrec els membres de la Corporació, en el sentit següent:

Nom i Cognoms

Càrrec

Francisco Muñoz Jiménez
Antonio Cisnero Fernández
2.

Tipus
dedicació
Regidor portaveu
Exclusiva
Regidor
portaveu Parcial
suplent

Efectes
01/09/2018
01/09/2018

Publicar l’acord anterior en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
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4. - Determinació de les festes locals per a 2019
De conformitat amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors i l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades de treball, hores extraordinàries i
descansos, els municipis podran fixar fins a dos dies de cada any natural amb caràcter
de festes locals que per tradició li siguin pròpies.
D’acord amb el que estableixen aquestes normes els dies que fixin per part del municipi
tenen la qualificació d’inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables.
Les dues dates que es proposen, la primera, el 22 de gener, correspon a la festivitat de
Sant Vicenç, i la segona, el 19 d’agost, a la Festa Major d’estiu.
La competència per fixar les festes locals al municipi de Mollet del Vallès és el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983 abans citat.
Vist l’informe de la cap dels Serveis Jurídics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar els dies 22 de gener i 19 d’agost com a festes locals per a l’any 2019, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu, respectivament.
2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
5. - Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del Padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2018
Atès l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els
ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de
gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'exercici anterior.
Atès que la revisió del padró municipal d'habitants té com a finalitat primordial
contrastar les dades disponibles als fitxers de l'Ajuntament amb aquells que disposa
l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a la gestió del padró continu, abans de
l'aprovació definitiva de la xifra oficial de població del municipi pel Consell de
Ministres. Aquesta dada ha de ser, teòricament, la mateixa, ja que el fitxer de l'INE es
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nodreix de les dades subministrades pels ajuntaments; però pot tenir alguna diferència
derivada de la incorporació o no d’alguna errada, d'habitants duplicats, de naixements,
de defuncions, etc., així com del fet que els moviments naturals de la població tenen
efecte en la data que es produeixen, però poden incorporar-se als padrons mesos
després.
Atès les instruccions de la Resolució de la presidenta de l'Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General d'Administració Local per a la revisió del padró
municipal i del procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població
(BOE núm. 5, de 6 de gener de 2004) s'ha obtingut un fitxer de la població a 1 de gener
de 2018 després d'haver enviat a l'INE els moviments corresponents al mes de febrer.
Aquest fitxer inclou 51.134 registres d'habitants i s'adjunta a l'expedient en un disc
compacte amb el nom C08124AI.018.
Atès que els resums numèrics obtinguts per sistema informàtic ofereixen, per tant, una
població de 51.134 habitants a 1 de gener de 2018.
Per tot això, i pel tal de comparar les dades disponibles al fitxer informàtic del padró
municipal d'habitants amb el fitxer del padró continu de l'INE, es proposa que el Ple
aprovi:
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2018 amb un total de 51.134 veïns i veïnes.

2.

Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
6. - Aprovació de la rectificació de l'inventari a 31 de desembre de 2017
Atesa la rectificació, a 31 de desembre de 2017, de l’inventari del patrimoni municipal
duta a terme conforme es preveu als articles 222.2 i 103 del Text refós de la Llei
municipal de règim jurídic de Catalunya i el Reglament de patrimoni dels ens locals,
respectivament.
Atès que en compliment d’allò que s’estableix als articles 204.2 i 115.2 del Reglament
d’obres i serveis dels ens locals de Catalunya, tan els organismes autònoms com les
empreses municipals han elaborat i aprovat provisionalment mitjançant acord dels seus
òrgans, els inventaris de llurs béns, drets i obligacions amb referència a 31 de desembre
de 2017, i que, per tant, integrant-se com annexos al propi Ajuntament de Mollet del
Vallès, passen a formar part de l’inventari general consolidat d’aquest, tal com s’indica
a l’article 100 del Reglament de patrimoni.
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Atès l’informe del lletrat de Serveis Jurídics que s’adjunta al present dictamen.
De conformitat amb els articles 222.3 i 105 del Text refós de la llei i reglament ja
esmentats al paràgraf primer
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Aprovar la rectificació de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2017
2. Aprovar definitivament, a 31 de desembre de 2017, els inventaris, dels tres
organismes autònoms, de les quatre empreses municipals i del Consorci Teledigital
Mollet que tot seguit s’indiquen:
- Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès
- Institut Municipal d’Educació de Mollet del Vallès
- Fundació Municipal Joan Abelló
- Mollet Comunicació, SL
- Mercamollet, SL
- Mollet Impulsa SL
- Emfo ( Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació), SL
- Consorci Teledigital Mollet
3.
Trametre una còpia de l’inventari general al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M. E, Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz. F, Pérez, Talarn, i Turégano. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Sancho, Sostres i Vizcarra.
Total: 8.
Resultat: Aprovat per majoria.
7. - Aprovació de l'adhesió de varis ajuntaments al Conveni de col·laboració per
regular el servei de taxi
En data 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de L’Ametlla del Vallès, La Garriga,
La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans,
Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles,
Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat van signar el Conveni de coordinació
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intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el
Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial
d'aquests municipis.
En data 5 d’octubre de 2016 aquest conveni va estar autoritzat per la Direcció General
de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
La clàusula onzena del conveni estableix la possibilitat que altres municipis de l’entorn
puguin d’adherir-se al present conveni. Per a la seva efectivitat, caldrà que el municipi
que es vulgui adherir tingui aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris que els
que estan en vigor en els municipis objecte de prestació conjunta. Així mateix, caldrà
que la seva ordenança municipal estigui adaptada a les prescripcions en quan a imatge i
règim sancionador.
Els ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i
Sant Feliu de Codines disposen de l’autorització a la Generalitat per a adherir-se al citat
conveni i tenen aprovades les mateixes tarifes del servei de taxi d’acord amb
l’autorització que han rebut per part de la Comissió de preus de Catalunya.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines està pendent de rebre l’autorització per part de
la Comissió de preus de Catalunya
En data 23 de febrer de 2018 es va dur a terme la Comissió de Seguiment del Conveni,
en aquesta es va acordar la incorporació d’aquests ajuntaments al Conveni.
En data 02 de juliol de 2018 el tècnic de Mobilitat ha emes un informe favorable a la
signatura de la 1a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents
Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la
prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, en la que
s’acordi la incorporació dels ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès,
Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines condicionada al compliment de les
següents prescripcions:
 L’ajuntament de Sant Feliu de Codines haurà de presentar el certificat pel qual la
Comissió de preus de Catalunya aprova les seves tarifes
En data 3 de juliol de 2018 el Director del Servei de Desenvolupament Econòmic i
Urbà, Sostenibilitat i Habitatge ha emès informe favorable a l’aprovació i signatura de
la 1a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments
de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta
del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

