ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió ordinària
28 de gener de 2019
De 19.10 a 21.17 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, President
José Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisnero Fernández, regidor
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Incidències
Ha intervingut el senyor Francisco Verdugo Ibarz, President de l’associació solidària
amb el poble saharauí, Projecte Tibsima Mollet Sàhara, en el punt 9, relatiu a
l’aprovació d’una proposta sobre el poble saharauí.
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Absents
Manuel Ferran Sostres Bordas
Martí Turégano Guillamon
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 17 de desembre de 2018
2. Donar compte del Decret d'Alcaldia de la pròrroga del pressupost
3. Donar compte de la constitució d'un nou grup municipal de PODEMOS MOLLET i de
la designació de nous portaveus municipals del grup municipal de CANVIEM MOLLET
4. Modificació de la composició de les comissions informatives, comissions de seguiment
i Comissió Especial de Comptes
5. Modificació del règim de dedicacions dels regidors municipals i donar compte de les
assignacions del nou grup municipal de PODEMOS
6. Ratificació del conveni de l'IME
7. Aprovació del conveni entre els ajuntaments de Mollet del Vallès i de Martorelles pel
manteniment de l'enllumenat públic de la passera Mollet-Martorelles
8. Aprovació d'una proposta relativa al canvi d'ús dels locals
9. Aprovació d'una proposta sobre el poble saharauí
10. Aprovació d'una proposta sobre la protecció dels marges dels camins de Gallecs
11. Aprovació d'una proposta per exigir al Govern l'aprovació immediata de la regulació
dels preus abusius dels lloguers d'habitatges
12. Aprovació d'una proposta per l'augment i reutilització d'espais i elements de mobiliari
urbà per tal de facilitar la difusió d'actes i activitats de les entitats de la ciutat
13. Aprovació d'una proposta per garantir la preservació d'elements arquitectònics de
l'edifici del Tabaran
14. Mocions d'urgència
15. Precs i Preguntes
1. - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 17 de desembre de 2018
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2018.

2. - Donar compte del Decret d'Alcaldia de la pròrroga del pressupost
Es dona compte del Decret d’Alcaldia número X2018018577 de 27 de desembre de
2018 que diu literalment:
“Atès l’article 2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos, els pressupostos de les entitats locals
constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a
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màxim pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i els drets que es
preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Atès l’article 3 d’aquest mateix Reial Decret, l’exercici pressupostari coincideix amb
l’any natural. En virtut del principi pressupostari de temporalitat i anualitat, cada
pressupost constitueix un quadre independent i separat corresponent a un exercici
econòmic, que en finalitzar s’extingeix passant a constituir els pressupostos de l’estat
d’exercicis tancats.
Si en començar l’exercici econòmic no haguera entrat en vigor el Pressupost
corresponent, atès a l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es considerarà
automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb els seus crèdits inicials, sense
perjudici de les modificacions que es realitzin d’acord amb els articles 177, 178 i 179
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Atès l’article 169.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març i el 21.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, no tindran la consideració de prorrogables les modificacions de
crèdit ni els crèdits destinats a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici
anterior o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o afectats.
Atès l’informe de la Intervenció General.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al President de la Corporació
atès l’article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els ajustaments a la baixa s’han efectuat sobre els crèdits inicials del
pressupost aprovat per a l’exercici 2018, per tal que no es prorroguin els crèdits recollits
a l’article 21.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
PROPOSO
1. Aprovar el pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a
l’exercici 2019, amb el contingut que s’assenyala a l’annex 1.
2. Aprovar el pressupost prorrogat dels Organismes Autònoms (l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats, l’Institut Municipal d’Educació i la Fundació Municipal
Joan Abelló) i del Consorci Teledigital Mollet, per a l’exercici 2019, amb el
contingut que s’assenyala a l’annex 2.
3. Aprovar l’estat de previsió d’ingressos i despeses prorrogat, de les societats
mercantils municipals (Mollet Impulsa SL, l’Empresa Municipal per a la Formació i
Ocupació SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL), per a l’exercici 2019, amb
el contingut que s’assenyala a l’annex 3.
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4. Adoptar les mesures de contingència en la despesa que siguin escaients per tal de que
es compleixi l’ordre de prelació en els pagaments que estableix la normativa legal
vigent.
5. En tant i en quan no es disposi del pressupost definitiu, s’aprovarà amb efectes 1 de
gener, podent ser objecte, si s’escau, del supòsit d’incorporació de romanents i
qualsevol de les modificacions pressupostàries previstes a la Llei.
6. Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.”
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia número X2018018577 de 27 de desembre
de 2018.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.

