ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
25 de juny de 2012
19.05 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Maria Mercè Bertrán Fernández, regidora
Josep Ramón Bertolín Edo, regidor
Manuel Beteta Palenzuela, regidor
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
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
Oscar Fernández Catalán, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Feliu Guillaumes Ràfols, 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
Alícia Puig Romagosa, secretària
Josep Barberà Boix, interventor
Incidències
Se n’absenten
Manuel Beteta Palenzuela (Punt 12).

Absents
Marta Vilaret Garcia. (S’excusa per l’absència).

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 2 i de 29 de maig de 2012
2. Correspondència i resolucions
3. Aprovació del resum numèric de la revisió del Padró municipal d'habitants a 1 de
gener de 2012
4. Aprovació inicial d'una modificació d'ordenances de preus públics
5. Aprovació inicial d'una modificació de crèdits al Pressupost de 2012
6. Rectificació d'errors materials de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles
públics i activitats recreatives
7. Determinació de les festes locals per a 2013
8. Aprovació d'una proposta en relació a l'operació de rescat del sistema financer de
l'Estat
9. Aprovació d'una proposta en relació a l'amnistia fiscal aprovada pel govern de l'Estat
10. Aprovació d'una proposta contrària a la instal·lació del projecte d'Eurovegas
11. Aprovació d'una proposta en suport de la iniciativa legislativa popular per a la
regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments i foment del lloguer
social
12. Aprovació d'una proposta de solidaritat amb Lefkir Kaziza, jove sahrauí, en la seva
vaga de fam
13. Aprovació d'una proposta en relació a la situació de l'educació pública a Catalunya
14. Aprovació d'una proposta sobre la celebració de la Festa Major 2012
15. Aprovació d'una proposta sobre la unitat lingüística
16. Mocions d'urgència
17. Precs i preguntes

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 2 i de 29 de maig de 2012
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions ordinàries de 2 i 29 de maig de 2012.

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

3.- Aprovació del resum numèric de la revisió del Padró municipal d'habitants a 1
de gener de 2012
Vist l'article 81 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, indica que els ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l '1 de gener de cada
any.
Vist l’informe del cap de Servei d’Informació i Atenció Ciutadana amb el vist i plau de
la directora de Serveis d’Acció Institucional i Participació.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar conformitat als resums numèrics resultants de la revisió anual del padró
municipal d'habitants a 1 de gener de 2012 amb un total 52.368 veïns i veïnes
2. Traslladar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística per al seu coneixement.
La Sra. Pérez presenta el dictamen.
Intervenen al debat:
- El Sr. Beteta: Hi ha llars de fins a 13 persones. Pregunta si es pensa adoptar alguna
mesura.
- La Sra. Pérez: Hi ha algunes famílies extenses, amb ascendents i descendents, que
conviuen en una mateixa llar, però de 13 persones només n’hi ha una. Periòdicament es
fan comprovacions per determinar si la manifestació que s’ha fet al padró es correspon
amb la realitat.
S’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació inicial d'una modificació d'ordenances de preus públics
Ateses les vigents Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici de 2012,
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 14 de novembre de 2011 i
publicades al BOP de 27 de desembre de 2011.
Atès que la disminució de les subvencions destinades a escoles bressol i a escoles de
música per part de la Generalitat de Catalunya té una repercussió directa en les tarifes
de les Ordenances de Preus públics 3.4 i 3.8, reguladores del “Preu públic per la
prestació del servei d’escoles bressol” i del “Preu públic per la prestació del servei de
l’escola municipal de música”, respectivament, de l’exercici 2012 i següents.
Vistos els càlculs dels costos de les escoles bressol i de l’escola municipal de música
que consten a l’expedient.
Atès que l’expedient ha estat informat per la Intervenció de fons.
Atès l’article 15 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix que
les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels tributs propis i aprovar
les corresponents ordenances fiscals, i el que estableixen els articles 41 i següents de la
mateixa llei pel que fa als preus públics.

