ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
16 de juliol de 2012
14.05 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Maria Mercè Bertran Fernández, regidora
Josep Ramón Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Raul Muñoz Alcón, regidor
Maria Carmen Olaria Segret, regidora
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
Ester Safont Artal, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Jesús Soler Gallardo, regidor
Jorge Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
S’hi incorporen
Oscar Fernández Catalán, regidor (Punt 4)
Absents
Susana Calvo Casadesús, regidora (S’excusa per l’absència).

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2012
2. Correspondència i resolucions
3. Ratificació del decret d'Alcaldia de 29 de juny de 2012 sobre interposició d'un recurs
d'apel·lació
4. Aprovació d'una proposta sobre la formalització de les actes del Ple
5. Aprovació del Compte General del Pressupost
6. Aprovació inicial de la creació del servei públic d'aparcament subterrani a la plaça de
Joan Miró
7. Aprovació d'una modificació de les ordenances fiscals i de preus públics
8. Aprovació del mapa de capacitat acústica
9. Aprovació d'una proposta de rebuig a la decisió de la Generalitat de no aplicar
millores a la mobilitat obligada del peatge de Mollet
10. Aprovació d'una proposta en relació a les participacions preferents
11. Aprovació d'una proposta de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en relació a
la llengua vehicular als centres educatius de Catalunya
12. Aprovació d'una proposta en relació al pacte fiscal
13. Aprovació d'una proposta en relació a la possibilitat de la delegació de vot dels
càrrecs electes dels ens locals en cas de baixa per maternitat
14. Aprovació d'una proposta en defensa del model d'organització territorial propi
15. Aprovació d'una proposta de suport al corredor del mediterrani
16. Aprovació d'una proposta en relació a la celebració de la diada de l'Onze de
Setembre
17. Aprovació d'una proposta en relació al servei de la Casa dels Petits
18. Aprovació d'una proposta de rebuig de qualsevol pagament per accedir a
l'assistència sanitària
19. Aprovació d'una proposta sobre la cessió i ús d'espais municipals a les associacions
de la ciutat
20. Aprovació d'una proposta de suport a les seleccions esportives catalanes
21. Mocions d'urgència
22. Precs i preguntes

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2012
El Ple aprova l’acta de la sessió de la sessió ordinària de 25 de juny de 2012.

2.- Correspondència i resolucions
No n’hi ha.

3.- Ratificació del decret d'Alcaldia de 29 de juny de 2012 sobre interposició d'un
recurs d'apel·lació

Atès el decret registrat en el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia en data 29 de juny de
2012, amb el núm. 1971, sobre interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència
177/2012, d’1 de juny de 2012, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, mitjançant la qual es resol el recurs contenciós administratiu tramitat en el
Jutjat esmentat amb el núm. 74/2011 M1, interposat per Copisa Constructora Pirenaica,
SA i Continental Pàrquing, SL, UTE, sobre impagament de la subvenció de l’any 2009
del contracte de gestió de serveis públics “Aparcament soterrani de la plaça Pau
Casals”.
Atès l’article 52.2.k) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC).
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Ratificar el decret registrat en el llibre de Resolucions de l’Alcaldia en data 29 de juny
de 2012, amb el núm. 1971, sobre interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència
177/2012, d’1 de juny de 2012, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, mitjançant la qual es resol el recurs contenciós administratiu tramitat en el
Jutjat esmentat amb el núm. 74/2011 M1, interposat per Copisa Constructora Pirenaica,
SA i Continental Pàrquing, SL, UTE, sobre impagament de la subvenció de l’any 2009
del contracte de gestió de serveis públics “Aparcament soterrani de la plaça Pau Casals”
i designació de lletrats, perquè assumeixin la representació i defensa de la corporació en
el recurs esmentat.
S'aprova per unanimitat.

4.- Aprovació d'una proposta sobre la formalització de les actes del Ple
L’art. 71 del Reglament orgànic municipal regula el contingut de les actes de les
sessions del Ple, i l’art. 87 del mateix text, la forma dels llibres d’actes.
D’altra banda, l’art . 45.de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú disposa que: “Les administracions
públiques impulsaran la utilització i aplicació de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics pel desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves
competències, amb la limitació que a la utilització d’aquests mitjans estableixen la
constitució i les lleis.”
L’art. 55 de la mateixa Llei també disposa que els actes administratius s’expressaran per
escrit, llevat que la seva naturalesa exigeixi i permeti una forma més adequada
d’expressió i constància.
Posteriorment, la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, ha establert, en el seu art. 43.1 que les administracions
públiques catalanes han d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en els

procediments administratius i, en l’art. 46.6 a) que els documents electrònics són
vàlidament emesos per les administracions públiques si tenen incorporat algun dels
sistemes admesos de signatura electrònica.
D’acord amb la disposició final tercera, ap. 2 de l’Ordenança d’administració
electrònica, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 19 de febrer de 2011, les ordenances i
reglaments municipals aprovats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta, s’hauran
d’interpretar d’acord amb les previsions contingudes a la normativa vigent en matèria
d’administració electrònica, tendint a la simplificació dels tràmits i la reducció de
càrregues i costos per als ciutadans i l’Administració municipal, la qual cosa es durà a
terme a través del catàleg de tràmits i procediments que s’aprovi conformement amb
aquesta Ordenança.
Atès que d’acord amb aquesta disposició, procedeix també interpretar els arts. 71 i 87
del Reglament orgànic municipal, relatius al contingut i la forma de les actes, d’acord
amb la normativa vigent en matèria d’administració electrònica,
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
1 Les sessions plenàries es gravaran en suport informàtic. La gravació haurà
d’incorporar la signatura electrònica de la persona que ocupi la Secretaria de
l’Ajuntament, a qui correspondrà la custòdia dels suports i dispositius de gravació, i
formarà part inseparable del document de la sessió.
2 El programa i aplicació que s’utilitzi per a la gravació s’aprovarà per resolució de
l’Alcaldia, d’acord amb allò que disposa l’art. 12 de l’Ordenança d’administració
electrònica.
3 Les actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament es recolliran en un document
electrònic amb dos suports i formes diferents:
-

Una part en format de text que contindrà tots els requisits previstos als apartats a)- a
e)- de l’art. 71.1 Reglament orgànic municipal, és a dir:
a)-El règim de la sessió, la data i l’hora en que comença i s’aixeca la sessió.
b)- La relació dels assistents.
c)- La relació de les matèries debatudes.
d)- Les incidències esdevingudes.
e)- Els vots emesos i els acords adoptats.
Aquesta part s’integrarà en el Llibre d’actes a què fa referència l’art. 87 del ROM. A
cada acta s’afegirà també una diligència per indicar que s’hi incorpora l’arxiu
d’àudio a què fa referència l’apartat següent

-

Una part en format d’àudio que recollirà la gravació íntegra de la sessió i donarà fe
de totes les intervencions que s’hi hagin produït, per tal de donar compliment al
requisit previst a l’ap.f) del mateix article, és a dir, la relació de les opinions emeses.