Codi de verificació: 07913e7d-6c9a-41dd-88ca-ba2f30353a29
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

ACORDI
1. Aprovar la 1a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents
Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per a la
prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, en
virtut de la qual s’incorporen els ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del
Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines, si bé la incorporació
d’aquest darrer serà efectiva en el moment de la presentació del certificat pel qual la
Comissió de preus de Catalunya aprova les seves tarifes.
2. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants de l’Addenda, a Trans-radio
SCCl, i a la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori
i Sostenibilitat
Resultat: Aprovat per unanimitat.
8. - Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb
l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge
Atès que en data 17 de març de 2014 es va formalitzar, entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestió relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Mollet del Vallès.
Atès que el pacte 10è del Conveni estableix que aquest tindrà vigència fins el 31 de
desembre de 2014 i es preveu la possibilitat de prorroga de mutu acord de les parts;
mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de març de 2015, es va
prorrogar per l’any 2015; mitjançant acord de Ple en sessió del dia 18 de juliol de 2016, per
a l’any 2016 i mitjançant acord de Ple en sessió del dia 29 de maig de 2017 per a l’any
2017.
Atesa l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a
l’Oficina Local d’habitatge per al 2018.
Atès l’informe del Lletrat de l’Oficina Local d’Habitatge.
Atès l’informe de la Cap de Servei de Territori.
Atès l’informe d’Intervenció de fons.
Atès l’informe de Secretaria.
Atès l’article 52.2.q) i l’article 114.3 e) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 14 d’abril.

Codi de verificació: 07913e7d-6c9a-41dd-88ca-ba2f30353a29
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

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Aprovar l’Addenda per a l’exercici 2018 del Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a aquest municipi.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
9. - Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental
Vist que el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental,
del qual l’Ajuntament en forma part, en la seva sessió de 27 de juny de 2018, va aprovar
inicialment la modificació dels estatuts de la referida entitat, per tal d’adaptar-los a les
disposicions legislatives previstes en relació als consorcis a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; així com la modificació de la seu social
del Consorci, i l’adaptació del règim de comunicacions a l’administració electrònica; i,
finalment, per possibilitar la integració de noves entitats locals de caràcter territorial com a
conseqüència de la creació de la comarca del Moianès.
Vist que es proposa, per tant, la modificació dels articles 1, 3, 7, 1, 16, 18, 24 i 25, i
l’eliminació de la disposició transitòria, dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental.
Vist que les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor
organització i funcionament del Consorci, i examinades en el seu contingut, les mateixes
s’ajusten al que preveu tant les disposicions de l’ordenament jurídic aplicables.
Atesos els informes jurídics que consten a l’expedient.
Atesos els articles 52.2.b) i 114.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 160 i 313 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental acordada pel Consell Plenari en sessió de 27 de juny de
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2018, de conformitat amb el text que s’annexa i que consta a l’expedient
administratiu.
2. Sotmetre l'acord de modificació dels estatuts a informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, i encarregar
l’esmentada publicació en diaris oficials al Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental.
3. Tenir l'acord de modificació dels estatuts per definitivament aprovat si en el període
d'informació pública no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte.
4. Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental als efectes escaients.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
10. - Aprovació provisional del Pla de millora urbana per a la modificació de
l'ordenació de la zona terciària 7A
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017 es va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana de l’àmbit Oest de la clau 7a (illa delimitada pels
carrers de Nicaragua, de Francesc Ferrer i Guàrdia, de Francesc Layret i de Gallecs).
Atès que el document ha estat sotmès a informació pública fins el dia 2 de febrer de
2018 i no s’ha formulat cap al·legació al respecte.
Atès que en data 21 de febrer de 2018 es va emetre informe favorable per part de la
Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 16 d’abril de 2018 va tenir entrada al Registre d’entrades de
l’Ajuntament, l’informe favorable emès per la Demarcació de Carreteres de l’Estat en
Catalunya del Ministerio de Fomento.
Atès l’informe emès per la Cap del Servei de Territori de data 18 de maig de 2018.
Atesos els articles 80.c) i 85 del TRLU, procedeix l’aprovació provisional per
l’Ajuntament.
Atès l’article 52.2.c) del TRLMRL l’òrgan competent per acordar l’aprovació
provisional és el Ple de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1. Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana de l’àmbit Oest de la clau 7a
(illa delimitada pels carrers de Nicaragua, de Francesc Ferrer i Guàrdia, de Francesc
Layret i de Gallecs).
2. Trametre el Pla de Millora Urbana esmentat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M. E, Daví, Díaz, Dionisio,
Garzón, Muñoz. F, Pérez, Talarn i Turégano. Total: 13.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Sancho, Sostres i Vizcarra.
Total: 8.
En conseqüència, s’aprova amb el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents a
la sessió.
11. - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança sobre llicències d'accés de
vehicles als locals (guals)
Atès que en data 21 de juny de 2018 es va celebrar la sessió de la Comissió d’Estudi
per a la modificació puntual de l’art. 26 de l’Ordenança sobre llicències d’accés de
vehicles als locals (guals) proposat pel Síndic Personer sobre la no consideració de
canvi de titularitat, a efectes d’actualització del dipòsit, de les transmissions entre
cònjuges o com a conseqüència d’herència entre cònjuges i descendents fins el segon
grau i ascendents de primer grau.
La Comissió va acordar donar per redactat l’avantprojecte de la modificació puntual
indicada, d’acord amb el text que s’inclou a l’expedient.
Atès l’informe de Secretària de data 29 de juny de 2018.
Atès l’informe de la Cap del Servei de Territori de data 3 de juliol de 2018.
De conformitat amb els articles 49 de la LBRL, 178 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRL)
i els 60 i següents del ROAS el procediment per a l’aprovació de la modificació de les
ordenances, és el mateix que el de la seva aprovació.
Atesos els articles 52.2d) i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1.

Aprovar la modificació de l’ordenança d’accés de vehicles a locals (guals),
quedant redactat el seu article 26 de la següent manera:
“Els canvis de titular, les ampliacions i reduccions comporten nova llicència,
actualització del dipòsit i adaptació al model de gual vigent.
No es consideraran canvis de titular a efectes d’actualització del dipòsit aquells
que es produeixin entre cònjuges no separats legalment i les transmissions
realitzades com a conseqüència d’herències entre cònjuges i/o pels descendents
de fins a segon grau i ascendents de primer grau”.