Atès l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix com a competència
del Ple l’atribució de l’aprovació de les ordenances, i els articles 22, 47.1 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en la seva modificació
aprovada per la Llei 57/2003, de 16 desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Preus Públics núm. 3.4
reguladora del “Preu públic per la prestació del servei d’escoles bressol” de l’any
2012, segons el següent detall:
- Modificar l’apartat 1 de l’article “4. Obligació de pagament”:
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment de la formalització de la matrícula i finalitza quan es comuniqui la baixa,
mitjançant comunicació expressa que haurà de presentar-se a l’Institut Municipal
d’Educació abans del dia 28 del mes anterior al que hagi de tenir efecte la baixa.
- Modificar la Disposició final:
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre
de 2012 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
- Modificar l’Annex de tarifes:
Concepte
1. Servei d’educació infantil de primer cicle, en horari general
Import mensual màxim
2. Servei d’acollida
2.1. Import mensual
2.2. Import diari
3. Servei de menjador
Per cada menjar servit esporàdic. Import màxim
Per cada menjar servit fix. Import màxim
4. Servei de berenar
Per cada berenar servit. Import màxim

EUR
286,36

40,00
4,00
7,00
7,00
1,25

2. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Preus Públics núm. 3.8
reguladora del “Preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal de
música” de l’any 2012, segons el següent detall:
- Modificar la Disposició final:

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de setembre
de 2012 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

3R. GERMANS DE
MOLLET O MÉS
(bonificació 40%)

2n. GERMANS DE
MOLLET I B.J.M.
(bonificació 20%)

RESIDENTS
MOLLET 12/13

TIPUS

RESIDENTS FORA
DE MOLLET I
MAJORS 18 ANYS

-Modificar l’Annex de tarifes:

MATRÍCULA (Pagament únic anual)

93,78

93,78

93,78

93,78

SENSIBILITZACIÓ 45m. set.

46,42

75,80

37,14

27,85

SENSIBILITZACIÓ 1h. set.

60,22

89,04

48,18

36,13

LLENGUATGE MUSICAL 45m + 30m. INSTRUMENT

64,97

94,91

51,98

38,98

LLENGUATGE MUSICAL 45m + 45m. INSTRUMENT

72,79

106,34

58,23

43,67

LLENGUATGE MUSICAL 1,30h. set.

66,24

96,32

52,99

39,75

LLENGUATGE MUSICAL 1,30h. set. + 30m. INSTRUMENT

94,68

118,21

75,75

56,81

LLENGUATGE MUSICAL 1,30h. set. + 45m. INSTRUMENT

102,78

128,68

82,22

61,67

LLENGUATGE MUSICAL 1,30h. set. + 60m. INSTRUMENT

115,05

144,43

80,53

69,03

87,16

115,43

65,37

52,30

LLENGUATGE MUSICAL 2h. set. + 30m. INSTRUMENT

108,64

134,68

76,05

65,19

LLENGUATGE MUSICAL 2h. set. + 45m. INSTRUMENT

118,96

148,06

83,27

71,38

LLENGUATGE MUSICAL 2h. set. + 60m. INSTRUMENT

131,37

163,54

91,96

78,82

93,03

123,66

65,12

55,82

LLENGUATGE MUSICAL 2,15h. set. + 30m. INSTRUMENT

116,32

144,44

81,42

69,79

LLENGUATGE MUSICAL 2,15h. set. + 45m. INSTRUMENT

127,33

158,94

89,13

76,40

LLENGUATGE MUSICAL 2,15h. set. + 60m. INSTRUMENT

141,83

176,36

99,28

85,10

99,45

131,06

69,62

59,67

LLENGUATGE MUSICAL 2,30h. set. + 30m. INSTRUMENT

123,85

153,79

86,70

74,31

LLENGUATGE MUSCIAL 2,30h. set. + 45m. INSTRUMENT

136,54

170,10

95,58

81,93

LLENGUATGE MUSICAL 2,30h. set. + 60m. INSTRUMENT

151,04

188,08

105,73

90,62

LLENGUATGE MUSICAL 2,45h. set.

106,43

140,41

74,50

63,86

LLENGUATGE MUSICAL 2,45h. set. + 30m. INSTRUMENT

131,25

163,14

91,88

78,75

LLENGUATGE MUSICAL 2,45h. set. + 45m. INSTRUMENT

145,19

180,56

101,63

87,12

LLENGUATGE MUSICAL 2,45h. set. + 60m. INSTRUMENT

160,39

199,65

112,27

96,23

LLENGUATGE MUSICAL 3h. set.

