ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
14 de desembre de 2015
19.08 h. a 21.21 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Josep Ramon Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
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
Josep Gordi Serrat, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Inmaculada Ortega Costa
Secretària
Alícia Puig Romagosa
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Absents
Susana Calvo Casadesús, regidora (s’excusa)

Ordre del dia
1. - Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. - Rectificació d'errada del calendari fiscal per al 2016
3. - Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Plantilla i de la Relació de
llocs de treball per a 2016
4. - Aprovació de l'addenda del conveni per a la prestació del servei del transport urbà
5. - Mocions d'urgència
6. - Precs i Preguntes

1. - Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aproven les actes de les dues sessions extraordinàries de 25 de novembre de 2015.
2. - Rectificació d'errada del calendari fiscal per al 2016
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 d’octubre de 2015, ha acordat aprovar
provisionalment la imposició, ordenació i modificació de diverses ordenances fiscals i
la classificació fiscal de les vies publiques i aprovar inicialment la imposició, ordenació
i modificació de diverses ordenances reguladores de preus públics, amb efectes 1 de
gener de 2016.
L’acord ha estat objecte d’exposició pública per un període de trenta dies i l’anunci
d’exposició publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29
d’octubre de 2015.
Atès que s’han detectat uns errors materials en l’apartat 2 de l’article 20 de l’Ordenança
fiscal general de gestió, inspecció i recaptació, que estableix el calendari fiscal pel 2016,
en relació a les dates en les quals les entitats financeres carregaran en compte els rebuts
domiciliats, que han de coincidir amb el primer dia hàbil del mes.
Atès allò que es preveu a l’article 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 178
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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 i els articles 22, 47.1 i 70.2 de la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Atesos els articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions publiques i procediment administratiu comú i 74.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de regim jurídic de les administracions publiques de Catalunya, que
estableixen que les Administracions publiques podran rectificar en qualsevol moment,
d’ofici els errors materials o de fet existents en els seus actes, i és competència de
l’òrgan que va adoptar els acords la rectificació d’aquests errors.
Atès l’informe emès per la Tresorera, de data 27 de novembre de 2015.
L’expedient ha estat informat per la Interventora Accidental.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació, d’acord
amb l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Rectificar el punt dos de l’article 20 de la modificació de l’Ordenança fiscal
general de gestió, inspecció i recaptació per l’exercici 2016, aprovada
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de 26 d’octubre de 2015,
de la manera següent:
On diu:
2. Les dates en les quals les entitats financeres carregaran en compte els rebuts
domiciliats seran les següents:

Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxes pel subministrament d’aigua i per
recollida de residus municipals
Taxa de Guals

2 de març
2 de juny
2 de setembre
2 de desembre
2 de març
4 d’abril
2 de novembre
2 de desembre
2 de febrer
4 de maig
3 d’agost
2 de novembre
2 de febrer
4 d’abril
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Taxa per ocupació amb taules i cadires
Taxa per ocupació de la via pública amb
parades de venda del mercat setmanal i taxa per
recollida de residus al mercat setmanal

4 de maig
2 de setembre
11 de febrer
13 d’abril
13 de juliol
13 d’octubre

Ha de dir:
2. Les dates en les quals les entitats financeres carregaran en compte els rebuts
domiciliats seran les següents:

Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Activitats Econòmiques
Taxes pel subministrament d’aigua i per
recollida de residus municipals
Taxa de Guals
Taxa per ocupació amb taules i cadires
Taxa per ocupació de la via pública amb
parades de venda del mercat setmanal i taxa per
recollida de residus al mercat setmanal

1 de març
1 de juny
1 de setembre
1 de desembre
1 de març
1 d’abril
2 de novembre
1 de desembre
2 de febrer
4 de maig
3 d’agost
2 de novembre
1 de febrer
1 d’abril
2 de maig
1 de setembre
11 de febrer
13 d’abril
13 de juliol
13 d’octubre