3. - Donar compte de la constitució d'un nou grup municipal de PODEMOS
MOLLET i de la designació de nous portaveus municipals del grup municipal de
CANVIEM MOLLET
Atès que els regidors de la llista electoral Canviem Mollet, Xavier Buzón Juan, Núria
Muñoz Herrera i Alberto Murillo Solís han comunicat que, en virtut dels acords
adoptats a l’Assemblea de Podem Mollet, abandonen la coalició i el grup municipal de
CANVIEM i manifesten que es volen constituir en grup municipal amb el nom de
PODEMOS MOLLET.
Atès que els regidors indicats han acompanyat a la seva sol·licitud una còpia de l’escrit
de la representant de la candidatura de CANVIEM a la Junta Electoral de Zona per tal
d’acreditar que l’esmentada candidatura és una coalició.
Atès que, d’acord amb allò que disposen els arts. 73.3 de la LBRL, 50.6 de la LMRLC i
28.5 del ROM, existeix una excepció a la limitació dels drets dels regidors que
abandonen els grups municipals als quals pertanyien, que és el de les candidatures
presentades amb la fórmula de coalició electoral.
Atès que la constitució del nou grup altera també la composició del grup de
procedència, CANVIEM MOLLET i que ambdós grups han comunicat el nom dels seus
portaveus i portaveus suplents.
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Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1.

Donar-se per assabentat de la constitució del nou grup municipal PODEMOS,
integrada pels regidors Xavier Buzón Juan, Núria Muñoz Herrera i Alberto
Murillo Solís.

2.

Donar-se per assabentat que el portaveu del nou grup serà el regidor Xavier
Muñoz Juan i la portaveu suplent la regidora Núria Muñoz Herrera.

3.

Donar-se per assabentat que, com a conseqüència de l’abandonament del grup
dels regidors abans indicats, el grup municipal de CANVIEM MOLLET restarà
integrat pels regidors Marina Escribano Maspons, José Francisco Sancho Conde,
Gabriel Espinosa Andrés i Mari Carmen Moya Hidalgo.

4.

Donar-se per assabentat que la portaveu del grup municipal de CANVIEM
MOLLET serà la regidora Marina Escribano Maspons i el portaveu suplent el
regidor José Francisco Sancho Conde.

Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
Es fa constar en aquest punt i per petició expressa dels assistents presents que en aquest
moment i durant la votació dels dos punts que seguiran a continuació, els regidors que
s’esmenten abandonaran la sala de Plens:
Amaya, Calvo, Cisnero, A., Cisneros, M.E., Daví, Escribano, Espinosa, López, Moya,
Muñoz, F., Sancho, Talarn, Vilaret i Vizcarra.

4. - Modificació de la composició de les comissions informatives, comissions de
seguiment i Comissió Especial de Comptes
Atès que el Ple de l’ Ajuntament, mitjançant els acords adoptats en les sessions de 2 i 22
de juliol de 2015, va determinar la composició de les comissions informatives, la
Comissió Especial de Comptes i les comissions de seguiment, en funció dels grups
municipals existents en aquell moment.
Atès que els regidors de la llista electoral Canviem Mollet, Xavier Buzón Juan, Núria
Muñoz Herrera i Alberto Murillo Solís han comunicat que, en virtut dels acords
adoptats a l’Assemblea de Podem Mollet, abandonen la coalició i el grup municipal de
CANVIEM i manifesten que es volen constituir en grup municipal amb el nom de
PODEMOS MOLLET.
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Atès que l’art. 24 del ROM preveu que la composició de les comissions informatives
s’adeqüi tant com es pugui, a la proporcionalitat que hi ha entre els diferents grups
polítics representats a la Corporació, així com que tots els grups municipals hauran de
tenir, com a mínim, un representant, per la qual cosa cal modificar la composició de les
comissions existents.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Determinar que cadascuna de les comissions esmentades anteriorment, estarà
formada per tres membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, dos membres del Grup Municipal Ara Mollet –ERC-MES-AM, dos
membres del Grup Municipal Canviem Mollet, un membre del Grup Municipal
Podemos Mollet, un membre del Grup Municipal Ciudadanos –C’s Mollet, un
membre del Grup Municipal del PDeCAT Mollet i un membre del Grup
Municipal del Partit Popular.
2. Adscriure a cadascuna de les comissions esmentades els següents membres dels
grups de Canviem Mollet i Podemos Mollet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I TERRITORI
Titulars

Suplents

Canviem Mollet:
Marina Escribano Maspons
Mari Carmen Moya Hidalgo

Francisco J. Sancho Conde
Gabriel Espinosa Andrés

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo

COMISSIÓ INFORMATIVA D’INSTITUCIÓ, BENESTAR I DRETS SOCIALS
Titulars

Suplents

Canviem Mollet:
Gabriel Espinosa Andrés
Francisco J. Sancho Conde

Marina Escribano Maspons
Mari Carmen Moya Hidalgo

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Titulars

Suplents

Canviem Mollet:
Marina Escribano Maspons
Mari Carmen Moya Hidalgo

Francisco Sancho Conde
Gabriel Espinosa Andrés

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo

COMISSIÓ DE
CONVIVÈNCIA

SEGUIMENT

Titulars

DE

DRETS

SOCIALS,

HABITATGE

I

Suplents

Canviem Mollet:
Gabriel Espinosa Andrés

Francisco Sancho Conde

Marina Escribano Maspons

Mari Carmen Moya Hidalgo

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Titulars

Suplents

Canviem Mollet:
Francisco Sancho Conde

Gabriel Espinosa Andrés

Mari Carmen Moya Hidalgo

Marina Escribano Maspons

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo
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COMISSIÓ DE
CIUTADANA