113,41

147,94

79,39

68,05

LLENGUATGE MUSICAL 3h. set. + 30m. INSTRUMENT

140,04

173,60

98,03

84,02

LLENGUATGE MUSCIAL 3h. set. + 45m. INSTRUMENT

153,98

190,46

107,79

92,39

LLENGUATGE MUSICAL 3h. set. + 60m. INSTRUMENT

170,29

211,37

119,20

102,17

LLENGUATGE MUSICAL 3,15h. set.

118,16

153,95

82,71

70,90

LLENGUATGE MUSICAL 3,15h. set. + 30m. INSTRUMENT

146,60

180,58

102,62

87,96

LLENGUATGE MUSICAL 2h. set.

LLENGUATGE MUSICAL 2,15h. set.

LLENGUATGE MUSICAL 2,30h. set.

LLENGUATGE MUSICAL 3,15h. set. + 45m. INSTRUMENT

162,21

200,78

113,55

97,33

LLENGUATGE MUSICAL 3,15h. set. + 60m. INSTRUMENT

176,85

220,99

123,80

106,11

LLENGUATGE MUSICAL 3,30h. set.

123,47

160,93

86,43

74,08

LLENGUATGE MUSICAL 3,30h. set. + 30m. INSTRUMENT

153,02

188,81

107,12

91,81

LLENGUATGE MUSICAL 3,30h. set. + 45m. INSTRUMENT

170,31

210,13

119,22

102,18

LLENGUATGE MUSICAL 3,30h. set. + 60m. INSTRUMENT

186,62

230,34

130,63

111,97

LLENGUATGE MUSICAL 3,45h. set.

127,94

166,65

89,56

76,77

LLENGUATGE MUSICAL 3,45h. set. + 30m. INSTRUMENT

159,31

195,79

111,52

95,58

LLENGUATGE MUSICAL 3,45h. set. + 45m. INSTRUMENT

178,68

220,17

125,08

107,21

LLENGUATGE MUSICAL 3,45h. set. + 60m. INSTRUMENT

194,01

241,49

135,81

116,41

LLENGUATGE MUSICAL 4h. set.

133,39

174,47

93,37

80,04

LLENGUATGE MUSICAL 4h. set. + 30m. INSTRUMENT

165,31

205,00

115,72

99,19

LLENGUATGE MUSICAL 4h. set. + 45m. INSTRUMENT

186,08

228,68

130,25

111,65

LLENGUATGE MUSICAL 4h. set. + 60m. INSTRUMENT

202,94

251,40

142,06

121,77

LLENGUATGE MUSICAL 4,30h. set.

143,17

186,20

100,22

85,90

LLENGUATGE MUSICAL 4,30h. set. + 30m. INSTRUMENT

179,27

220,21

125,49

107,56

LLENGUATGE MUSICAL 4,30h. set. + 45m. INSTRUMENT

201,85

191,40

141,29

121,11

LLENGUATGE MUSICAL 4,30h. set. + 60m. INSTRUMENT

219,27

271,07

153,49

131,56

64,36

111,84

48,27

38,62

INSTRUMENT INDIVIDUAL 45m. set.

93,48

155,44

70,11

56,09

INSTRUMENT INDIVIDUAL 60m. set.

107,28

178,58

80,46

64,37

INSTRUMENT INDIVIDUAL 30m. set. + LLENGUATGE 1,5 h.

130,61

208,16

101,27

78,36

INSTRUMENT INDIVIDUAL 45m. set. + LLENGUATGE 1,5 h.

159,73

251,76

123,11

95,84

INSTRUMENT INDIVIDUAL 30m. set. + LLENGUATGE 2 h.

151,53

227,27

113,65

90,92

INSTRUMENT INDIVIDUAL 45m. set. + LLENGUATGE 2 h.