2. Aprovar definitivament les modificacions, detallades als annexos, de la
ordenances fiscals i preus públics, corresponents als impostos, taxes i preus
públics que es relacionen a continuació:
 Ordenança fiscal núm. 0 . ordenança fiscal de gestió, inspecció i
recaptació.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles.
 Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost sobre activitats econòmiques.
 Ordenança fiscal núm. 1.2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
 Ordenança fiscal núm.1.2.2. Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
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 Ordenança fiscal núm. 2.1. Taxa per expedició de documents
administratius.
 Ordenança fiscal núm. 2.5. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.
 Ordenança fiscal núm. 2.6. Taxa per llicències urbanístiques o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 Ordenança fiscal núm. 2.7. Taxa pel subministrament d’aigua.
 Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per la recollida de residus municipals.
 Ordenança fiscal núm. 2.9. Taxa per l’ocupació i aprofitament especials
de terrenys d’ús públic.
 Ordenança fiscal núm. 2.10. Taxa per aprofitament especial del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
 Ordenança fiscal núm. 2.11. Taxa pel serveis de salut pública.
 Ordenança fiscal núm. 2.12. Taxa per la prestació dels serveis del mercat
municipal.
 Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per la celebració de matrimonis i
cerimònies civils a l’Ajuntament.
 Ordenança fiscal núm. 2.14. Taxa per la prestació de serveis de la
Fundació Municipal Joan Abelló.
 Ordenança fiscal núm. 2.15. Taxa pel servei municipal “La casa dels
petits”.
 Ordenança fiscal núm. 2.16. Taxa per concessió de llicències i control de
la publicitat dinàmica.
 Ordenança fiscal núm. 2.17. Taxa per prestacions de serveis de la policia
local i circulacions especials.
 Ordenança núm. 3.1. Preu públic per la utilització de béns propietat de
l’Ajuntament.
 Ordenança núm. 3.2. Preu Públic per a la prestació dels serveis esportius.
 Ordenança núm. 3.3 Preu Públic per a la prestació dels serveis culturals i
de temps lliure.
 Ordenança núm. 3.4 Preu Públic per a la prestació del servei d’escola
bressol.
 Ordenança núm. 3.5. Preu Públic per a la venda de publicacions edicions
impreses i material de promoció institucional.
 Ordenança núm. 3.6. Preu Públic pels serveis de publicitat de Mollet
Comunicació SL
 Ordenança núm. 3.7. Preu Públic per a la prestació dels serveis de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.
 Ordenança núm. 3.8. Preu Públic per a la prestació dels serveis de
l’Escola Municipal de Música.
 Ordenança núm. 3.11. Preu Públic per a la prestació dels serveis
d’atenció domiciliària.
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 Ordenança núm. 3.12. Preu Públic per la prestació dels serveis de
restauració del Bar-Restaurant “El Lledoner”
 Ordenança núm. 3.13. Preu Públic per a la prestació del servei de neteja
de grafits.
3. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la modificació de les
ordenances fiscals i de preus públics, així com els textos refosos aprovats.
4. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia
1 de gener de 2016.
Resultat: Aprovat per unanimitat.
3. - Aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament de la Plantilla i de la Relació
de llocs de treball per a 2016
L’alcalde ha format el Pressupost General per a l’exercici de 2016 i les seves Bases
d’Execució i el tramet al Ple de la Corporació d’acord amb el que es preveu a l’article
168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
i 52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1.

Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
per a l’exercici de 2016, el resum del qual per capítols de la classificació
econòmica de cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:

PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...

17.193.904,82
172.898,25
12.954.560,41
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Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

21.047.239,33
150.917,09
0,00
0,00
0,00
1.219.000,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

52.738.519,90

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….………………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Fons de Contingència i altres imprevistos ..........................
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

15.724.228,99
19.703.384,51
913.975,24
9.152.154,19
383.132,00
1.823.828,74
37.919,00
0,00
4.999.897,24

Total estat de despeses ......................................................................

52.738.519,90

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

0,00
0,00
522.994,70
5.090.935,87
30,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

5.633.960,57

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i serveis …….………………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos............................

4.816.960,94
746.471,63
1.003,00
49.525,00
0,00
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Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….
Total estat de despeses ……………………………………..............