SEGUIMENT

Titulars

DE

TRANSPARÈNCIA

I

PARTICIPACIÓ

Suplents

Canviem Mollet:
Marina Escribano Maspons

Gabriel Espinosa Andrés

Francisco Sancho Conde

Mari Carmen Moya Hidalgo

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo

COMISSIÓ
DE
SEGUIMENT
SUPRAMUNICIPALS
Titulars

D’EMPRESES

MUNICIPALS

I

ENS

Suplents

Canviem Mollet:
Mari Carmen Moya Hidalgo

Gabriel Espinosa Andrés

Marina Escribano Maspons

Francisco Sancho Conde

Podemos Mollet:
Xavier Buzón Juan

Alberto Murillo

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Buzón, Muñoz, N., Murillo. Total: 3.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 6.
- Absents a la votació: Amaya, Calvo, Cisnero, A., Cisneros, M.E., Daví,
Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, F., Sancho, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 14.
Resultat: Aprovat per majoria.

5. - Modificació del règim de dedicacions dels regidors municipals i donar compte
de les assignacions del nou grup municipal de PODEMOS
Atesa la sol·licitud presentada el 21 de gener de 2019 (NRE E2019001427) pel regidor
de l’Ajuntament Francesc Xavier Buzón Juan, del Grup Municipal Podem, en la qual
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comunica que després de la constitució del grup municipal de Podem en la propera
sessió del ple municipal, s’atribueixi a les persones indicades el règim de dedicació
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 22 de juliol de 2015.
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;
així com les aportacions econòmiques als diferents grups municipals.
Els membres de les corporacions locals poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, d’acord amb el que es preveu als paràgrafs 1 i 2 de
l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i a l’article 166 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’esmentat article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per
l’exercici dels seus càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han
de ser donats d’alta al règim general de la Seguretat Social. També estableix que podran
percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el ple de la
corporació.
L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local preveu que el Ple de la
Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que haurà de tenir un component fix, idèntic per a tots ells, i un altre
variable en funció del nombre de membres del grup.
L’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
determina que el municipi, d’acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves
possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per a poder portar
a terme llurs tasques. Aquesta previsió es recull a l’article 30.3 del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
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.
Atès que amb càrrec a la partida D1-9123-10000 (retribucions càrrecs electes) i D19122-48900 (assignació grups municipals) del vigent pressupost existeix consignació
pressupostària suficient per fer front a la despesa, tenint en compte que les properes
eleccions municipals se celebraran el proper mes de maig de 2019.

Codi de verificació: 1685586f-6cd5-4138-a11f-f5df19c0d61d
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

L’expedient ha estat informat pel cap del Servei d’Organització, Administració
Electrònica i RRHH i per la intervenció municipal.
La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la Corporació,
d’acord amb l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.

Determinar 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, d’acord amb les previsions contingudes a l’acord del Ple
municipal del dia 22 de juliol de 2015:

Nom i Cognoms

Càrrec

Francesc Xavier Buzón Juan
Alberto Murillo Solís

Regidor
Regidor portaveu suplent

Tipus
dedicació
Exclusiva
Parcial

Efectes
01/02/2019
01/02/2019

2.

Assignar al grup municipal de Podem les aportacions econòmiques pel seu
funcionament establertes pel Ple municipal en sessió del dia 22 de juliol de 2015,
consistents en una assignació fixa de 3.152,00 Euros mensuals més una assignació
variable de 363,00 Euros mensuals per cadascun dels regidors del grup municipal.

3.

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.

Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Buzón, Muñoz, N., Murillo. Total: 3.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Monràs, Broto, Díaz, Dionisio, Garzón i Pérez. Total: 6.
- Absents a la votació: Amaya, Calvo, Cisnero, A., Cisneros, M.E., Daví,
Escribano, Espinosa, López, Moya, Muñoz, F., Sancho, Talarn, Vilaret i
Vizcarra. Total: 14.
Resultat: Aprovat per majoria.

Es reincorporen en aquest punt els regidors que prèviament havien abandonat la sala de
Plens.
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6. - Ratificació del conveni de l'IME
Vist el text del Conveni col·lectiu de l’Institut Municipal d’Educació pel període 20192021 tramés per la Mesa general de negociació en data 20 de desembre de 2018.
Atès que l’esmentat conveni col·lectiu ha estat el fruit de mesos de negociació a la mesa
general i finalment es va assolir un preacord el dia 23 de juliol de 2018 signat pels
sindicats que tenen presència a l’Institut Municipal d’Educació.
Atès que el text del preacord va ser ratificat pel conjunt de les persones treballadores a
l’Institut Municipal d’Educació.
Atès que el conveni, està negociat a l'empara dels articles 37 i 140 de la Constitució i el
que es disposa a la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, així com
del Real Decret legislatiu 2/2015 de l’Estatut dels Treballadors (ET), en relació amb el
Capítol IV Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per al qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic (EBEP), i ha de ser ratificat pel
Ple municipal per a la seva vigència i eficàcia.
Vist l’informe de la intervenció municipal.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el Conveni col·lectiu de l’Institut Municipal d’Educació pel període 20192021 que consta a l’expedient, i que ha estat negociat i acordat
Resultat: Aprovat per unanimitat.