4 Les actes, en el doble format de text i d’àudio, es faran públiques a la pàgina web de
l’Ajuntament un cop aprovades.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández,
Muñoz, Escribano, López Rodríguez i Sancho. Total: 22.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2.
S’aprova per majoria.

5.- Aprovació del Compte General del Pressupost
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 31
de maig. Exposat el comte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data
4 de juny de 2012 pel període reglamentari, no s’han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
La competència per a la resolució de l’expedient és del Ple de la Corporació d’acord
amb els articles 208 al 212 de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici de
2011.
2. Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
tal i com, s’estableix a l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total: 16.

Voten no: Beteta, Fernández, Muñoz, López Mayolas i Vilaret. Total: 5.
S’abstenen: Escribano, López Rodríguez i Sancho. Total: 3.
S’aprova per majoria.

6.- Aprovació inicial de la creació del servei públic d'aparcament subterrani a la
plaça de Joan Miró
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 2 de maig de 2007, d’adjudicació de la
concessió administrativa d’ús privatiu sobre el domini públic per a la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Joan Miró de Mollet del Vallès a
l’empresa Pasquina, SA (Exp. COAL/07028), i el contracte administratiu formalitzat en
data 7 de maig de 2007.
Atès el Conveni de resolució de la concessió administrativa de referència formalitzat
amb Pasquina, SA en data 3 de juliol de 2012.
Atès l’expedient de creació del servei municipal Aparcament subterrani a la plaça Joan
Miró que inclou la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment i les normes
reguladores de l’Organisme Especial de gestió i explotació del servei públic municipal
(Exp. COAL/12005).
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos del serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic, i la necessitat
d’incloure l’Ordenança núm. 3.15 “Preu Públic per la prestació del servei d’aparcament
subterrani Joan Miró”.
Atès l’informe emès per la cap del Serveis Econòmics.
Atès l'informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atesos els informes emesos per la Secretaria general i per la Intervenció de fons.
Atesa la modificació de crèdit 6/2012 de 10 de juliol de 2012 del pressupost municipal
per la creació d’una secció pressupostària pròpia per l’Organisme Especial de gestió i
explotació del servei públic municipal.
Atesos els articles 62, 63, 153 i 158 a 163 i 192 a 198 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atesos els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 52.2.g), 114.2, 178.1, 275.3.a) 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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la creació del servei municipal Aparcament subterrani a la
plaça Joan Miró a Mollet del Vallès, la Memòria justificativa i el Projecte
d’establiment i prestació que figuren a l’expedient.
2. Determinar que la gestió del servei de referència es durà a terme de forma directe
mitjançant Organisme Especial.
3. Aprovar inicialment la constitució de l’Organisme Especial de gestió i explotació
del servei públic municipal Aparcament subterrani de la plaça Joan Miró, i aprovar,
així mateix, les seves normes reguladores.
4. Aprovar inicialment l’establiment de l’Ordenança núm. 3.15 “Preu públic per la
prestació del servei d’aparcament subterrani Joan Miró”.
5. Aprovar l’estudi econòmic inclòs a l’expedient per a la determinació del preu públic
per la prestació del servei d’aparcament subterrani Joan Miró.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de la referida Ordenança el dia següent a
la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
7. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d’anuncis de la Corporació.
8. Entendre definitivament aprovades la creació del Servei municipal, la Constitució de
l’Organisme Especial i l’Ordenança del preu públic, en cas que no es presentin
reclamacions en el període d’informació pública i publicar el text íntegre de la nova
ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, condicionat a allò establert al punt
10 d’aquest acord.
9. Designar una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de creació del Reglament del servei municipal d’Aparcament subterrani a la plaça
Joan Miró, la qual estarà integrada pels membres de la Corporació i personal tècnic
següents.
Membres de la Corporació:
Presidenta, Ester Safont Artal
Grup Municipal PSC, Josep Maria Garzón i Llavina
Grup Municipal CiU, Joan Daví Mayol

Grup Municipal PP, Manuel Beteta Palenzuela
Grup Municipal ICV-EUiA, Antonio López Rodríguez
Grup municipal Ara Mollet-ERC, Oriol López Mayolas
Personal tècnic:
-

Alícia Puig Romagosa
Josep Barberà Boix
Montserrat Carpio Carro
Josep Quesada Tornero
Pilar Laso Oliveros
Josep Maria Mompín Valeri
Xavier Rabal Vallespín
Jordi Guimerà Sans
Anna Maria Gómez Jiménez

10. Condicionar aquest acord a l’aprovació de la resolució de la concessió
administrativa d’ús privatiu sobre el domini públic per a la construcció i explotació
d’un aparcament subterrani a la plaça Joan Miró de Mollet del Vallès.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández i
Muñoz, Total: 19.
Voten no: Escribano, López Rodríguez i Sancho. Total: 3.
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2.
S’aprova per majoria.

7.- Aprovació d'una modificació de les ordenances fiscals i de preus públics
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2012, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb els costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la normativa vigent.
Atesos els estudis econòmics que figuren a l’expedient, referits als costos dels serveis
que es presten mitjançant contraprestació en forma de preu públic.
Atesos els informes emesos per la Directora de Serveis de l’Institut Municipal de
Serveis als Discapacitats i l’informe d’Intervenció.
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 i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 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.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la inclusió de l’Ordenança núm. 3.16 “Preu Públic per la
prestació del servei de transport adaptat per als usuaris del centre ocupacional del
Bosc”.
2. Aprovar l’estudi econòmic inclòs a l’expedient per a la determinació del preu
públic per la prestació del servei de transport adaptat per als usuaris del centre
ocupacional del Bosc.
3. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia
següent a la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats a partir del dia següent al de la data de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
5. Entendre definitivament adoptat l’acord en cas que no es presentin reclamacions en
el període d’informació pública i publicar el tex íntegre de la nova ordenança i les
modificacions esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández,
Muñoz, López Mayolas i Vilaret. Total: 21.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, López Rodríguez i Sancho. Total: 3.
En conseqüència, la proposta d’acord és aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

8.- Aprovació del mapa de capacitat acústica
Atesa la proposta de Mapa de capacitat acústica de Mollet del Vallès, elaborada per
Axioma Consultors Acústics, SL, dins del marc del Règim de concertació de l’àmbit de
suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona.

Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement pel Tècnic municipal de
Gestió energètica, en data 9 de juliol de 2012.
Atès el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.
Atès la Disposició transitòria primera de l’Ordenança municipal sobre el soroll i les
vibracions i els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, 7 i 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica, i 63 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet Tecnicoadministratiu de Serveis territorials i Espai
públic, de 10 de juliol de 2012.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar
Vallès.

inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Mollet del

2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial a un període d’informació pública mitjançant
un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina
web municipal, per un termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions i tenir-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no
es presentin al·legacions o reclamacions al respecte.
3. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva i una còpia del mapa de capacitat
acústica del municipi de Mollet del Vallès.
4. Publicar el mapa de capacitat acústica del municipi de Mollet del Vallès al Butlletí
Oficial de la Província i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del BOPB on ha estat publicat.
5. Trametre copia al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
S'aprova per unanimitat.

9.- Aprovació d'una proposta de rebuig a la decisió de la Generalitat de no aplicar
millores a la mobilitat obligada del peatge de Mollet
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mollet, en data 30 de gener de 2012, va aprovar per
unanimitat de tots els grups municipals demanar a la Generalitat que es mantingués la

gratuïtat del peatge de la C-33 que hi havia vigent fins a l’augment i la modificació de
les tarifes dels peatges per al 2012, ja que aquesta modificació suposa un greuge
comparatiu respecte a d’altres territoris, va en detriment de la competitivitat industrial i
territorial de la zona del Baix Vallès i trenca l’equitat i l’equilibri territorial.
Atesa la reiteradament declarada excepcionalitat del peatge de Mollet, ja que cap altra
via de comunicació de les que donen accés a la capital catalana compta amb un sistema
de peatge a només 8 km de distància de l’entrada a Barcelona.
Atès que, en el cas de Mollet, la Generalitat va aplicar els mateixos criteris de
bonificació a la C-33 que a la resta de peatges, quan fins a l’aprovació de les noves
tarifes per al 2012, i després de molts anys de lluita i reivindicacions encapçalades per
l’Ajuntament de Mollet, s’estava aplicant una bonificació del 100% per a la mobilitat
obligada dels residents a la ciutat (per motius laborals o altres de caràcter ineludible).
Atès que s’ha incomplert l’acord pel qual la detecció pel sistema teletac en
l’entrada/sortida de Mollet - Caldes de Montbui – CIM seria el sistema tecnològic que
substituiria l’obligada construcció d’un carril diferenciat per alliberar aquesta sortida del
pas obligatori pel peatge troncal situats a pocs metres i, per tant, no formaria part de les
adaptacions conjunturals del sistema tarifari de peatges.
Atesa la resolució del Parlament de Catalunya, del 2 de maig, segons la qual es
demanava al Govern de la Generalitat de restablir la bonificació del 100% en el peatge
de la C-33 a Mollet per als usuaris d’aquesta via amb mobilitat obligada.
Ateses les gestions que l’alcalde, juntament amb els alcaldes de Terrassa i d’Alella,
afectats per mesures similars en el seu territori, han dut a terme davant del conseller
Recoder des del mes de gener per proposar-li solucions per tal de restablir les
bonificacions en aquests trams.
Atesa la petició de l’alcalde al president d’Abertis i al president de La Caixa, perquè,
apel·lant a la responsabilitat social d’aquestes empreses catalanes en relació al govern
del seu país, col·laborin per afrontar definitivament la bonificació del 100% del cost del
peatge de mobilitat obligada per als ciutadans de la zona.
Atès que tots els grups municipals, al costat de l’Agrupació d’Industrials del Baix
Vallès, la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona, la
Cooperativa de Transports Trans-Radio (taxistes), els sindicats UGT i CCOO, la
Federació d’Associacions de Veïns de Mollet, i la ciutadania en general han demanat i
reivindicat la gratuïtat total del peatge de Mollet.
Atès que, d’acord amb el sentir d’aquestes històriques i justes reivindicacions,
l'Ajuntament estudiarà emprendre mesures encaminades a aconseguir la total gratuïtat
per als usuaris de mobilitat obligada en aquest peatge, mentre no es materialitzin les
alternatives de connexió amb Barcelona a banda de la C-33.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la modificació del decret
427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes
d’aplicació a les autopistes i que decreta la uniformització del sistema de
descomptes i bonificacions de les barreres de peatge.
2. Reiterar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya perquè restableixi la gratuïtat del
peatge de la C-33 que hi havia fins a l’aprovació de les noves tarifes de 2012 per tal
de no penalitzar els usuaris de mobilitat obligada del peatge de Mollet (per motius
laborals o altres de caràcter ineludible).
3. Exigir al Govern de Catalunya el manteniment de les bonificacions dels preus dels
peatges vigents fins al 31 de desembre de l’any 2011.
4. Instar el Govern de la Generalitat a obrir d’immediat les negociacions amb les
concessionàries d’autopistes per tal que assumeixen al seu càrrec les bonificacions
tarifàries ja establertes i que van ser modificades pel decret 427/2011, del 27 de
desembre.
5. Demanar al Govern de la Generalitat que exigeixi a la concessionària Abertis la
connexió dels ramals de la C-33 a la C-17.
6. Traslladar aquest acord al President de la Generalitat, al Conseller de Territori i
Sostenibilitat, a tots els grups del Parlament de Catalunya, al president d’Abertis i al
president de La Caixa.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández,
Muñoz, Escribano, López Rodríguez i Sancho. Total: 22.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2.
S’aprova per majoria.

10.- Aprovació d'una proposta en relació a les participacions preferents
Atès que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per
haver adquirit les conegudes participacions preferents, producte financer d’alt risc ofert
per diverses entitats financeres.
Atès que moltes de les persones que van adquirir aquest producte financer no han estat
correctament informades tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus

d’inversió i, per tant, moltes de les persones afectades són persones amb no massa
recursos o amb rendes baixes.
Atès que algunes entitats han substituït les participacions preferents que havien
comercialitzat a petits inversors per altres productes financers però encara resta pendent
el canvi de les entitats que les van comercialitzar i han estat intervingudes pel Fons de
Reestructuració Ordenada Bancaria (FROB): Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco i
Banc de València.
Atès que el Ministre d’Economia ha declarat que les entitats intervingudes pel FROB i
que rebran capital del fons de rescat europeu, hauran de ser prèviament autoritzades per
la Unió Europea per poder fer el canvi i és més que probable que exigeixin que el canvi
sigui pel valor de mercat de les preferents i no pel valor nominal, amb la conseqüent
pèrdua que suposarà pels estalviadors.
Atès que actualment es troba en fase parlamentaria el Projecte de Llei de la Reforma
Financera que podria incloure la regulació de les operacions de canvi de les
participacions preferents.
Atès que cal promoure un canvi normatiu que permeti la recuperació de la liquiditat
dels estalvis. Les operacions de canvi han de ser autoritzades per la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, exigint entre les diferents alternatives que s’ofereixin, el canvi
de les preferents per dipòsits a un termini no superior a tres anys. En tots els casos, el
canvi es faria pel valor nominal de les participacions preferents, perquè no hi hagi
pèrdua alguna per als afectats pel frau.
Atès que la nova regulació normativa és urgent perquè el canvi s’efectuï abans que les
entitats disposin de l’ajuda del FROB o del Fons de Rescat Europeu.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 26 de març de 2012 va aprovar per unanimitat
una proposta d’acord per solidaritzar-se amb les persones afectades per la venda
d’aquests productes financers, i de forma especial amb els ciutadans i ciutadanes de la
nostra ciutat i va manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les entitats
financeres en la comercialització d’aquests productes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Govern de l’Estat un canvi legal urgent perquè les entitats financeres
ofereixin de forma obligatòria a tots els petits clients el 100% del valor nominal de
les accions preferents.
2. Demanar al Govern de l’Estat que posi en marxa tots els mecanismes necessaris
perquè no torni a donar-se un frau massiu en la venda de participacions preferents ni
en cap altre producte financer.

3. Demanar al Govern de l’Estat que la venda a petits estalviadors de productes
financers complexes només sigui possible si prèviament queda absolutament
demostrat que se’n coneixen les condicions i el risc que s’assumeix.
4. Oferir, a través de l’OMIC, com ja s’ha vingut fent, donar informació i
assessorament als ciutadans i ciutadanes que es trobin afectats per aquesta causa.
5. Traslladar aquest acord al president del Congrés, al Ministeri d’Economia, a la
Comissió Nacional del Mercat de Valors, al Fiscal General de l’Estat i al col·lectiu
d'afectats per les preferents de Mollet.
S'aprova per unanimitat.

11.- Aprovació d'una proposta de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en
relació a la llengua vehicular als centres educatius de Catalunya
Atès que el Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos
articles del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern
de la Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació
infantil.
Atès que, tot i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei
d'Educació de Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense fissures al
model educatiu del nostre país així com al model d’immersió lingüística que tan bons
resultats ha donat els darrers 30 anys.
Atès que la consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de
forma decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els
infants del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social.
Vist que el nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes
escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals competències
lingüístiques en català i en castellà.
Atès que la immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna
suport al model d’immersió lingüística del nostre país i que pensem que no hem de
contribuir a polititzar encara més un model que ha demostrat ser integrador i no
discriminatori en tant que ha establert la igualtat d’oportunitats entre els alumnes del
nostre país amb independència de la seva llengua d’origen.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu
del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i

amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la
llengua vehicular de l'ensenyament.
2. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua
vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament i continuar d’aquesta manera la bona
feina feta els darrers 30 anys.
3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar, si s’escau, els docents i els centres
educatius en l'exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
4. Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes,
recollit en la Llei d'Educació de Catalunya.
5. Traslladar aquest acord al President de la Generalitat, a la Consellera
d’Ensenyament i als diferents grups del Parlament.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López
Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 21.
Voten no: Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 3.
S’abstenen: Ningú.
S’aprova per majoria.

12.- Aprovació d'una proposta en relació al pacte fiscal
Es retira la proposta de l’Equip de Govern.
Se sotmet a aprovació el vot particular dels grups Ara Mollet-Esquerra, CiU i ICV-EU i
A, que diu:
Atès que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han
aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i
sobretot clarament inferiors a la capacitat fiscal de Catalunya. Una insuficiència de
recursos agreujada ara per la profunda crisi econòmica i financera per la qual estem
passant.
Atesa la situació d’emergència de molts ajuntaments, originada pel sistema de
finançament local, que com és sabut és totalment insuficient per fer front a les
competències assignades, i agreujada per l’actual situació econòmica.

Atesa la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la situació,
excepcional a Europa, de dèficit fiscal continuat (diferència entre els diners que
Catalunya paga a l’Administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi)
que pateix Catalunya, el qual es xifra en 16.500 Milions d’€ a l’any (45M € al dia),
equivalent a 2.250 € per persona i any, és a dir, 6€ per persona i dia.
Atès que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43% no torna ni en forma de
serveis ni d’inversions. Amb tan sols l’import que Catalunya deixa de percebre en un
dia, 45 milions d’euros, podríem construir 1 hospital o 11 escoles.
Atesos tots aquests perjudicis que venim arrossegant i que van dinamitant les nostres
oportunitats i el nostre potencial com a país, es fa necessari trobar una solució
definitiva.
En aquest sentit, cal obtenir un model de finançament propi i singular per a Catalunya
com és el Pacte Fiscal, eina clau per la reactivació econòmica, per obtenir els recursos
adequats per finançar la despesa orientada a enfortir la competitivitat i la cohesió social
del país, així com també per proporcionar més recursos als ens locals, amb l’objectiu de
garantir la suficiència financera dels ajuntaments.
Els elements centrals del Pacte fiscal són els següents:
Model bilateral, el qual implica la sortida de Catalunya del règim comú contingut en la
LOFCA
Gestió tributària, és a dir, la clau de la caixa: capacitat normativa, gestió, recaptació,
liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya
Quota de retorn: formada, per una banda, per la quota d’aportació pels serveis que
encara pugui continuar prestant l’Estat a Catalunya (i que realment li corresponguin), i
per una altra, per la quota de solidaritat
Atès que el Pacte Fiscal no és una reivindicació recent sinó que, en els 300 anys
d’ocupació, ja es va reclamar en les Bases de Manresa l’any 1892, en l’Estatut de Núria
de 1932 o a través dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas als anys 60.
Atès l’ampli consens social que recull la reivindicació del Pacte Fiscal basat en el
concert econòmic i que permeti a Catalunya recaptar tots els impostos (76,5% dels
ciutadans a favor segons el darrer Baròmetre del CEO).
Atès que l’“Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic”
realitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou model de
finançament proposat s’ajusta completament a la Constitució Espanyola, a l’Estatut
d’Autonomia i al Dret Europeu, així com compatible amb el principi de solidaritat
definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola. Aquest mateix informe
destaca que el fet que Catalunya tingui un nou model basat en el concert econòmic és
només una qüestió de voluntat política. En cap cas hi ha un impediment des del punt de

vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola - que ja permet a través de la LOFCA un
règim de finançament específic per a Navarra, País Basc i Illes Canàries - no determina
cap model de finançament per a les comunitats autònomes ni estableix que totes hagin
de seguir cap model únic.
El setembre de 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar, amb els vots dels grups
parlamentaris de CiU, ICV-EUiA i ERC, una Proposta de Resolució que constatava la
necessitat que Catalunya deixi de ser una Comunitat Autònoma de règim comú en
matèria de finançament i gestioni, liquidi, inspeccioni i revisi tots els seus impostos; és
a dir, a favor d’un pacte fiscal en la línia del concert econòmic.
Per tot això, els Grup Municipals de Convergència i Unió, i Ara Mollet -ERC proposen
al Ple de la corporació l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur
de manera lliure i democràtica.
Segon.- Reconèixer la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya que,
compatible amb el criteri de solidaritat expressat als art. 138.1 i 156.1 de la Constitució
Espanyola, posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les
Administracions Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos
pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual.
Tercer.- Manifestar que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és
necessari, compatible amb la Constitució Espanyola i l’Estatut, i jurídicament viable, ja
que la pròpia LOFCA permet que s’apliqui a altres comunitats autònomes un règim
fiscal diferenciat.
Quart.- El concert econòmic que es proposa ha de garantir els recursos necessaris pel
desenvolupament de Catalunya, el manteniment del seu estat del benestar, la
transparència del sistema i la solidaritat entre els territoris de tot l’Estat i anar
acompanyat d’una reforma fiscal justa i equitativa.
Cinquè.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte Fiscal, que
suposi una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol, la creació d’una
hisenda pròpia, amb la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, que ostenti la
capacitat normativa, gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos
tributats a Catalunya, per mitjà d’una nova Agència Tributària de Catalunya, desplegant
l’article 204.1 de l’Estatut aprovat el 2009, i la consegüent millora en el finançament de
Catalunya, dels Ajuntaments i al món local.
Sisè.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, Congrés dels Diputats i
Govern Espanyol.

Voten si: Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez, Sancho, López
Mayolas i Vilaret. Total: 9.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Monràs, Bertran, Bertolí, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 15.
S’aprova per majoria.

13.- Aprovació d'una proposta en relació a la possibilitat de la delegació de vot dels
càrrecs electes dels ens locals en cas de baixa per maternitat
Atès que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o paternal i no pot accedir
al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat d’exercir el seu dret de
votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la representativitat que aquest
regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o escollida ja que el seu vot és
personal i indelegable.
Atès que segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que
assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes
i que segons la Disposició Final Setena de la mateixa Llei, el govern ha de promoure
acords necessaris per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la
finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.
Atès no s’ha iniciat encara l’adaptació d’aquesta legislació pel que fa a la seva adaptació
a les administracions locals, el que crea un greuge comparatiu entre els diferents òrgans
de govern democràtic fet que comporta que els i les representants electes que es troben
en aquesta situació no poden votar als plens municipals.
Atès que, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han aprovat
diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat.
Atès que segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la
Universitat de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3
maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe
pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat
institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per
suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última,
delegar el vot en una altra persona del consistori.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en
cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.
2. Demanar que s’impulsin les modificacions legals necessàries perquè un càrrec electe
pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per
malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als
ajuntaments.
3. Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de
traslladar al nostra àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret.
4. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència
del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament de
Catalunya.
S'aprova per unanimitat.

14.- Aprovació d'una proposta en defensa del model d'organització territorial
propi
Atès els recents anuncis del govern central i del recent informe de la Federación
Española de Municipios y Provincias, que posen sobre la taula una proposta de
recentralització administrativa, la qual suposaria la supressió de la meitat de municipis
de Catalunya.
Atès que aquests tipus de propostes recentralitzadores i de reducció de municipis del
govern central en mans del PP vulneren clarament a la competència exclusiva de la
Generalitat sobre l’organització territorial de Catalunya, regulada en l’article 151 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Atesa la idiosincràsia pròpia de l’organització municipal catalana, on gairebé 500
municipis de fins a 1.000 habitants representen la meitat del territori, cal recordar la
necessitat de recolzar l’Administració més propera a la ciutadania, del contrari molts
territoris quedarien desertitzats, sens perjudici de racionalitzar els recursos públics amb
altres mesures.
Atès que el model català no ha estat, no és ni serà mai el de la “supressió forçosa”, sinó
el “d’agrupar voluntàriament, racionalitzar competències, mancomunar serveis i
inversions, i respectar el principi de subsidiarietat”. Un dels principis bàsics de
l’organització territorial a Catalunya és el principi d’equilibri territorial, el qual s’ha de
preservar
Atesa la gran tasca que es fa des dels ajuntaments i altres ens locals, sobretot en matèria
social alhora de donar resposta ràpida en moments de crisi econòmica, el que cal

plantejar seriosament és una profunda reforma del model de finançament dels ens
locals, que s’adeqüi a les competències i atribucions que realment executen.
Atès que l’organització territorial de Catalunya és competència exclusiva de la
Generalitat, el Govern de la Generalitat està treballant intensament amb la llei de
governs i hisendes locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial.
2. Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les
aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències
que afecten el desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens
locals, especialment, en matèria social i educativa.
3. Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes en la
redacció de la llei de governs i hisendes locals.
4. Transmetre el contingut de la present moció al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com al govern
central.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López
Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 21.
Voten no: Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 3.
S’abstenen: Ningú.
S’aprova per majoria.

15.- Aprovació d'una proposta de suport al corredor del mediterrani
Atès que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures
ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i de transport, en
què es concentra una part fonamental de les operacions d’importació i exportació del
país.

Vist que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta el nord
d’Àfrica amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa mediterrània, des
d’Algesires fins a la frontera francesa tot passant per les comunitats autònomes
d’Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya.
Vist que la importància del Corredor Mediterrani està determinada pel pes econòmic de
les regions que travessa, especialment Catalunya i el País Valencià, per la connexió dels
Ports i per la seva connexió amb la frontera francesa i la resta d’Europa.
Atès que el nombre total d’habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 milions de
persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les regions del corredor.
Atès que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor Mediterrani essent
Catalunya la regió amb més densitat empresarial d’Espanya després de les Illes Balears
i el País Basc.
Vist que el Corredor Mediterrani és un eix prioritari a Catalunya per tal de donar
confiança a la seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les seves
exportacions.
Atès que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 anys que es preparen per
rebre trens europeus.
Vist que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l’estat, el 60% del trànsit
terrestre de mercaderies, i un dels que té un nombre més gran d’infraestructures en
servei, encara requereix una sèrie d’actuacions per convertir-se en un sistema
suficientment organitzat, racional i eficient, que estableixi l’estructura funcional de
l’Arc Mediterrani com a macro regió econòmica.
Atès que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de
Transport (Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani infraestructura
prioritària, deixant fora el Corredor Central, projecte faraònic i que el Govern espanyol
defensa sense cap lògica econòmica.
Atès que el Consell de Ministres de Transports de la Unió Europea va ratificar la xarxa
de 10 corredors ferroviaris europeus prioritaris, que inclou el corredor mediterrani i
atlàntic i va descartar la demanda del govern espanyol d'incloure el corredor central a la
xarxa bàsica europea, el passat 22 de març de 2012.
Atès que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d’una interpel·lació
parlamentària, ha demanat al Govern espanyol que concentri la inversió en
infraestructures en els corredors ferroviaris Mediterrani i Atlàntic, projectes que aporten
un valor afegit considerable, com és l’acabament dels corredors fonamentals per
vincular de manera més eficaç i directa els mercats. I ha afegit que “tenint present
l’actual situació de les finances a Espanya, és de vital importància realitzar un anàlisis
cost-benefici plenament transparent de tot nou projecte d’infraestructures”, referint-se a
la previsió del pressupost espanyol per construir l’AVE a Galicia.