2.

Sotmetre aquest acord, juntament amb la modificació de l’Ordenança d’accés de
vehicles a locals a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari i al Tauler
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 30 dies, als efectes de la formulació
de reclamacions i al·legacions i tenir-ho per aprovat definitivament en el supòsit
que no es presentin al·legacions o reclamacions al respecte.

3.

Notificar aquest acord a la Oficina del Síndic Personer de Mollet del Vallès.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
12. - Aprovació d'una proposta sobre l'anunci del final ETA
Fa unes setmanes ETA va anunciar la seva desaparició.
Durant els últims 50 anys la banda terrorista ha deixant un llegat d'odi i ràbia que
costarà eliminar del País Basc, Navarra i en definitiva, de tota Espanya.
La història d'ETA no és més que el relat dels que van pretendre instaurar un règim de
terror perquè era l'única manera d'aconseguir uns objectius polítics que no podien
aconseguir de forma democràtica. La injustícia, la crueltat i el totalitarisme imposats per
la força i el crim.
ETA ha evidenciat per fi que tota la seva història ha estat un fracàs. No ha aconseguit
cap dels objectius polítics que es va marcar en la seva llarga trajectòria criminal.
Els terroristes no van aconseguir cap rèdit per matar, tampoc per deixar de fer-ho, fa ja
alguns anys. La democràcia no té res a agrair a la banda terrorista ETA.
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Ara, quan ETA, per fi, ha anunciat la seva desaparició, el nostre primer pensament és
per a les víctimes del terrorisme: les 853 que van perdre la vida; per a les que van
sobreviure als atemptats però que pateixen les seves seqüeles per sempre; per a les
persones amenaçades i per les seves famílies. Per a totes sense excepció, sense
distincions i sense categories, perquè a totes ha igualat en el seu fanatisme criminal la
violència terrorista. No hi ha lloc per a les justificacions ni per a les excuses. Res
justifica tant dolor ni tanta impietat.
I va ser el testimoni de les víctimes del terrorisme el que va despullar de propaganda i
d'excuses buides l'autèntica naturalesa criminal del projecte d'ETA; el que el va privar
de qualsevol indici de legitimitat; i el que el va convertir en alguna cosa, simplement,
detestable.
La societat espanyola va trobar una resposta contundent als assassinats, extorsions i
amenaces: la nostra democràcia. Davant els crims d'ETA, justícia; davant la desraó del
terrorisme, fortalesa moral. Vam créixer com a societat madurant amb el dolor per cada
pèrdua, però decidits a defensar la nostra vida democràtica i en llibertat.
En el futur, tots els demòcrates vetllarem per custodiar aquest llegat que tant patiment
va costar als espanyols.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Mostrar l’agraïment de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a tots aquells homes i
dones que, des de l’àmbit polític, judicial , social, i els cossos i forces de seguretat
de l´Estat han contribuït a posar fi a la banda terrorista ETA; així com a totes les
persones i entitats que han lluitat per aconseguir la pau i en contra de qualsevol tipus
de violència.
2.- Continuar commemorant i recordant a les víctimes realitzant activitats
commemoratives a l’entorn de l’11 de març, Dia Europeu de les Víctimes del
Terrorisme.
3.- Instar al govern espanyol a que segueixi investigant els crims no resolts comesos per
qualsevol tipus de terrorisme.
4.- Donar trasllat dels següents acords al govern d’Espanya, als grups polítics presents
al Congrés dels Diputats i al Senat, al Parlament de Catalunya, als cossos i forces de
seguretat de l´Estat i a totes les associacions de víctimes del terrorisme.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
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13. - Aprovació d'una proposta de suport al dret a morir dignament
La Declaració Universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer
que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Una llibertat
que no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta
a la mort.
La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma “la dignitat de la persona i el
lliure desenvolupament de la seva personalitat”. De nou, afirmem que aquesta dignitat i
aquest lliure desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la
mort.
No obstant això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i
directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima
patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort (...)”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el
Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
norma reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat ‘Dret a viure
amb dignitat el procés de la mort’ diu que “totes les persones tenen dret a rebre un
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés
de llur mort”. I afegeix: “Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una
manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les
intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades
(...)”.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001),
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol
d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: “La persona té dret a viure el
procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat (...)
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. Quan es
donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves
facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret
a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat
d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin
les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment,
sempre dins del marc legal vigent.”
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El 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre el
Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels
programes de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no
podem ignorar.
Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció
personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar
que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja
sigui per desconeixement d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; per
desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercirlos; per la dificultat d'accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d'una part
del personal sanitari per manca de recursos suficients per atendre a tota la població; o ja
sigui per la penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol. I
és que a Catalunya, menys de l'1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats
Anticipades (DVA) tot i que un 78% de la societat dóna suport a la despenalització de
l’eutanàsia.
Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és
necessari despenalitzar l’eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que actualment
permet la llei. Per avançar en el dret a la mort digna també és necessària la presa de
consciència dels ajuntaments i la seva implicació. Els ajuntaments són les institucions
més properes a la ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper important en la
divulgació d’aquest document, a més de donar facilitats pel seu registre, des de la
convicció que el dret a una mort digna és un dels drets humans i que l’ajuntament ha de
vetllar per la seva defensa i acompliment.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Formar les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres culturals,
policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els
drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades
(DVA).
2.- Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades informatives i activitats
a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes
en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran
disponibles als punts d’informació municipals.
3.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats
Anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament de la informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
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4.- Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del
tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document
davant d’un funcionari públic municipal.
5.- Donar suport a la proposta del Parlament de Catalunya de la regulació sobre la
despenalització de l'eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Cisneros. A, Cisneros. M. E, Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, López, Muñoz, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano i
Vizcarra. Total: 19
Voten no: Calvo . Total: 1
S’abstenen: Ningú: Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.
14. - Aprovació d'una proposta sobre la realitat dels refugiats a l'Estat Espanyol
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de milions
de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la violació de drets
humans o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea
empenyen els refugiats a posar-se en mans de les màfies i seguir rutes perilloses.
Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre
creuaven la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 500
persones intentant creuar la Mediterrània.
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves vides i
es veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d’accés a la protecció internacionals
legals i segures en països d’origen i trànsit i que el govern de l’Estat assumeixi la seva
responsabilitat acceptant les quotes de persones reubicades i reassentades que li
corresponen.
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida efectiva de
refugiats. És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates:
allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral,
lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que dediquem el món local a
l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar assistència a les
persones que fugen de les guerres, de la persecució política o dels desastres naturals i
cerquen refugi i protecció internacional.
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions
dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i durador,
garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin incorporar-se a les
societats d'acollida.
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No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l’etapa de l’anterior govern amb les
administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un
mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els
municipis que permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de
reubicació i reassentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons Europeus
d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem recursos
propis a l'acollida de refugiats.
La manca d'informació i coordinació genera uns impactes a nivell local que ens
obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per assegurar un mínim de dignitat a
les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les organitzacions i
les persones que han donat protecció i assistència a les persones refugiades per part de
diferents autoritats governamentals i judicials per tal que aquestes persones i
organitzacions no governamentals deixessin de rescatar refugiats sota inversemblants
acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal o de
col·laboració amb les màfies.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan
absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes campanyes de
persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a aquestes persones i
organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les organitzacions humanitàries
suposaria exposar milers de persones a morir ofegades al mar.
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 20
de juny, des de l’Ajuntament de Mollet reafirmem el nostre compromís amb el dret al
refugi recordant que els municipis catalans hem mostrat abastament la nostra
predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències
d’asil ni accés al finançament necessari.
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les persones
que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat sobre la situació en
què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Recolzar i valorar positivament la decisió del nou Govern de l’Estat d’acollir les més
de 600 persones del vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un
port europeu on demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de
Catalunya d’oferir acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els
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governs locals i autonòmics siguin tinguts en compte d’ara en endavant a l’hora de
dissenyar i desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.
2. Demanar al Govern de l’Estat que amb l’acollida de les persones migrants de
l’Acquarius no siguin tancades als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) ni
deportades. Així mateix, cal una reflexió a l’entorn dels CIE, espais no adequats i on
es vulneren drets de les persones migrades i que s’haurien de tancar. Demanar també
la dignificació de la frontera sud, l’eliminació dels elements lesius de les tanques
de Ceuta i Melilla, i que cessin les devolucions en calent de persones migrades
respectant el principi de la no devolució.
3. Demanar al nou Govern de l'Estat que treballi perquè es compleixi amb els acords
davant la UE del 2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per
facilitar-ho, les ciutats ens oferim a col·laborar de forma activa en el procés
d'obertura de places de refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de
Refugi.
4. Instar al nou Govern de l'Estat perquè revisi el procediment d'atenció social a
sol·licitants d'asil a Espanya, tot establint sistemes de coordinació i finançament
eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin
comptar amb informació actualitzada dels contingents de persones refugiades
traslladades als nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva
arribada efectiva.
5. Demanar al nou Govern de l'Estat que doni les instruccions oportunes perquè a partir
d’ara es proporcioni informació detallada de la destinació dels Fons d'Asil, Migració
i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a l'acollida de
refugiats i immigrants.
6. Proposar al nou Govern de l’Estat que es creï un mecanisme per cofinançar els
costos derivats dels processos d'atenció i integració de les persones migrants i
refugiades, facilitant l'accés als municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons
europeus als que els municipis puguin optar per al desenvolupament de Programes
municipals d'acollida complementaris al Programa estatal, tal com succeeix en altres
països de la Unió Europea.
7. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que
vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil
amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats
membres de la UE.
8. Mostrar que en la nostra opinió l’acord assolit a Europa en els últims dies, és només
un acord de mínims, havent-hi aspectes positius en ell, com per exemple
l’assignació econòmica als països, però també negatius com la possibilitat de crear
dins del territori comunitari centres tancats d’immigrants, tot i que en el nostre cas,
el president Espanyol ja ha anunciat que no té intenció de crear-ne.
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9. Mostrar tot el suport, tota la solidaritat i col·laboració del món local català a les
organitzacions no governamentals i les persones voluntàries que salven vides i
donen assistència i protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional,
i que gestionen l’acollida dels refugiats/des.
10. Comprometre’s a continuar comptant amb totes les persones que es van apuntar com
a acollidores. A treballar amb la Creu Roja Mollet-Baix Vallès, entitat designada per
a l’atenció a les persones refugiades, així com d’altres entitats designades i les
entitats bancaries en la recerca d’habitatges a destinar a l’acollida.
11. Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de
Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors
involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades.
12. Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
13. Fer arribar aquest acord a la Taula A Mollet Volem Acollir, a la Creu Roja MolletBaix Vallès, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a Espanya i al
Consolat d’Itàlia a Barcelona.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón,
López, Pérez, Sancho, Sostres, Talarn, Turégano i Vizcarra. Total: 16.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Cisneros. A, Cisneros. M.E, Muñoz. F. i Calvo. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.
15. - Aprovació d'una proposta per a la implantació d'un pas de vianants d'accés
als Pinetons
Atès que l’accés al Parc dels Pinetons des de la carretera de Mollet a Sabadell (B-140)
direcció Santa Perpètua requereix travessar la carretera, i comprovant també que hi ha
aparcament a ambdues bandes de la carretera mencionada, i es fa necessari passar d’un
cantó a l’altre.
Atès que no hi ha cap pas segur ni senyalitzat per a les persones, que ho han de fer sota
un cert risc, encara major si tenen mobilitat reduïda o van amb infants.
Atès que situar-ne un a l’alçada d’on es troba la barrera d’accés al Parc, un cop passat
l’edifici dels Bombers, no dificulta la circulació de vehicles, que de fet ja vénen d’una
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rotonda que fa circular a una velocitat moderada, però en canvi millora la seguretat
viària.
Atès que l’espai descrit pertany, segons la senyalització, al terme municipal de Santa
Perpètua de Mogoda, però que són els veïns i veïnes de Mollet qui més ús farien del pas
de vianants proposat, i atenent les competències que ostenta l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar a l’administració competent perquè ubiqui un pas de vianants a la carretera de
Mollet a Sabadell (B-140 direcció Santa Perpètua) direcció per accedir a l’altra
vorera i al Parc dels Pinetons, i senyalitzar-lo degudament.
2. Donar trasllat d’aquesta petició a la Taula de Mobilitat de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
16. - Aprovació d'una proposta sobre l'ocupació il·legal
L'ocupació d'edificis i habitatges ha experimentat un elevat creixement durant els últims
anys.
La majoria d’aquestes ocupacions han vingut donades per la greu crisi que s’ ha patit,
fent que famílies que han perdut les seves llars s’hagin vist forçades a ocupar habitatges
buits. Ara bé, aquesta situació també ha fet que proliferin certs grups mafiosos de
delinqüència organitzada que s'emparen en l'ocupació il·legal creant greus problemes
amb les comunitats de veïns utilitzant el xantatge, les amenaces i extorsió per poder dur
a terme els seus actes delictius.
A més, aquestes ocupacions delictives distorsionen el greu problema del dret a
l’habitatge criminalitzant moltes altres persones que veritablement ocupen per necessitat
i creant un clima d’alarma social que no ajuda a resoldre el problema d’arrel, fruit de
tremendes injustícies socials.
Cal, per tant, per una banda aconseguir que els habitatges buits deixin de ser-ho, però
també que les situacions de conflicte veïnal i que atemptin contra la convivència o la
presència de màfies siguin resoltes amb una major implicacions de les administracions i
en especial de la Generalitat.
Sent la nostra ciutat també objecte d’aquest tipus d’ocupacions conflictives i mafioses
com s’ha pogut seguir últimament als mitjans de comunicació locals.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a estableixi un programa autonòmic per
abordar aquest fenomen mitjançant el qual no només es doti de recursos necessaris,
sinó que també es marqui una manera de fer conjunta per tots els municipis de
Catalunya. Un protocol que permeti diferenciar les ocupacions per necessitat
d’aquelles altres incíviques o delictives i que actuï només contra aquestes últimes.
2.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que l’actual Registre d’Habitatges buits,
contempli també un cens continu d’habitatges ocupats, on s’identifiqui el tipus
d’ocupació, les qualitats dels habitatges i els propietaris dels mateixos.
3.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que enforteixi els mecanismes d’intervenció
dels cossos policials per casos d’ocupacions generadores de conflicte convivencial,
delictives o mafioses, revisant els protocols i dotant de mes mitjans a unitats
especialitzades.
4.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat i a tots als grups parlamentaris
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M.E, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, López, Muñoz, Pérez, Sancho, Sostres,
Turégano i Vizcarra. Total: 19