7. - Aprovació del conveni entre els ajuntaments de Mollet del Vallès i de
Martorelles pel manteniment de l'enllumenat públic de la passera MolletMartorelles
Antecedents
1. Entre els municipis de Mollet del Vallès i Martorelles, hi ha ubicada una passera de
vianants, per superar el gual format per l’autopista C-33, la línia ferroviària i el riu
Besòs. La passera uneix el darrer tram del carrer Indústria del municipi de Mollet
del Vallès, amb el carrer Barcelona del municipi de Martorelles.
El límit entre els termes municipals de Mollet del Vallès i Martorelles, conformat
pel riu Besòs, passa aproximadament per la meitat de la passera, dividint-la en dos
trams virtuals, cadascun dels quals en un dels termes municipals.
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2. Atès que la passera disposa d’una instal·lació d’enllumenat públic.
3. Atès que part de la instal·lació d’enllumenat públic es troba ubicada en el terme
municipal de Mollet del Vallès, i per donar continuïtat a la reforma prevista de
l’enllumenat del carrer Indústria, es planteja l’oportunitat que l’Ajuntament de
Mollet del Vallès es faci càrrec del manteniment de la instal·lació, mitjançant la
signatura del present conveni.
4. Atès l’informe del tècnic de Gestió Energètica de data 17 de desembre de 2018 en el
qual es proposa signar un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Martorelles i l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
5. Atès la memòria justificativa emesa pel cap de secció d’Energia i Sostenibilitat de
data 09 de gener de 2019 sobre la proposta de conveni de referència.
6. Atès l’informe del Director de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Urbà,
Sostenibilitat i Habitatge de data 21 de gener de 2019, en que s’indica que la
proposta de Conveni és una comanda de gestió tal com es defineix a l’article 11.1 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Fonaments de dret
1. L’article 11.3 apartat b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, estableix que la formalització de les encomanes de gestió entre
diferents entitats de dret públic s’efectuarà mitjançant conveni entre les diferents
administracions signants.
2. La proposta de conveni s’ajusta a les determinacions i els requisits necessaris per a
la seva validesa i eficàcia contemplats als articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i dels articles 303 i següents del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, preceptes on es regula la realització de convenis de col·laboració
entre administracions.
3. Els articles 52.2 apartat q) i 114..3 apartat e) pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar l’esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Martorelles
i l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel manteniment de la instal·lació de
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l’enllumenat públic de la passera Mollet-Martorelles i acordar la seva publicació al
Butlletí Oficial de la província.
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni aprovat i per a l’adopció de tots el
actes que siguin necessaris per a l’execució de les seves disposicions.
3. Notificar-ho a l’Ajuntament de Martorelles i als serveis tècnics del servei de
Paisatge Urbà, promoció Ambiental i Media Ambient.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

8. - Aprovació d'una proposta relativa al canvi d'ús dels locals
Atès que les Normes de Planejament Urbanístic de Mollet del Vallès, tenen una
vigència limitada en el temps, però que encara seran d’aplicació durant uns anys a la
nostra ciutat, en tant que no s’aprovi un nou POUM.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha iniciat els tràmits per tenir un nou Pla
d’Ordenació Urbana Municipal.
Atès que el POUM ha d’esdevenir un marc regulador sobre quin model de ciutat volem,
especificant entre altres coses la regulació d’usos.
Atès que entre d’altres qüestions, la crisi econòmica dels últims anys, ha tingut com a
conseqüència el tancament de locals en planta baixa, que a data d’avui encara no han
trobat sortida.
Atès que la regulació actual en alguns espais de la ciutat no permet el canvi d’ús de les
plantes baixes dels edificis en habitatge.
Atès que l’ ús residencial és ús prioritari en una ciutat urbana com la nostra, i el dret a
l’habitatge és un dret bàsic de la Constitució Espanyola, que totes les administracions
públiques han de contribuir a desenvolupar eficaçment.
Atès que un dels problemes actuals de l’habitatge és la manca del mateix, la normativa
hauria de contenir una regulació que afavoreixi la implantació del mateix.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Analitzar les possibilitats d’instar a una modificació de les Normes de Planejament
Urbanístic actuals, amb l’objectiu d’ampliar la possibilitat urbanística de
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transformació de locals en habitatge per pal·liar de manera immediata al dèficit
d’habitatges a la nostra ciutat, incloent mesures per evitar la especulació urbanística.
2.- Que degut a que la manca d’habitatge és un tema cabdal i s’han d’implementar
polítiques a mig/ llarg termini, instar a l’Ajuntament a que en els treballs
d’elaboració del nou POUM s’estudiï les maneres per flexibilitzar al màxim els
paràmetres urbanístics necessaris per possibilitar els canvis d’usos de terciari
(comercials, oficines, etc...) a residencial.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Broto, Buzón, Calvo, Cisnero, A., Cisneros, M.E., Daví, Díaz,
Dionisio, Escribano, Espinosa, Garzón, Moya, Muñoz, F., Muñoz, N., Murillo, Pérez,
Sancho i Talarn. Total: 19.
Voten no: Ningú. Total: 0.
S'abstenen: Amaya, López, Vilaret i Vizcarra. Total: 4.
Resultat: Aprovat per majoria.