180,65

270,87

135,48

108,39

GRUP DE CAMBRA 45 m. *

46,42

75,80

37,14

27,85

GRUP DE CAMBRA 60 m. *

60,22

89,04

48,18

36,13

CORAL INICI I i II. 45 m. *

46,42

75,80

37,14

27,85

RODA D’INSTRUMENTS 30m. *

24,00

52,00

19,00

14,00

CONJUNTS INSTRUMENTALS 60 m. *

60,22

89,04

48,18

36,13

CONJUNTS INSTRUMENTALS 60 m. *

66,24

96,32

52,99

39,75

INSTRUMENT INDIVIDUAL 30m. set.

* Aquests preus només seran aplicables a les persones que no estiguin cursant altres matèries a l’Escola o que estiguin
rebent exclusivament classes d’instrument.

Normes d’aplicació de les tarifes:

1. Els alumnes que assisteixin només a formacions instrumentals hauran de
pagar únicament la matrícula del curs.
2. Els lliuraments de fotocòpies o manuals, soltes o enquadernades, es cobraran
al preu de cost per l’Escola.
3. L’organització de cursets, tallers, seminaris i concerts per encàrrec d’altres
entitats, així com la cessió d’ús dels instruments de l’Escola Municipal de
Música es determinaran per la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació

de Mollet del Vallès, així com el preu públic corresponent dins del màxim
establert.
4. Les quotes corresponents a les tarifes seran aprovades pel Consell Rector dins
els màxims establerts.
3. Sotmetre la modificació a informació pública i audiència de les persones interessades
per un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província.
4. Entendre definitivament aprovada la modificació en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública i publicar-ne el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
Les Sres. Domínguez i Bertràn presenten el dictamen.
Intervenen al debat:
- El Sr. López Mayolas: Un estat que retalla en educació és un estat que no funciona.
Espera que s’aporti el que s’ha promès per a les escoles bressol, però queda clar que no
se’n farà cap per a les escoles de música.
- La Sra. Escribano: És vergonyós com la Generalitat està donant les notícies sobre les
aportacions a les escoles municipals i també que es carreguin totes les retallades en els
àmbits de salut i educació, perquè l’educació és una inversió. L’Ajuntament hauria de
ser més combatiu i exigir un finançament adequat. Valora positivament que no es
rebaixi l’aportació municipal, però la càrrega sobre les famílies serà molt gran. Pregunta
si s’està estudiant l’atorgament d’ajuts per a les persones que no poden pagar l’import
de les matrícules.
- La Sra. Calvo: S’està fent novament el debat de les retallades. A ningú li agraden, però
són necessàries. Només s’està aprovant el preu màxim, però no sap si el percentatge
d’increment és l’adequat.
El Sr. Guillaumes: També és vergonyós negar el dèficit, sobretot quan ho fa el que
governava abans. No és cert que es retalli només en sanitat i educació; el que passa és
que del pressupost de la Generalitat el 50% és sanitat i de la resta, el 25% educació, per
la qual cosa és inevitable retallar en aquestes partides.
- El Sr. López Mayolas: Les famílies també han vist disminuïts els seus ingressos. El
govern d’esquerres va millorar els serveis educatius i sanitaris. La culpa no la té
Madrid, sinó nosaltres que no demanem el que és nostre. D’altra banda, tot són
prioritats, es podia haver decidit retallar en defensa, però es retalla en educació.
- La Sra. Escribano: L’increment de les tarifes pot limitar l’accés al servei d’un conjunt
de la població, per la qual cosa proposa que s’incrementin els ingressos per tal de poder
finançar aquests serveis. També aposta per la universalització del servei de 0 a 3 anys.