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Talarn. Total: 1
Resultat: Aprovat per majoria.
17. - Aprovació d'una proposta per l'accessibilitat universal obligatòria en els
edificis municipals
La Constitució en el seu article 14 reconeix la igualtat davant la llei sense que pugui
prevaler cap discriminació.
L'article 9.2 de la Llei Fonamental, estable ix que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i
efectives, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant
la seva participació en la vida política, cultural i social. A més, l’article 10 de la
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Constitució estableix la dignitat de la persona com a fonament de l'ordre polític i de la
pau social.
Així mateix, en l'article 49 ordena als poders públics, referint-se a les persones amb
discapacitat, que prestin l'atenció especialitzada que requereixin i l'empara especial per
al gaudi dels seus drets.
L'article 9 de la Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat de
2006, estableix que: "Per tal que les persones amb discapacitat puguin viure de forma
independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida, els Estats membres
han de prendre mesures pertinents per assegurar l'accés a les persones amb discapacitat ,
en igualtat de condicions amb els altres, a l'entorn físic, el transport, la informació i les
comunicacions i a altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d'ús públic, tant en
zones urbanes com rurals."
El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,
entorns, béns i serveis, recull en la disposició addicional tercera els terminis establerts
per l'exigibilitat de les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació dels
entorns, béns i serveis, entre ells esmenta el 4 de desembre de 2017 per les edificacions
i espais públics urbanitzats existents el 4 de desembre de 2010 que siguin susceptibles
d'ajustos raonables.
Per tant, hi ha un mandat legislatiu pel qual el 4 de desembre de 2017 concloïa el
termini legal que Espanya es va donar en 2003 per fer els ajustos raonables necessaris
perquè els béns, serveis i infraestructures d’interès públic fossin plenament accessibles.
La llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, aquesta llei catalana estableix les
condicions d'accessibilitat necessàries en els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans
de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació per que
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.
Vist que actualment a l’edifici del Registre Civil de la plaça Prat de la Riba de la nostra
ciutat, hi ha un conjunt d'impediments que priven les persones amb discapacitat o
mobilitat reduïda, del ple exercici dels seus drets i els efectes d'aquests obstacles es
materialitzen en una situació d'exclusió social, que ha de ser inexcusablement abordada
i revertida pels poders públics.
Vistos els últims esdeveniments ocorreguts al municipi de privació d'aquesta
accessibilitat en alguns edificis públics que ha sortit en premsa.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
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ACORDI
1.- Instar a la Generalitat de Catalunya, que porti a terme les actuacions necessàries, per
garantir l’accessibilitat del Registre Civil, situat a l’equipament de titularitat
municipal de la plaça Prat de la Riba.
2.- Instar a l’Ajuntament a un compromís, que en el cas que el Registre Civil es traslladi
a les futures dependències judicials de Can Fàbregas, i l’ús torni a ser de servei
municipal, a dur a terme les actuacions necessàries per garantir l’accessibilitat.
3.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i l’associació ADIMO de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
18. - Aprovació d'una proposta per reclamar al Departament d'Ensenyament que
no elimini grups en el Centre de Formació d'Adults
La Constitució Espanyola garanteix en el seu article 27 el dret fonamental a l'educació
al establir que "Tots tenim el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. "
En aquesta mateixa línia, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya recull en l'article 21 que
"Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i accedir a la mateixa en
condicions d'igualtat". La Generalitat ha de crear un model educatiu d'interès públic que
garanteixi aquests drets ".
Cal destacar que ambdós normes no fan diferenciació alguna per edat, d'aquí que tant
menors com majors haurien de tenir accés a l'educació.
Així doncs, per a aquells adults que no van tenir oportunitat de realitzar els seus estudis
de joves, al nostre municipi disposem d'una Escola d'Adults, amb molts anys de bon
funcionament, ajudant a centenars d'alumnes adults a disposar d'una segona oportunitat
per pujar al tren de la formació. Actualment, vivim en un entorn molt competitiu, i la
formació de persones adultes és un aspecte clau de la nostra societat.
El Centre de Formació d'Adults ajuda a aquelles persones que no tenen el graduat
escolar a què ho puguin obtenir. També ajuda més específicament en l'aprenentatge de
diferents competències, especialment en l'àmbit de les TIC, ajudant a reduir la bretxa
digital entre els ciutadans. Així mateix, les formacions prèvies a la Formació
Professional, també faciliten l'accés a aquest ventall de formacions. Per tant, queda clar
des del nostre punt de vista que els Centres de Formació d'Adults haurien de ser un dels
puntals del nostre sistema educatiu.
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En relació amb el Graduat en Educació Secundària, al Centre de Formació d'Adults
contàvem amb dos torns, un de matí i un altre de tarda. Això era així fins a la data, ja
que el mes de setembre el torn de matí serà eliminat.
Aquesta decisió implica que aquelles persones que treballen a la tarda no podran
continuar amb la seva formació, impedint l'obtenció del títol. En aquest sentit, s'han
manifestat els alumnes del torn de matí a la Generalitat de Catalunya la seva queixa:
"Crec que la formació hauria de ser una prioritat al nostre país, tant per als menors
d'edat com per als adults, ja que si volem que el nostre país pugui anivellar-se amb els
més avançats, és indispensable apostar per una formació reglada acadèmica, accessible
per a tots, tant quant a localització, com a assequibilitat econòmica, de la mateixa
manera que passa a països més avançats, com a Anglaterra o França ".
Vist que en els últims anys existeix la reclamació constant tant de l'Ajuntament com del
Consell Escolar Municipal d'una planificació educativa que miri a llarg termini.
Observem que les decisions d'un àmbit tan important com l'educació es prenen amb
certa improvisació, en lloc de la planificació i els criteris objectius que haurien de guiar
decisions tan importants en aquest camp.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Reclamar al Departament d'Ensenyament que no elimini el grup de secundària en
horari de matí del Centre de Formació d'Adults de Mollet.
2.- Sol·licitar al Departament d'Ensenyament que doti al Centre de Formació d'Adults
de la nostra ciutat de recursos suficients per poder implementar el seu important
treball.
3.- Reclamar al Departament d'Ensenyament la planificació escolar de la nostra ciutat
per als pròxims anys, conjuntament amb tots els actors de la comunitat educativa de
Mollet.
4.- Traslladar els presents acords al Departament d'Ensenyament i al Consell Escolar
Municipal.
5.- Comunicar el posicionament de l'Ajuntament de Mollet del Vallès als alumnes de
l'Escola de Formació d'Adults.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M. E, Díaz, Dionisio,
Escribano, Espinosa, Garzón, Muñoz. F, Pérez, Sancho, Talarn, Turégano. Total: 16.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Sostres i Vizcarra. Total: 4.
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Resultat: Aprovat per majoria.
19. - Aprovació d'una proposta de rebuig a la decisió judicial d'alliberar "La
Manada"
La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i
partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de totes les
administracions. Per això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig més
contundentment a la decisió de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La
Manada” que deixa els condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000
euros.
Aquesta nova decisió judicial és, a l’igual que la polèmica sentència, un menyspreu cap
a totes les dones, atès que suposa una legitimació de la cultura de la violació, una
revictimització de totes les dones agredides sexualment, projecta un marc d'inseguretat i
desemparament per a totes les noies i dones, i dona un perillós missatge cap a tota la
societat.
La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig social,
amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no s'entén
aquesta nova decisió judicial per l'impacte d'alarma social que crea i el missatge que des
del món judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser d'altra manera en un
Estat de Dret, però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que
la sustenta. Tal com demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco
Cobo, que advocava per prorrogar la presó provisional sense condicions, el problema no
és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat d'aplicar-ho.
I és que tant la sentència de condemna, com aquesta nova decisió judicial, demostren la
necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la judicatura per acabar amb la
justícia patriarcal i sentències que fomenten la revictimització de les dones agredides, la
impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. La formació
obligatòria en perspectiva de gènere és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat
contra la violència de gènere, dins les 213 propostes d'actuació que aborden la violència
de gènere de forma integral, un Pacte que va ser proposta socialista, i al qual el nou
govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La pròpia ministra de Justícia, Dolores
Delgado, ha confirmat que s'accelerà la formació obligatòria de la judicatura.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència
masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació,
conscienciació, atenció, etc... i mostres de solidaritat col·lectiva amb totes les dones
víctimes, fent nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes.
Codi de verificació: 07913e7d-6c9a-41dd-88ca-ba2f30353a29
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

2. Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat contra la
violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en gènere a
tota l'Administració i també les mesures de coordinació i recursos amb el món local
per fer front comú contra el masclisme.
3. Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, dels
abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada i la nova
decisió judicial.
4. Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la nova decisió
judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la participació,
donant especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi.
5. Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de
Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del
Poder Judicial i a les associacions de dones de Mollet.

Resultat: Aprovat per unanimitat.
20. - Aprovació d'una proposta de suport a la paritat del govern de Catalunya
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
Atès que l’objectiu d’aquesta llei era i és garantir el dret fonamental d’igualtat de dones
i homes, que la pròpia llei defineix com un valor cabdal per a la democràcia i una
necessitat essencial en qualsevol societat moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
endocèntric i sexista.
Atès que la pròpia llei estableix que aquest dret no només ha de ser reconegut sinó que
ha de ser exercit de manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida, com
l’econòmic, el social, el cultura però també el polític.
Atès que l’article 19 d’aquesta llei estableix de manera directa que “els poder públics
han de procurar atenir-se al principi de presència paritària de dones i homes en el
repartiment del poder polític i fomentar la participació de les dones en àrees o càrrecs en
què són poc presents.
Atès que el nou govern nomenat a Catalunya pel M. H. President Torra compleix amb
aquesta llei al haver nomenat 7 consellers i 6 conselleres.
Atès que el nou govern espanyol té una representació majoritària de dones.
Atès que la Mesa del Parlament de Catalunya constituïda en aquesta legislatura consta
de 7 membres dels quals només un és una dona, i que entre els 5 grups amb presència a
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la Mesa només un ha proposat una dona. I que es vulnera igualment el principi
d’igualtat entre homes i dones.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Mostrar el nostre suport a la paritat del govern nomenat pel president Torra
conformat per 7 homes i 6 dones. Denunciar, però, que a la Mesa del Parlament
només hi ha 1 dona per 6 homes.
2.- Manifestar que el lideratge femení, també en els poders públics, és absolutament
necessari per avançar cap a una societat justa i igualitària.
3.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a les associacions de dones de Mollet del Vallès.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
21. - Aprovació d'una proposta sobre un espai permanent de Festa Major
Atès que la Festa Major d’estiu de Mollet del Vallès és l’activitat festiva més important
que se celebra a la ciutat.
Atès que la Festa Major és possible gràcies a la feina que es fa des de l’Ajuntament, des
de les entitats que hi participen, però sobretot per la implicació, innovació i
característiques úniques que aporten les Colles de Morats i Torrats.
Atès que a les ciutats on hi ha una activitat com la de Mollet per a la Festa major es
disposa d’un espai permanent per a la festa, tant de creació com de mostra dels elements
festius particulars.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- L’Ajuntament de Mollet del Vallès pren el compromís d’habilitar un espai
permanent per a les Colles de Morats i Torrats, que serveixi tant d’espai de trobada i
de creació d’aquestes entitats transversals, com d’espai de magatzem, així com
d’espai de mostra de les particularitats i l’imaginari festiu de la Festa Major de
Mollet del Vallès.
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2.- Fer arribar el contingut d’aquest acord a les Colles de Morats i Torrats, a la
Comissió de Festa Major, així com a la resta d’entitats que participen de la Festa
Major de Mollet del Vallès.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Sancho, Sostres, Talarn i
Vizcarra. Total: 9.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Monràs, Broto, Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M.E, Díaz, Dionisio, Garzón,
Muñoz. F, Pérez i Turégano. Total: 11.
Resultat: Aprovat per majoria.
22. - Aprovació d'una proposta de rebuig a la violència i a la impunitat
Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu
caràcter no-violent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han
registrat ni el més mínim incident de caràcter violent.
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que
conviuen a la societat catalana va ser trencat l'1 d'octubre, i els seus prolegòmens, per
una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més d'un miler de
persones ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 alcaldes del
nostre país.
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot
contra periodistes.
Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers
d’arreu dels Països Catalans. Parlem per exemple, de persones que han patit en la seva
pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, de desenes de persones agredides
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la
jaqueta, de l’incendi d’un ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, agressions
a periodistes (moltes d’elles vingudes d’altres països), llançament de pedres a
domicilis particulars que lluïen estelades o símbols favorables a la democràcia i als
presoners polítics, i un llarg i trist etcètera. Només del 8 de setembre a l’11 de
desembre, es van registrar 139 agressions físiques, algunes de les quals fins i tot, tenien
motivacions de caràcter racista.
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La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència
policial viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i
emparen, per activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat els
darrers mesos i que, malgrat ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin
ampliant-se i puguin generar un conflicte molt més important.
El fins ara govern del Partit Popular a l'Estat Espanyol, doncs, no sols ha exercit la
violència indiscriminada contra la població de Catalunya per uns motius purament
ideològics, vulnerant així els drets més fonamentals d’un Estat pretesament
democràtic, sinó que també
utilitza aquestes mateixos aparells per atorgar
impunitat a qui exerceix la violència.
Però també ho estem veient cada dia, quan part de l'aparell judicial estar obrint
processos per “delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra
persones que no han comès cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes
d’accions de violència contra activistes republicans o contra ciutadans que
simplement mostraven el seu suport a les víctimes de la repressió han estat
processades judicialment, i dels pocs casos comptats que hi han arribat per
denúncia de la víctima, han acabat amb sentències que s’han limitat al pagament d’una
multa.
Creiem fermament que aquestes expressions de violència que s'han produït són
absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de cap mena d'enfrontament
civil entre partidaris d'una o altra identitat nacional, sinó que són expressions molt
minoritàries d'odi, que cal aïllar i respondre des de la societat civil i des de les
institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït des del 8 de
setembre al nostre país contra un moviment democràtic i no-violent.
2.- Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi que
han estat víctimes de la violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o
ciutadanes, com per part de l’Estat espanyol, a través de l’aparell judicial o
policial.
3.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu abast
per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions
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internacionals, així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant
d’aquests fets.
4.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Congrés, al President del Parlament de Catalunya, al
Conseller de Justícia i al President de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Amaya, Buzón, Escribano, Espinosa, López, Sancho, Sostres, Talarn i
Vizcarra. Total: 9.
Voten no: Calvo, Cisneros. A, Cisneros. M.E, Muñoz. F. Total: 4.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón, Pérez i Turégano. Total: 7.
Resultat: Aprovat per majoria.
23. - Mocions d'urgència
23.1. Aprovació d'una proposta per demanar una auditoria sobre determinats
contractes
Atès que el passat dimarts 3 de juliol l’Ajuntament de Mollet del Vallès va patir una
operació policial que va durar 12 hores, i que va consistir en escorcolls i amb una
detenció d’un tècnic municipal. Avui l’operació es troba sota secret de sumari.
Atès que el Govern de Mollet del Vallès vol comparèixer com a part perjudicada a la
causa, així com que ha ordenat la suspensió de les funcions de la persona detinguda.
Atès que el govern ha demanat als Serveis Jurídics una comissió per auditar i analitzar
tots els contractes municipals en els quals va intervenir el funcionari investigat.
Atès que cal molta més informació sobre aquest afer i determinar responsabilitats si n’hi
ha.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
Que es faci una auditoria, no només per analitzar tots els contractes municipals en els
quals va intervenir el funcionari investigat, sinó també per tal de conèixer el sistema de
treball utilitzat per aquesta persona, posant en relació el nombre d’infraccions que es
detectaven en radars i semàfors de la ciutat de Mollet del Vallès, i les sancions rebudes
per la ciutadania; i si han pogut existir o no tractes de favor. Determinar també la
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responsabilitat política de la feina d’aquest funcionari. I un cop enllestida aquesta
auditoria, fer arribar la informació als grups municipals.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la proposta, s’aprova per unanimitat i s’hi
incorpora a l’ordre del dia.
Sotmès a votació el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat.