20.000,00
0,00
0,00
0,00
5.633.960,57

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
0,00
Cap. 2, Impostos indirectes ……………………………………….
0,00
Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
825.304,60
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………... 1.047.293,40
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
0,00
Cap. 6, Alienació d’inversions reals …………………………….
0,00
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
5.517,00
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
0,00
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….
0,00
Total estat d’ingressos ……………………………………...........

1.878.115,00

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal …………………………………….. 1.606.352,77
Cap. 2, Despeses en. Béns corrents i serveis …….……………….
229.278,36
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
2.304,87
Cap. 4, Transferències corrents……………………........………...
34.662,00
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos..……….............
0,00
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
5.517,00
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
0,00
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
0,00
Cap. 9, Passius financers ……………………………………........
0,00
Total estat de despeses ……………………………………............ 1.878.115,00
PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
“FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ”
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes …………………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes………………………………….

0,00
0,00
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Cap. 3, Taxes i altres ingressos …………………………………...
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

15.035,00
340.742,00
10,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ……………………………………...............

365.787,00

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal ……………………………………..
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i servei........................………..
Cap. 3, Despeses financeres ………………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………...
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos............................
Cap. 6, Inversions reals …………………………………………...
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………..
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….

173.402,00
126.830,00
150,00
55.405,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses (€) …………………………………….

365.787,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
Mollet Impulsa SL
Previsió d’ingressos (€)........……………………………………… 3.354.824,69
Previsió de despeses (€)........……………………………………… 817.119,91
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL
Previsió d’ingressos (€)........……………………………………… 2.023.770,31
Previsió de despeses (€)........……………………………………… 2.013.135,89
Mercamollet SL
Previsió d’ingressos (€)........………………………………………
Previsió de despeses (€)........………………………………………

505.869,60
460.081,11

Mollet Comunicació SL
Previsió d’ingressos (€).…….......…………………………………

390.455,23
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Previsió de despeses (€)........………………………………………

384.264,95

PRESSUPOST DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET
Estat d’ingressos
Cap. 1, Impostos directes ……………………………………
Cap. 2, Impostos indirectes………………………………….
Cap. 3, Taxes i altres ingressos ………………………….....
Cap. 4, Transferències corrents ……………………………
Cap. 5, Ingressos patrimonials ……………………………
Cap. 6, Alienació d’inversions reals ………………………
Cap. 7, Transferències de capital …………………………
Cap. 8, Actius financers ……………………………………
Cap. 9, Passius financers ……………………………………

0,00
0,00
23.050,00
702.184,34
7.213,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos …………………………………….....

732.447,58

Estat de despeses
Cap. 1, Despeses de personal …………………………………
Cap. 2, Despeses en. béns corrents i servei........................……
Cap. 3, Despeses financeres ……………………………………
Cap. 4, Transferències corrents …………………………………
Cap. 5, Fons de contingència i altres imprevistos..........................
Cap. 6, Inversions reals ………………………………………….
Cap. 7, Transferències de capital …………………………………
Cap. 8, Actius financers …………………………………………
Cap. 9, Passius financers ………………………………………….
Total estat de despeses (€) …………………………………

51.509,60
676.137,98
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727.747,58

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Total sense consolidar (€).............…………………………………
Ajustos de consolidació (€).....……….……………………………
Total consolidat (€)...............………………………………………

67.623.749,88
6.925.403,26
60.698.346,62

Estat de despeses
Total sense consolidar (€)………………………………….............
Ajustos de consolidació (€).….......……………………………......
Total consolidat (€).........………………………………………......

65.018.731,91
6.925.403,26
58.093.328,65
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2. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de 2016 que figuren a
l’expedient i que inclouen el Pla estratègic de subvencions a què es refereix l’article
8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases
específiques que regularan el seu procediment de concessió, a què es refereix
l’article 17.2 de la mateixa llei.
3. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels
organismes autònoms municipals per a l’exercici de 2016 en els termes previstos en
el volum 3.
4. Aprovar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2016 en els termes
previstos en el volum 3.
5. Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de
la Província.
6. Entendre definitivament aprovat el Pressupost General i les seves Bases d’Execució
en cas que no es presentin reclamacions en el període d’informació pública i
publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en l’exercici corresponent una
vegada publicat.

Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, A.Cisnero, E.Cisneros , Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, F.Muñoz, Pérez, Talarn. Total 12.