- La Sra. Calvo: Si s’incrementen els ingressos, la gent haurà de pagar més. Reconeix
que l’Ajuntament ha fet un esforç per mantenir la seva aportació. No nega les retallades
fetes per tots els governs.
- El Sr. Guillaumes: El govern tripartit havia descobert la manera de fer coses i no
pagar-les. El govern de la Generalitat si que reclama les aportacions a Madrid. El seu
grup no comparteix la idea de la universalització de l’ educació de 0 a 3 anys. D’altra
banda, si es fa una política de beques adequada ningú no té perquè sortir perjudicat i
permetrà racionalitzar el sistema.
- La Sra. Domínguez: Aposta pel model d’escoles bressol que existeix i vol continuar
mantenint-lo i per això, l’aportació de l’Ajuntament serà superior. Respecte a la
tarifació social, n’ha parlat la Consellera d’Ensenyament, però no l’Ajuntament. Es
preveu aplicar una política de beques. Una part d’aquestes retallades venen imposades
pel govern de Madrid.
- La Sra. Bertràn: S’ha intentat que no tot l’increment del cost de l’Escola de Música
recaigués sobre les famílies i per això s’han fet reestructuracions de grups i també una
política de reduccions.
- L’alcalde: S’ha demanat a la Conselleria que modifiqui la normativa d’escoles bressol
per fer-la més flexible i perquè, de cara al 2013 es pugui recuperar una part de les
beques, S’ha intentar negociar per tal d’incrementar l’import de nou. Si l’aportació de la
Generalitat es redueix sobre la previsió això posarà en dificultat el pressupost
municipal. El nou avantprojecte de llei de règim local que s’ha conegut preocupa el món
municipal atès que l’atribució de competències taxades als municipis pot fer tancar
molts serveis.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total:16
Voten no: ningú
S’abstenen: Escribano, López R., Sancho, Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz i López M.
Total: 8
S’aprova per majoria.

5.- Aprovació inicial d'una modificació de crèdits al Pressupost de 2012
Retirat.

6.- Rectificació d'errors materials de l'Ordenança d'intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de maig de 2012, va acordar
l’aprovació definitiva de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives
Atès que s’han detectat errades materials en el text de l’Ordenança d’intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Atès que l’apartat 2 de l’article 105 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, les errades materials de fet o aritmètiques existents als seus actes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
Rectificar els errors materials del text de l’Ordenança d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives aprovada definitivament en sessió del Ple de
l’Ajuntament de data 29 de maig de 2012, en el sentit de:
Article 53.1 allà on diu “L’informe previst a l’article 35 d’aquesta...” ha de dir:
“L’informe previst a l’article 33 d’aquesta...”
Article 74.1 allà on diu “...documentació exigida en l’article 64...” ha de dir:
“...documentació exigida en l’article 63...”
Article 118.4 allà on diu “...regulats als articles 99 a 101 d’aquesta...” ha de dir:
“...regulats als articles 98 a 100 d’aquesta...”
Disposicions transitòries. Vuitena allà on diu: “...horari de funcionament a les 7 hores i
finalitzar-lo a les 0,30 hores” ha de dir “ ...horari de funcionament a les 7 hores i
finalitzar-lo a les 01,00hores”

S'aprova per unanimitat

7.- Determinació de les festes locals per a 2013
L’article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text
refós de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, dues
seran locals. També l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació
de jornades de treball, hores extraordinàries i descansos.
De conformitat amb el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, abans
esmentat, seran també inhàbils per el treball, retribuïts i no recuperables, fins a dos dies
de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició li són pròpies a cada

municipi, determinant-se per l’autoritat laboral competent, a proposta del Ple de
l’Ajuntament corresponent.
Vist l’informe del cap de Serveis Jurídics de 15 de juny de 2012.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Fixar els dies 22 de gener i 19 d’agost com a festes locals per a l’any 2013, que
corresponen a la festivitat de Sant Vicenç i a la Festa Major d’estiu, respectivament.
2. Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
S'aprova per unanimitat