23.2. Aprovació d'una proposta per la creació d'una Comissió informativa especial
El passat dia 3 de juliol, Mollet del Vallès va ser, entre d’altres municipis, objecte
d’una operació policial a nivell estatal, per presumptes adjudicacions irregulars en
aplicacions informàtiques relatives a elements de seguretat viària, que va comportar la
detenció d’un treballador municipal, que a dia d’avui està en llibertat amb càrrecs i el
registre del seu despatx.
Davant d’aquests fets, volem posar de manifest que la transparència, la comunicació, la
rendició de comptes i la responsabilitat social corporativa de les administracions
públiques i en aquest cas de l’ajuntament de Mollet del Vallès, són aspectes clau.
En aquest sentit hem de recordar que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per assolir el
bon govern i la bona administració, ens hem dotat d’instruments específics, i també
compta amb els genèrics com les Llei de Transparència i Bon Govern que han de
construir una infraestructura ètica i un marc d’integritat institucional.
Un d’aquests instruments és el Codi Ètic i de Bon govern de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i dels seus ens instrumentals, aprovat en el ple de 30/05/2016, que estableix un
conjunt de valors i principis de bona governança com la transparència en la gestió, la
responsabilitat, el sentit del deure i la professionalitat, la integritat o l’exemplaritat. Un
codi que entenem no com un mer tràmit declaratiu sinó com a principis inspiradors que
han de guiar de forma proactiva una actuació institucional contundent i amb coherència,
per tant que obliga a la nostra corporació a una rendició de comptes honesta i
transparent.
Després de l’operació policial a l’Ajuntament de Mollet ha comparegut com a part
perjudicada en la causa que s’investiga i que l’Alcalde ha ordenat que es duguin a terme
dues mesures de forma immediata:
En primer lloc, ha obert una comissió per tal d’auditar i analitzar tots els contractes
municipals en els quals va intervenir el funcionari investigat.
En segon lloc, ha ordenat la suspensió de funcions que tenia assignades aquest tècnic
municipal a l’espera de la resolució judicial.
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Compartint aquestes dues mesures, creiem que el conjunt de ciutadans i ciutadanes de
Mollet hem de conèixer totes aquelles circumstàncies i fets que ens han portat fins aquí,
i els grups municipals com a representants del conjunt de la ciutadania de Mollet del
Vallès n’hem de ser partícips. No és una qüestió que afecta exclusivament el govern,
sinó que afecta de forma general al conjunt de treballadors i treballadores de
l’ajuntament i als ciutadans i ciutadanes de Mollet als quals no els ha de quedar cap
dubte de la professionalitat dels treballadors i del compromís ètic i de bon govern
d’aquesta alcaldia i del conjunt de càrrecs electes, alts càrrecs i conjunt de treballadors i
treballadores d’aquest ajuntament.
En aquest sentit, la creació d’una comissió especial informativa d’estudi i anàlisi i
investigació pot complir una excel·lent funció de control i fiscalització dels governs i de
transparència institucional, però també pot permetre dinamitzar l’acció institucional i
amb això el reforçament de la democràcia. De fet a l'ordenament no hi ha cap
interferència constitucional, estatutària, ni reglamentària que impedeixi que es realitzin
sobre un mateix objecte i de manera simultània investigacions municipals, supralocals i
judicials.
En aquest sentit i davant la investigació per presumptes delictes d’un funcionari públic,
considerem imperatiu que l’ajuntament investigui, analitzi, conegui la veritat dels fets i
prengui les mesures oportunes per enfortir la institució, recuperar la credibilitat i
restituir la confiança política, i en conseqüència estudiï, si n’hi ha, aquelles conductes
irregulars, tant de les persones físiques com jurídiques; a banda del procés que
judicialment s’ha encetat.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.- Crear una Comissió Especial Informativa d’estudi i anàlisi en relació amb els
contractes i gestió de sistemes de radars i càmeres de trànsit, així com d’altres
contractes on hagi intervingut la mateixa empresa i/o el mateix treballador públic.
L’objectiu de la mateixa hauria de ser compartir i conèixer de forma directa totes
aquelles informacions i circumstàncies derivades dels informes corresponents i
altres que s’acordin encomanar i adopció de mesures de l’administració pública
d’aquest ajuntament, al marge del que es pogués donar en la resolució judicial dels
fets ara presumptament investigats
2.- Adscriure aquesta Comissió els següents membres de la Corporació:

TITULAR

SUPLENT

PSC

Mireia Dionisio Calé

Josep Mª Garzón Llavina

CANVIEM

Xavier Buzón Juan

Marina Escribano Maspons
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AM-ERC-MES

Manel Sostres Bordas

Marta Vilaret García

CIUTADANS

Francisco Muñoz Jiménez

Antonio Cisneros Fernández

PDeCAT

Jordi Talarn Brich

Joan Daví Mayol

PP

Susana Calvo Casadesús

3.- També s’incorporarà a la Comissió el Comissionat d’Ètica Pública
4.- Que la Junta de Portaveus proposi l’abast, objectius, agenda i programa de treball de
la Comissió Especial Informativa que a la seva primera sessió constitutiva aprovi. Així
mateix la Comissió es regirà, en el seu funcionament, per allò que estableix l’article
20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 124 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 i el
ROM de Mollet.
5.-Que la Comissió estarà assistida per auditories i informes externs que es determinin
per tal de que la puguin ajudar en la seva tasca. Així mateix, si així es determina, podrà
determinar elevar les seves conclusions a un Ple.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència de la proposta, s’aprova per unanimitat i s’hi
incorpora a l’ordre del dia.
Sotmès a votació el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat.
24. - Precs i Preguntes
Precs:
Sr. Cisneros:
1. Sobre la desconnexió de l’aire acondicionat quan s’acaba la jornada del personal
administratiu. Proposa que s’allargui el funcionament perquè hi ha altres
persones que també treballen a aquestes hores.
Preguntes:
Sra. Calvo:
1. Sobre una sol·licitud d’instal·lar un rètol d’un centre mèdic a l’Avinguda Rivoli.
Sra. Cisneros:
1. Sobre la resta d’obres a la plaça de la Ganiveta que afecten a la sortida del Kids
and us.
Sr. Cisneros:
1. Sobre el resultat de la campanya de neteja de solars.
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2. Sobre si s’instal·laran jocs adaptats per a nens i nenes amb discapacitat a la plaça
de l’Estatut que ara l’està remodelant.
Sr. Amaya:
1. Sobre la reparació de les pantalles al parc de les Pruneres.
2. Sobre l’estat de la vorera del carrer Salvador Espriu.
Sr. López:
1. Sobre el procés participatiu al barri de Lourdes. Com es va fer el recompte, lloc i
validació.
2. Sobre si s’aprofitarà el procés participatiu de la remodelació de la plaça Sant
Jordi a l’avinguda Rafael de Casanova per respondre als veïns que van recollir
signatures degut al mal estat del carrer.
3. Sobre el canvi d’ús d’un local al carrer Diputació, 32.
Sr. Sostres:
1. Sobre el manteniment de les jardineres del carrer Santa Bàrbara.
Sra. Vizcarra:
1. Sobre la manca de reg de les jardineres de Can Fàbregas.
Sra. Escribano:
1. Sobre quin és el funcionament i com s’estableixen els plans de treball de
manteniment de les jardineres.
2. Sobre l’adhesió a l’ AMAP. Es pregunta si s’ha rebut la notificació de
l’associació i si es presentarà en el proper Ple.
Les respostes a totes les preguntes es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201807091705570000_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
14/09/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
14/09/2018
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