Voten no:

Buzón, Escribano, Espinosa, Ferran, Gordi, López, Moya, Murillo,
N.Muñoz, Sancho, Vilaret, Vizcarra. Total 12.

S’abstenen:

Ningú.

Desprès del empat obtingut, és torna a votar la mateixa proposta i el resultat és el
següent:
Voten si:

Monràs, Bertolín, Broto, A.Cisnero, E.Cisneros , Daví, Díaz,
Dionisio, Garzón, F.Muñoz, Pérez, Talarn. Total 12.
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Voten no:

Buzón, Escribano, Espinosa, Ferran, Gordi, López, Moya, Murillo,
N.Muñoz, Sancho, Vilaret, Vizcarra. Total 12.

S’abstenen:

Ningú.

En persistir l’empat, la proposta es considera aprovada amb el vot de qualitat de
l’alcalde, d’acord amb allò que disposa l’article 46 2 d. de la Llei reguladora de les
bases del règim local.

4. - Aprovació de l'addenda del conveni per a la prestació del servei del transport
urbà
A l’any 2003 es va posar en funcionament el servei de transport urbà de viatgers per
carretera a la ciutat de Mollet del Vallès. Aquest servei es regia per un Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Direcció General de
Transports, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa CRA La Hispània SA per
a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès i les
seves respectives addendes. La vigència d’aquest conveni finalitzava el dia 31 de
desembre de 2012.
El dia 24 de juliol de 2013 es va reunir la Comissió de Seguiment del Conveni per a la
Millora del servei de transport de viatgers per carretera de Mollet del Vallès i va acordar
mantenir el servei de transport durant l’any 2013 d’acord amb les característiques
vigents fins el moment. I per altra banda es va acordar iniciar els treballs per a la
redacció d’un nou conveni vigent a partir de l’any 2014.
El dia 9 de març de 2015 la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va presentar mitjançant
instància de referència 4096 el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, el departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Compañía
Reusence de Automóviles La Hispània, SA per a la millora dels serveis de transports de
viatgers per carretera a Mollet del Vallès.
El dia 12 de novembre de 2015 des de la Direcció General de Transports i Mobilitat del
departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya es va enviar la primera addenda al
conveni en el que es fixen els costos del servei per a l’any 2015.
Vist l’informe emès pel tècnic de Mobilitat de data 18 de novembre de 2015.
Vist l’informe emès per la Intervenció.
Atesos els articles 66.3.m) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 30 de la Llei 12/1987, de
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28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de
motor; i 106 i 108 del seu Reglament, aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre.
Atesos els articles 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
Atesos els articles 22.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, 174.5 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI
1. Aprovar la primera addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, la Direcció General de Transports, l’Autoritat del Transport
Metropolità i l’empresa CRA La Hispània SA per a la millora del servei de
transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès
2. Notificar aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport
Metropolità i l’empresa Compañia Reusence de Automóviles La Hispania, SA

Voten si:

Monràs, Broto, Bertolín, A.Cisnero, E.Cisneros, Díaz, Daví, Dionisio,
Ferran, Garzón, Gordi, López, F.Muñoz, Pérez, Talarn, Vilaret,
Vizcarra. Total 18.

Voten no:

Ningú.

S’abstenen:

Buzón, Escribano, Espinosa, Moya, Murillo, N.Muñoz, Sancho. Total 7.

Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
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6. - Precs i Preguntes
Precs
Sr.Sostres:
1. Manifesta agraïment als regidors i als tècnics de l’Ajuntament, per l’esforç a
l’elaboració del pressupost.
Demana que es faci un esforç per fer-lo entenidor per la majoria dels ciutadans.
2. Desitja bones festes a tothom, especialment a les persones que estan passant
dificultats.

Sra.Vizcarra:
Demana que es millori la comunicació entre regidors a l’hora de l’elaboració dels
pressupostos.
Sr. Daví:
Pregunta sobre el cas plantejat per una persona de les PAH, que va intervenir en el Ple
anterior.

El president 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
13/01/2016

MONRÀS GALINDO, JOSEP
14/01/2016
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201512141807070000_FH.videoacta.
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