9. - Aprovació d'una proposta sobre el poble saharauí
El Poble Saharauí després de 43 anys de l’abandonament de la que va ser Colònia
Espanyola i província 53, el Sàhara Occidental, per part del Govern espanyol el
1975/77, permetent sense resistència l’ocupació per les armes, del Govern de Marroc.
Durant aquest període de 43 anys el Poble Sahrauí pateix exili als campaments de
refugiats al nord-oest d’Algèria al desert del Sàhara, i la dictadura de Marroc dins el seu
país el Sàhara Occidental.
El motiu de la present moció és per denunciar la constant vulneració dels DDHH per
part de Marroc sobre la societat Sahrauí. Vulneració que pren forma en la contínua
persecució, detenció i empresonament de qualsevol persona considerada activista i
enemiga del règim dictatorial del Regne Alauita. També les actuacions repressives en
contra de qualsevol tipus de manifestació pacífica. Els llargs empresonaments amb
tortures i violacions tan a dones com a homes. Denunciem l’injust empresonament dels
més representatius activistes reivindicadors del dret al referèndum d’autodeterminació, i
de la llibertat del seu poble, promès per diferents polítics espanyols responsables del seu
abandonament a mans de Marroc, i per diverses resolucions de les Nacions Unides des
de 1977.
Denunciem que actualment a les presons situades al Sàhara Occidental i al Marroc es
troben un important nombre de presos polítics que amb judicis esperpèntics sense
advocats, on compleixen penes de 25 a 35 anys fins a cadena perpètua. Sense poder ser
visitats pels familiars i en condicions higiènic-sanitàries deplorables, amb total
desatenció mèdica que fan que molts dels presos que pateixen malalties cròniques,
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puguin tenir un fatal desenllaç. Alguns, en protesta per aquesta disciplina, han
protagonitzat diferents vagues de fam, que encara han perjudicat més la seva dèbil salut.
Cal denunciar també els indiscriminats assassinats contra activistes, joves sindicalistes, i
estudiants que s’han produït en els darrer anys i augmentat en els darrers mesos. Dos
d’ells comesos en els pocs dies d’aquest recent iniciat any. A destacar que ja no és la
policia de paisà que era qui els cometia, ara ho fan grups de Colons Marroquins a qui el
seu govern escull per formar part de la societat que habita els barris de ciutats com
Aaiun, Smara, Dahla, etc i als quals se’ls facilita un millor nivell de vida que al del seu
país, el Marroc.
El darrers assassinats han estat produïts a partir de pallisses o linxaments quedant
sempre amb total impunitat. Conduïts en vehicles i morts a ganivetades. O en carrers
propers a les universitats d’on eren estudiants. Denunciem l’espoli de les seves riqueses
naturals -peix, fosfats, sorra- que enriqueixen les arques del Govern Marroquí, amb la
venda a empreses de tot el món, bàsicament espanyoles.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Condemnar l’actitud de flagrant vulneració dels DDHH per part del Regne del Marroc
sobre la societat Sahrauí, amb el total suport dels governs de França, EEUU, Aràbia
Saudita, i la submissió de les administracions de tots els governs espanyols des de la
dictadura franquista, i amb el vergonyós silenci de tots els mitjans de comunicació
d’Espanya i de Catalunya. Exigim igualment que el Poble Sahrauí pugui celebrar el seu
referèndum d’autodeterminació i recuperar la democràcia i les llibertats per a una nació
africana com és.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