Atès que en el moment actual, en el qual els recursos són limitats, és imprescindible
donar prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixin un retorn des del
punt de vista econòmic i social, com és el cas del Corredor del Mediterrani.
Atès que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó que
també té el suport del País Valencià, Múrcia i la part oriental d’Andalusia, a banda de la
FERRMED, la Comissió Europea i el Consell d’Europa.
Atès que Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat de convertir-se en una plataforma
de referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics i societat civil es
mantinguin units i treballin per aconseguir que aquesta infraestructura fonamental per
al nostre desenvolupament econòmic es faci realitat, el més aviat possible.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir al Govern espanyol a dur a terme de forma urgent i prioritària totes aquelles
actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, contribueixin a la ràpida
instal·lació de l’ample internacional i millorin la connectivitat dels ports, nodes
logístics i els principals centres industrials. Entre aquestes actuacions es proposa:
-

La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i per carretera
definitius al nou moll Prat del Port de Barcelona.
Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port de Tarragona
tingui connexió ferroviària en ample internacional per al transport de
mercaderies fins la frontera francesa.
Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la connexió
ferroviària entre Tarragona i Vandellós, per tal que estigui en servei l’any
2013.
Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el tram de
Figueres a Portbou.

2. Instar a l’Estat espanyol que reconegui d’una vegada per totes que el Corredor
Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una
infraestructura bàsica per Catalunya i Europa.
3. Donar trasllat d’aquesta moció a tots els grups polítics parlamentaris catalans,
espanyols i europeus.
S’aprova per unanimitat.

16.- Aprovació d'una proposta en relació a la celebració de la diada de l'Onze de
Setembre
Atès que la Junta de Govern Local del 9 de juliol de 2012 va aprovar la proposta sobre
la celebració de la diada de l’Onze de Setembre.

Atès que l’Onze de Setembre és, per a Catalunya, un dia de commemoració nacional i
per això les institucions i els ciutadans mostren aquest dia el seu sentiment de
pertinença i reten homenatge a la seva història i als defensors de la seva identitat.
Aquesta celebració és a Mollet del Vallès una tradició unitària de les entitats ciutadanes,
que va creixent any rere any. L’any 2010 van participar 53 entitats presencials i 31 es
van adherir i l’any 2011 van haver 57 entitats presencials i 33 adhesions a l’ofrena.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès té la voluntat de continuar impulsant de
manera unitària la celebració institucional, social i ciutadana de la Diada Nacional de
Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Celebrar l’acte principal de la Diada amb una ofrena floral al monument a Rafael
Casanova, obra de l’artista molletà Cesc Bas, a l’avinguda del mateix nom.
2. Definir el desenvolupament de l’acte d’acord amb l’estructura següent. S’iniciarà
aquest acte, que es concep com un acte unitari i ciutadà, amb la interpretació de El
cant de la senyera, a càrrec de les corals molletanes, moment en el qual s’hissarà la
bandera nacional de Catalunya. A continuació, el Consistori encapçalarà l’ofrena
floral, a la qual seguiran totes les entitats que s’hauran adherit a la commemoració.
L’ofrena finalitzarà amb la interpretació de l’Himne de Mollet i Els Segadors. En el
decurs de l’ofrena, hi haurà diverses interpretacions musicals, a càrrec d’entitats
molletanes.
3. Per tal de donar la màxima solemnitat i expressar tot el contingut nacional de la
commemoració, hissar la senyera en solitari al pal del monument a Rafael Casanova
al principi de l’ofrena per tal que el presideixi, i que hi romangui tot el dia. La
senyera també estarà penjada en solitari als pals de la plaça de Prat de la Riba, l’altre
espai públic on també se celebren actes ciutadans de commemoració de la Diada.
4. Col·locar, dies previs a l’Onze de Setembre, en les principals vies de la ciutat
banderoles al·lusives a la commemoració per tal de recordar la imminent celebració
i per crear un marc de reconeixement i adhesió ciutadans a la festa nacional.
5. Publicar el ban de l’alcalde en els mitjans de comunicació locals per tal de
proclamar el significat i la importància identitària de l’Onze de Setembre, tot
esperonant la ciutadania perquè pengi la senyera als balcons, i editar, alhora, anuncis
per informar del programa institucional i ciutadà de commemoració de la Diada.
Tot seguit, es llegeix el vot particular presentat pels grups Ara Mollet-Esquerra i ICVEU i A, que diu:

El proper dia 11 de setembre es celebra la Diada Nacional de Catalunya, en què els
catalans i catalanes commemorem una derrota, i recordem l’abolició de les institucions i
llibertats civils catalanes, però damunt de tot, celebrem la identitat catalana i la nació
catalana.
Atès que com cap altre any, aquest és un any en què el sentit reivindicatiu de la Diada té
més sentit que mai, pels diversos fets en relació a la llengua i a la identitat catalana .
Atès que en els darrers anys, l’acte de la Diada, organitzat per l’Ajuntament, de caràcter
commemoratiu, compta amb les entitats del poble i persones a títol individual, però
sense incloure elements de reivindicació.
El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, per amplíssima
majoria, el projecte de nou Estatut d’Autonomia. Aquell text, expressió unitària dels
anhels d’autogovern del nostre poble, va patir severes retallades en el seu tràmit al
Congrés dels Diputats. Malgrat les retallades, una majoria de ciutadans va votar que sí
perquè va entendre que era millor aquell petit avenç que no quedar-nos sense res.
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el 28 de juny de 2010 el
Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut, el que va significar una
segona retallada greu i, en conseqüència, va suposar una col·lisió amb la legitimitat del
poble de Catalunya, que ja va expressar a les urnes per referèndum el seu consentiment.
Amb aquesta sentència es va alterar el contingut de l’Estatut i, a més, i de forma no
menys important, es va trencar el pacte que significava l’Estatut, entès com una eina de
regulació de les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol.
El 10 de juliol de 2010, més d’un milió de persones varen manifestar-se pacíficament
contra les retallades del Tribunal Constitucional i per un avenç cap a la plena sobirania
de Catalunya. Dos anys després, la situació és la mateixa i amb aquesta moció volem
recuperar l’esperit de la reivindicació a la qual, la majoria de grups d’aquest consistori,
van donar suport.
Avui el 80% de la ciutadania de Catalunya està per superar vells debats i per demanar
un pacte fiscal similar al concert econòmic basc i navarrès, on a Catalunya recaptem tots
els impostos i els administrem.
Ja fa més d’una dècada que molts ajuntaments catalans s’adhereixen a la campanya “Un
país, una bandera”, que implica lluir la senyera durant la Diada Nacional de Catalunya.
Així ho fan el 93% dels ajuntaments catalans i també de la nostra comarca.
Molts alcaldes i regidors sentim la mateixa necessitat d'expressar una resposta
simbòlica, com a representants del poble que ens ha votat, lluint la senyera, atès que no
hi ha res que ens uneixi més que la nostra bandera.
És per això que l’Ajuntament de Mollet del Vallès, reunit en Ple, dia 16 de juliol,

ACORDA
1.

Que a l'Ajuntament, com a acte cívic i unitari, el proper Onze de Setembre de
2012, Diada Nacional de Catalunya, faci onejar en solitari als màstils de
l’Ajuntament la bandera catalana

2.

Consensuar entre tots els grups municipals un nou format d’acte de la Diada de
Catalunya que reforci el caràcter participatiu i cohesionador i esdevingui més
clarament reivindicatiu.

La votació del vot particular dóna el resultat següent:
Voten si: Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez, Sancho, López
Mayolas i Vilaret. Total: 9.
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 15.
S’abstenen: Ningú.
Es rebutja.
La votació del dictamen dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández i
Muñoz. Total: 19.
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5.
S’aprova per majoria.

17.- Aprovació d'una proposta en relació al servei de la Casa dels Petits
Atès que el servei municipal de la Casa dels Petits és un espai de trobada i de relació
per a famílies amb fills fins a 3 anys creat l’any 2000 i concebut perquè aquestes
puguin gaudir de l’experiència d’estar junts i de compartir estones de joc i d’activitat en
un ambient relaxat. Aquest espai permet que els infants puguin relacionar-se entre sí i
els adults poden compartir dubtes, experiències i necessitats relacionades amb la cura
dels seus fills i de les seves filles, sempre sota l’assessorament de professionals.
Atès que el passat mes de juny l’Ajuntament va tenir coneixement a traves del contracte
programa, que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat anul·lava la
seva aportació per a programes de 0 a 3 anys i això afecta al servei de la Casa dels

Petits, amb caràcter retroactiu des del mes de gener. Així, doncs, no només ha eliminat
la seva aportació de cara al curs vinent sinó que tampoc pagarà la part corresponent des
de gener fins al juny 2012.
Atès que l’Ajuntament, tot i mantenir l’aportació municipal, ha hagut de replantejar-se
l’abast del servei i mantenir-lo només per a les famílies amb necessitats especials que es
derivaran des del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i des
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya el
finançament necessari per seguir oferint el servei municipal de la Casa dels Petits en
les mateixes condicions que fins aquest curs 2011-2012.
2. Reconèixer l’important tasca socio-educativa que aquest servei municipal ofereix a
les famílies amb infants fins als 3 anys i la bona acollida del servei.
3. Traslladar aquest acord al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.
Tot seguit, es llegeix el vot particular presentat pel grup ICV-EU i A:
Atès que la Casa dels Petits és un servei de tipus socio-educatiu orientat als nens d’entre
0 i 3 anys i a les seves famílies que ofereix l’Ajuntament de Mollet des de fa onze anys.
Atès que l’equip de govern municipal ha anunciat que no reobrirà el servei el curs
vinent.
Atès que la Casa dels Petits va ser un servei municipal pioner en les seves
característiques i que en tot aquest temps ha obtingut un gran reconeixement per part de
les famílies usuàries, que aquest últim curs han estat més de cinquanta.
Atès que les famílies afectades han manifestat el seu descontentament amb aquest
tancament portat a terme sense l’adequada informació cap als usuaris i sense conèixer
alternatives pel curs vinent.
Atès que amb el tancament del servei es poden perdre alguns llocs de feina.
Per tot això el grup municipal d’ICV- EUiA proposa que el Ple,
ACORDI
1.

Valorar positivament el servei ofert aquests anys pels professionals implicats i el
funcionament general del servei amb la col·laboració de les famílies usuàries.

2.

Instar que l’equip de govern municipal faci tots els esforços necessaris per
mantenir el servei.

3.

En el cas que el servei sigui inviable en les actuals condicions, obrir un procés
d’informació i d’estudi de la situació, comptant amb la participació dels usuaris i
de tots els grups municipals, per tal d’oferir alternatives per fer possible un
servei semblant.

La votació del vot particular dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5.
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total: 16.
S’abstenen: Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 3.
Es rebutja.
Tot seguit, es vota el dictamen que s’aprova per unanimitat.

18.- Aprovació d'una proposta de rebuig de qualsevol pagament per accedir a
l'assistència sanitària
Atès que a partir del 23 de juny tothom que retiri un medicament o un producte sanitari
d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut haurà d’abonar un euro.
Atès que queden exempts del pagament d’aquesta taxa les persones que siguin
beneficiàries d’una pensió no contributiva, del Programa de Renda Mínima d’lnserció,
d’una pensió del Fons d’Assistència Social o d’una prestació de la Llei d’integració
social dels minusvàlids.
Atès que la nova taxa s’emmarca en la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, publicada al DOGC 60954, de 23 de març de 2012.
Atès que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una barrera
d’accés a les prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut.
Atès que es tracta d’una mesura purament economicista que no servirà per racionalitzar
el consum de medicaments i que per contra posarà en perill els principis d’equitat i
justícia social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més
malaltes.
Atès que els pensionistes, que actualment no paguen pels medicaments que
consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20 euros
cada mes. A les persones actives, que ja abonen el 40% de les receptes, se’ls
augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda.

Atès que a Catalunya aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern central del
PP, el qual a més retirarà aquest estiu 456 fàrmacs d’ús comú del finançament públic,
amb totes les nefastes conseqüències que això comportarà als mes desfavorits.
Tot això suposa;
-

Una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l’atenció sanitària
d’accés universal.