10. - Aprovació d'una proposta sobre la protecció dels marges dels camins de
Gallecs
L’espai d’interès natural de Gallecs constitueix un territori a preservar en tots els seus
entorns i vessants. Des dels boscos, els conreus, la flora i la fauna, i en general el
conjunt del seu patrimoni. Un d’aquests elements a preservar són els marges dels
camins. Igual que la resta d’espais i entorns de Gallecs, els marges (tant els que estan
tocant els camins com els que no) són peces clau en la biodiversitat, i tenen una funció
important. Malauradament ja fa un temps s’ha detectat que no s’estan respectant aquests
marges, i en alguns indrets estan minvant o bé directament han desaparegut. Les causes
són diverses: derivat d’algunes pràctiques agrícoles, derivat de les mesures adoptades
per remetre la plaga de conills existent,...
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Amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta problemàtica molt desconeguda per la
majoria, i a la vegada donar suport i recolzament al Consorci per tal que emprengui les
accions necessàries per a resoldre la situació.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Instar a les administracions que conformen el Consorci a emprendre les accions per
tal de visibilitzar i conscienciar de la importància dels marges a l’espai natural de
Gallecs, per a garantir la biodiversitat i els equilibris naturals.
2.- Donar suport a les iniciatives que impulsi el Consorci de Gallecs per tal de donar
compliment a allò establert respecte els límits dels marges i a les accions necessàries
per a resoldre la situació, que entre d’altres hauria de poder obrir un procés
participatiu, redactar, aprovar i executar de manera urgent un Pla de marges que
conservi, millori i ampliï els existents.
3.- Donar trasllat dels presents acords al Consorci de Gallecs, a les associacions de
pagesos i a les entitats que treballen per a la defensa de Gallecs.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

11. - Aprovació d'una proposta per exigir al Govern l'aprovació immediata de la
regulació dels preus abusius dels lloguers d'habitatges
El passat 14 de desembre el Consejo de Ministros va aprovar per decret modificar la
“Ley de Arrendamientos Urbanos”. Una reforma que fa temps venim demanant alguns
partits i alguns Ajuntaments, conjuntament amb els Sindicats de Llogaters i Llogateres i
la PAH. Una reforma que no s’entendria sense la mobilització i pressió de les persones
afectades. No obstant el que l’executiu recull al Decret com a “medidas urgentes para
mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible” són canvis totalment
insuficients, que ens fan sospitar, tal i com ha sortit publicat en alguns mitjans, que el
govern està cedint a les pressions dels lobbies immobiliaris que són els que han
dissenyat la política d’habitatge en els últims 30 anys. L’acord de pressupostos entre el
PSOE i UP-ECP-EnMarea incorporava el control de preus en els lloguers d’habitatges,
el punt número 3 d’aquest acord estableix que es donarà als Ajuntaments la facultat de
poder intervenir els preus del mercat de lloguers especialment tensionats, una eina de la
que esperaven disposar ja alguns Ajuntaments.
La reacció i les amenaces inacceptables llençades, especialment per Blackstone i altres
fons voltors, davant la possibilitat d’aquesta intervenció municipal va ser immediata.
Blackstone, que amb més de 23.000 milions és el major inversor d’Espanya, va arribar a
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advertir en públic el passat mes de novembre a la ministra Nadia Calviño sobre una
retirada d’inversions si s’aprovava el control de preus.
Davant d’aquestes pressions, no deixa de ser lamentable que la regulació dels preus dels
lloguers, amb la que el govern tenia un tènue compromís des de la signatura de l’acord
de pressupostos generals, sigui sens dubte la gran absent del decret aprovat el 14 de
desembre pel govern. Resulta injustificable, tant sota criteris tècnics com polítics, que
aquesta qüestió quedi posposada fins al proper any, en un context d’emergència
habitacional imputable a una bombolla dels lloguers causada políticament. És per això
que resulta urgent e imprescindible que aquest govern apliqui mesures contundents per
a revertir-la. La bombolla de lloguer que ens ofega no admet ni “parxes” ni tancaments
en fals, no hi ha mitges tintes o s’està del costat de la ciutadania o del fons voltors.
La situació a la nostra ciutat respecte a l’accés a l’habitatge requereix d’aquest tipus de
mesures correctores valentes, a Mollet tenim una gran quantitat d’habitatges buits o
ocupats i tenim un parc públic d’habitatge pràcticament nul i en qualsevol cas del tot
insuficient per afrontar situacions de dificultats que els nostres serveis socials es troben
cada dia.
En l’actualitat, estem vivint una bombolla especulativa sobre els preus del lloguer. El
desmesurat increment dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona ha fet que molta
gent busqui pis a altres poblacions de l’àrea metropolitana cercant preus més barats.
Això ha estès la demanda com una taca d’oli des de la capital cap a les poblacions del
voltant i fa que els preus pugin ara en aquestes localitats, en una lògica perversa similar
a la que va causar la bombolla immobiliària recent. Donant-se el cas que a la nostra
ciutat és gairebé impossible trobar un pis digne de lloguer per sota dels 700 euros, una
quantitat del tot desproporcionada per a les precàries economies de moltes famílies.
També és un fet que l’Ajuntament de Mollet i el seu Ple hagi fet palès en repetides
ocasions la seva voluntat de lluitar pel dret a l’accés l’habitatge impulsant mocions,
polítiques i actuacions que, dintre i fora de les seves competències, intenten fer
accessible l’habitatge a la ciutat per a tothom.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Demanar al govern del President Pedro Sánchez i als grups del Congrés dels
Diputats que estableixin les mesures necessàries per tal de regular la limitació dels
preus del lloguer.
2.- Que l’Ajuntament es sumi a la petició d’altres Ajuntaments per tenir la possibilitat
de poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com a ciutat especialment
tensionada. Per tant, traslladar que a Mollet necessitem urgentment aquesta eina per
lluitar contra la bombolla de lloguers i garantir el dret a un habitatge.
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3.- Reafirmar una vegada més el compromís de l’Ajuntament de Mollet en desenvolupar
polítiques que facin una realitat el dret de tothom a poder accedir a un habitatge
digne independentment de les seva situació econòmica.
4.- Comunicar aquests acords al govern d’Espanya, als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i a les entitats que a la nostra ciutat treballen pel dret a l’habitatge com
ara la PAH o el Sindicat de Llogaters.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano, Espinosa,
Garzón, López, Moya, Muñoz, N., Murillo, Pérez, Sancho, Talarn, Vilaret i Vizcarra.
Total: 19.
Voten no: Calvo, Cisnero, A., Cisneros, M.E., Muñoz, F. Total: 4.
S'abstenen: Ningú. Total: 0.
Resultat: Aprovat per majoria.