-

Una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes
de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat,
que perjudicarà encara més a les rendes salarials baixes com la majoria de
pensionistes i persones aturades.

-

Pot reduir l’ús dels serveis sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una
major despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de la
població.

-

Cal recordar als que parlen de la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat
del sistema que els usuaris ja en són responsables en la mesura en què el sistema
es finança per la via dels impostos.

-

Existeixen altres mesures per obtenir més ingressos, a partir de gravar les grans
fortunes, i no pas per la via de castigar la malaltia.

-

Cal demanar responsabilitats als qui han utilitzat els recursos públics en benefici
d’interessos privats, per contra de pressionar més a la classe treballadora i de
retallar els serveis públics.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar de manera rotunda l’aplicació de qualsevol repagament per accedir als
medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro por recepta.
2. Exigir al Govern de l’estat que revisi l’eficàcia terapèutica dels medicaments que es
retiren del finançament públic, i mentre no es demostri la manca d'efectes
terapèutics, es mantinguin els 456 medicaments que han estat retirats.
3. Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya i el
Govern Espanyol a establir altres mesures per reduir-ne els costos i evitar el
malbaratament de medicaments.
4. Enviar aquests acords al Departament de salut de la Generalitat de Catalunya, la
ministra de sanitat del Govern Espanyol així com als grups parlamentaris del
Congrés, el Senat i el Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i

la Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats locals relacionades amb la
salut.
La votació dóna el següent resultat:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i
Vilaret. Total: 17.
Voten no: Beteta, Fernández, Muñoz, Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn, Total: 7.
S’abstenen: Ningú.
S’aprova per majoria.

19.- Aprovació d'una proposta sobre la cessió i ús d'espais municipals a les
associacions de la ciutat
Atès que afortunadament a la ciutat de Mollet del Vallès hi tenim un teixit associatiu ric
i divers, que configura un mosaic d’unes dues-centes entitats (que constin en el registre
de l’Ajuntament) que treballen en àmbits com l’esportiu, el cultural, el del tercer sector,
la gent més jove i més gran, el medi ambient, l’educació, etc.
Atès que la relació d’aquestes associacions amb l’Ajuntament de Mollet i el suport que
precisen d’aquest és molt diferenciat en funció de l’activitat que cadascuna d’elles
desenvolupa, però a grans trets aquest suport es pot concretar de tres maneres:
subvencions econòmiques periòdiques o puntuals, cessió puntual de materials i cessió
d’espais.
Atès que en el darrer cas citat, el de la cessió d’espais, la casuística entre les diferents
entitats és molt amplia. Majoritàriament les que disposen d’un espai per treballar el
tenen cedit de forma compartida en algun dels centres cívics; altres disposen d’espais
propis, de propietat o de lloguer, mentre que un tercer grup disposa d’espais d’us
exclusiu en equipaments municipals de la ciutat. Aquesta diversitat de situacions ve
acompanyada també de condicions d’ús diferenciades, que s’han anat creant i adaptant a
cada associació, de manera que el temps ha consolidat situacions difícils d’entendre des
de la perspectiva de l’equitat en el tracte a tots els ciutadans que ha de caracteritzar les
accions de qualsevol institució pública i en concret a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Atès que la greu crisi econòmica i financera en la que estem immersos, i en particular la
delicada situació de les arques municipals, està afectant directament a les entitats de la
ciutat, que veuen minvades les subvencions i el suport institucional i que en molts casos
tenen moltes més dificultats per portar endavant la feina amb la que enriqueixen el teixit
social molletà.

Atès que el rigor, la transparència i l’equitat han de regir la gestió dels recursos
municipals i les actuacions de l’administració sempre, però encara amb més claredat
quan aquest recursos són escassos i objecte de retallades.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fer públic un llistat amb tots els espais i/o equipaments públics municipals
concessionats, arrendats o cedits sota qualsevol altra forma a associacions de la
ciutat amb l’entitat beneficiada corresponent en cada cas; també de les activitats que
s’hi practiquen i del tipus de llicència que es disposi per efectuar-la, així com del
règim de cessió d’ús que s’ha efectuat en cadascun dels casos.
2. Per tal de resoldre aquelles situacions que, a més de constituir una injustícia flagrant
cap al conjunt de les entitats de la ciutat, puguin ser objecte d’irregularitats legals i
administratives, que es redacti un protocol o normativa que especifiqui en quines
condicions i sota quin règim es faran les concessions, arrendaments o cessions dels
espais en funció de l’ús a que es destini.
3. Revisar totes les cessions actuals sota aquest nou criteri de manera que es garanteixi
la igualtat d’oportunitats d’accés als recursos públics en funció dels criteris polítics i
tècnics que s’estableixin.
4. Traslladar aquest acord a totes les associacions incloses en el registre d’entitats de
Mollet del Vallès.
La votació dóna el resultat següent:
Voten si: López Mayolas i Vilaret. Total: 2.
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total: 16.
S’abstenen: Escribano, López Rodríguez, Sancho, Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 6.
Es rebutja.

20.- Aprovació d'una proposta de suport a les seleccions esportives catalanes
Atès que l’esport és una element bàsic de cohesió d’una societat.
Atès que la societat catalana, i també la molletana, es caracteritza per tenir molt clubs i
entitats esportives que són la garantia d’un nivell esportiu d’altíssima qualitat reconegut
arreu del món.

Atès que les federacions esportives i les seleccions esportives representen molt més que
un equip i són el reflex de l’imaginari col·lectiu d’una societat.
Atès que la ciutadania catalana va reclamar amb 500.000 signatures les seleccions
esportives catalanes, així com ho han fet molts clubs i federacions esportives del país.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Felicitar la Selecció Espanyola de Futbol pel títol aconseguit a l’Eurocopa d’aquest
any.
2. Demanar que les primes aconseguides pels jugadors per la victòria siguin destinades
a finalitats socials, entenent els difícils temps pels quals estem passant.
3. Estar al costat de les reivindicacions de la ciutadania i de les bases esportives i la
majoria de clubs i federacions del país que reclamen que Catalunya tingui les seves
pròpies seleccions esportives.
La votació dóna el resultat següent:
Voten si: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5.
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzon, Pérez, Safont, Soler, Daví, Guillaumes, Olaria, Talarn Beteta, Fernández i
Muñoz. Total: 19.
S’abstenen: Ningú.
Es rebutja.

21.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
22.- Precs i preguntes
Es reprodueixen a l’arxiu que s’indica a la diligència.
L'alcalde aixeca la sessió a les 18.47 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu
video_20120716205310000_FH.videoacta.
La secretària.