12. - Aprovació d'una proposta per l'augment i reutilització d'espais i elements de
mobiliari urbà per tal de facilitar la difusió d'actes i activitats de les entitats de la
ciutat
El Ple de febrer de 2014, vam portar una moció al Ple, que va ser aprovada per
unanimitat, en la que es proposava augmentar espais per la difusió d’activitats de les
entitats de la ciutat.
Som a 2019, i malgrat les xarxes socials fan una funció de difusió importantíssima i en
alguns sectors de població és el canal principal (twitter, Instagram, facebook, etc.), hi ha
persones que no hi són presents (perquè no volen o perquè no en saben), i han d’obtenir
la informació a través d’altres canals: premsa escrita, cartells, o el boca-orella entre la
gent.
Hem constatat que els espais a la via pública per a ubicar-hi informació de les activitats
de tot tipus d’entitats i associacions de la ciutat són escassos, i desiguals als diferents
barris.
Atès que Mollet té una forta vida associativa amb una gran xarxa d’entitats de tots els
àmbits que enriqueixen la ciutat amb les seves activitats, seria molt positiu poder
disposar d’alguns espais més (o reutilitzar espais existents), que sense col·lapsar la via
pública ni la visió de la ciutadania, serveixin per donar a conèixer aquesta gran activitat
que tenim a la nostra ciutat.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Augmentar o reutilitzar espais i elements de mobiliari urbà adients (plafons,
marquesines, pirulins,...) per tal de facilitar específicament la col·locació i distribució
dels materials de difusió d’actes i activitats de les entitats de tot tipus de la ciutat de
Mollet.
2.- Dedicar espais als mitjans electrònics de l’Ajuntament (web municipal i panells
electrònics situats als equipaments de la ciutat) a la reproducció directa dels materials
editats per les entitats per difondre les seves activitats.
3.- Difondre àmpliament aquests acords a la ciutadania en general i a les entitats de la
ciutat.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

13. - Aprovació d'una proposta per garantir la preservació d'elements
arquitectònics de l'edifici del Tabaran
El Tabaran és un edifici històric de Mollet del Vallès construït l'any 1919 per encàrrec
de la Tenería Moderna Franco-Española (TMFE). Igual que el desaparegut Ateneu i
altres edificis de la ciutat, va ser projectat pel mestre d’obres Sebastià Mayol i Alemany.
L'edifici ocupava inicialment 3250 m2 construïts en tres plantes. La seva construcció
fou impulsada pels directius de La Pelleria per acollir la seu social de la Societat
Cooperativa Obrera de la TMFE I oferir diversos serveis d'oci als treballadors de la
Teneria. Probablement, l'origen del seu nom prové de l'espectacle de sarsuela La
Duquesa del Tabarín, molt popular a l'època. Originalment, per formar-ne part, calia ser
treballador de la TMFE i no estar afiliat a cap sindicat o societat del ram de la pell ja
que era una societat apolítica.
A principis del 2018 va esfondrar-se una part del sostre del l'edifici, per la qual cosa es
va mantenir tancat temporalment. En un informe fet per l'Ajuntament el juny de 2018 es
declarà part de l'immoble en ruïna econòmica i urbanística. Per aquest motiu, es preveu
enderrocar part de l'edifici corresponent a l’antic teatre, després convertit en discoteca,
que és propietat de l’empresa Mollet Impulsa, S.L.
Segons la normativa urbanística vigent a Mollet del Vallès (expedient 2016 / 061610 /
B), la part protegida d’aquest edifici emblemàtic de la vila correspon únicament a la
façana i al manteniment dels elements arquitectònics i ornamentals de la façana
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principal. Aquesta protecció no inclou la part de l’edifici que s’està enderrocant a
l’actualitat.
Malgrat tot, un cop s’ha pogut accedir a l’interior de l’edifici no objecte de l’enderroc,
s’ha constatat que existeixen elements arquitectònics com voltes catalanes o encavallats
de fusta de pi de melis, entre d’altres, que no formen part de la façana que tenen un clar
valor arquitectònic i que no estan protegits per la legislació actual.
Es per això que, davant la situació d’enderrocament de part de l’edifici no protegit i
donat que és possible que en breu hi pugui haver alguna actuació urbanística en el
Tabaran, el grup municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) considera que és necessari
analitzar i protegir, si s’escau, alguns d’aquests elements arquitectònics interns que
actualment no estan protegits. No fer-ho podria provocar la pèrdua d’uns elements que
serien irrecuperables i un futur penediment.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1.- Fer un estudi dels elements arquitectònics interns de l’edifici del Tabaran,
corresponents a la part de l‘edifici que en el plantejament vigent protegeix la seva
façana, que actualment no estan protegits com l’entramat de sota teulada de fusta de
melis i les voltes catalanes per esclarir el seu valor arquitectònic i històric i valorar
la seva necessitat de protecció.
2.- En funció del resultat de l’estudi anterior protegir els elements arquitectònics interns
que s’hagi valorat positivament la seva protecció i traslladar a la normativa vigent i
als futurs promotors urbanístics la necessitat del seu manteniment insitu o
reconstrucció en el projecte final.
3.- Notificar aquest acord als propietaris del Tabaran, a les associacions de veïns de la
ciutat i a la Delegació del COAC dal Vallès Oriental.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

14. - Mocions d'urgència
No n’hi ha.
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15. - Precs i Preguntes
Precs
No n’hi ha.
Preguntes:
Sra. Calvo:
1. Sobre el fet que alguns nens han sigut vistos jugant a la LEFA i les queixes
rebudes per part d’alguns veïns. Demana saber si s’ha fet alguna acció al
respecte.
2. Sobre les obres al carrer Gaietà Vínzia que, segons la premsa, s’han hagut
d’aplaçar a petició dels propis propietaris de les botigues. Demana saber si
efectivament és així i quin és el motiu.
Sr. Muñoz:
1. Sobre el projecte d’il·luminació de la ronda de Pinetons. Volen saber com van
els terminis per a la seva execució. Recorden també que a la proposta, a més de
la il·luminació, es sol·licitava la col·locació d’elements de seguretat a la mitjana,
que evitin que els vianants creuin de forma indeguda per llocs inadequats,
incrementant el risc d’accidents i atropellaments. Demana informació i
aclaracions al respecte.
Sr. Amaya:
1. Sobre els plafons i pirulís destinats a les entitats. Demana saber si es fa algun
seguiment a les empreses que els fan servir.
Sra. Vilaret:
1. Sobre el recent incendi del transformador que hi ha a sota de la Plaça Major.
Demana saber les causes de l’incident, si és un tema de responsabilitat d’Endesa
i quina garantia hi ha de que això no pot passar a altres llocs.
Sr. López:
1. Sobre la Fibra Òptica. Demana saber si l’equip de Govern és coneixedor de que
la fibra està trigant molt en arribar al carrer Migdia i al carrer Marià Fortuny i si
creuen, o si està prevista, alguna acció al respecte.
2. Sobre una instància que ha arribat per part d’un ciutadà respecte d’unes multes
de trànsit, sobre les que havia demanat informació i no havia rebut cap resposta.
Atès que està a punt de complir-se el termini de sis mesos, demana saber si s’ho
poden mirar i donar alguna resposta.
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Sr. Sancho:
1. Sobre els semàfors de l’avinguda Badalona. Informen que des de fa un mes s’ha
modificat la sincronització i que la nova freqüència crea acumulacions de cotxes
que arriben a les cruïlles dels voltants. Demana saber el motiu d’aquest canvi,
quin és l’objectiu del mateix i si estan al corrent del tema.
Sr. Espinosa:
1. Sobre la denúncia de motos a la vorera al carrer Bosc, 12. Comunica que arriben
queixes de l’abundant presència de motos en aquella vorera i demana saber si
potser seria adient mirar-ho o si es pot condicionar per posar més aparcaments
de motos o fer alguna actuació al respecte.
Sra. Escribano:
1. Sobre la consulta de dos projectes tècnics. Els veïns demanen si poden tenir
accés als projectes però de moment no ha estat així. Demana saber si, de no
trobar-se la informació a la web o al portal de transparència, seria possible tenir
accés a la consulta dels mateixos.
2. Sobre les obres dels 80 pisos de l’empresa Premier. Comunica que hi ha una
caseta d’obres que durant l’horari d’oficines té en marxa un motor Diesel que
genera fum constant. Demana saber si es pot assegurar que aquest compleix la
normativa, si tenen els permisos adients i a més, demana saber també si hi ha
algun tipus d’alternativa per evitar aquesta contaminació concentrada en aquella
zona.
Sra. Moya:
1. Sobre les reiterades queixes respecte de les safates i carros de cuina de
l’Hospital. Demana saber si es tenia constància, si es pot fer alguna gestió i com
es podria solucionar.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201901281810130000_FH.videoacta
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
18/02/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
20/02/2019

.
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