8.- Aprovació d'una proposta en relació a l'operació de rescat del sistema financer
de l'Estat
Atès que el darrer informe elaborat pel Fons Monetari Internacional (FMI) xifrava en
40.000 milions d'euros les necessitats del sistema financer espanyol per tal d’enfortir els
balanços de les entitats amb dificultats.
Atès que el passat dia 9 de juny de 2012, el Ministre d’Economia va anunciar que
l’Estat espanyol havia sol·licitat a les institucions europees un mecanisme de rescat per
valor de 100.000 milions d’euros per recapitalitzar el sistema financer espanyol i
treure’l de la difícil situació en què es troba.
Vist que, a hores d’ara, encara s’ha de concretar com es comptabilitzarà aquesta ajuda,
l’impacte que pot tenir en els Pressupostos Generals de l’Estat , amb quines condicions
es produirà el préstec, si es cedirà sobirania del sistema financer espanyol o si també es
perdrà sobirania fiscal.
Atès que els dies posteriors a l’anunci de la sol·licitud d’ajuda a la Unió Europea els
mercats financers continuen tenint dubtes sobre les solvència de l’Estat Espanyol per fer
front a aquesta important crisis financera.
Atès que el Govern de l’Estat haurà de seguir rigorosament el pla d’ajust si vol que la
Unió Europea continuï aportant ajuda a Espanya i per tant, aquesta línia de crèdit de fins
a 100.000 milions d’euros, en paraules de l’Eurogrup, influenciarà indirecta i
decisivament en les reformes estructurals als quals ha de fer front l’Estat Espanyol.
Vist que les darreres recomanacions de la UE apunten a l’increment de l’IVA, accelerar
la reforma de les pensions, endurir encara més la reforma laboral i contenir la despesa
de les comunitats autònomes i per tant, a l’adopció de mesures que acabarà pagant
directament la ciutadania.

Atès que cal delimitar la responsabilitat d’aquells que des de les diferents institucions,
polítiques, financeres, administratives han tingut relació amb el procés de deteriorament
del sistema bancari del país amb la voluntat de que no es torni a cometre errors i
assegurar un correcte funcionament del sistema financer ja que aquest és la clau per al
futur de la nostra economia i per a la creació d’ocupació.
Atès que cal que el Govern de l’Estat plantegi polítiques de creixement per tal
d’assegurar la prestació de serveis públics elementals com la sanitat, l’educació i les que
garanteixin el benestar social i ajudin als ciutadans que més estan patint aquesta greu
crisi econòmica.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Demanar al Govern de l’Estat que articuli el sistema necessari perquè aquesta
injecció de capital a la banca permeti desbloquejar el crèdit a les famílies, a les
empreses i als autònoms, estimuli el creixement i afavoreixi la creació d’ocupació.
2. Reclamar al Govern de l’Estat que investigui la gestió i els processos de
reestructuració de les entitats bancàries intervingudes i es depurin responsabilitats.
3. Demanar al Govern de l’Estat que apliqui als directius/ves de entitats financeres
intervingudes una normativa que impedeixi el cobrament de indemnitzacions i les
aportacions milionàries a plans de pensions que s’estan produint fins ara.
4. Instar al Govern de l’Estat perquè apliqui una normativa a totes les entitats
financeres intervingudes perquè els actius immobiliaris que s’han quedat les entitats
com a conseqüència d’impagats passin a destinar-se majoritàriament a habitatge
social i fonamentalment a lloguer social.
5. Traslladar aquest acord al Congrés del Diputats.
El grup municipal d’ICV-EU i A ha presentat el vot particular següent:
“Aquestes setmanes s’ha fet públic el rescat del sector financer espanyol, per un import
de 100.000 milions d’euros, per part de la UE i gestionat pel FROB. Aquest rescat
d’entitats privades, tindrà efectes molt negatius i devastadors, doncs porta aparellades
un paquet de condicions que afectaran durament a les polítiques públiques de l’estat i en
primer terme als ciutadans.
Es tracta doncs, d’un rescat per a entitats privades amb fons públics, que caldrà acabar
pagant per part de la ciutadania. El cas de Bankia ja ha estat un precedent, i un exemple
d’aquesta política.
La crisi de Bankia ha posat de nou en evidència al govern del PP, el qual torna a posarse al servei del capital financer, injectant quantitats obscenes de diners a sufragar el
deute d’aquesta entitat, mentre per una altra banda es dedica a retallar salvatgement els
serveis públics essencials i a privatitzar-los.

En el mateix moment que es planteja introduir el repagament sanitari i s’anuncien
milers d’acomiadaments a l’ensenyament i al sector públic, el govern del PP amb el
suport explícit del PSOE, aprova nacionalitzar pèrdues del sector privat a costa de tota
la ciutadania en benefici d’uns pocs privilegiats.
En el cas de Bankia, el suport de l’estat espanyol ascendeix des del començament de la
crisi financera a l’any 2008, a 33.000 milions d’euros de diners públics; i cal afegir
l’actual Pla de Rescat, el qual compromet de nou una part important dels 100.000
milions del rescat europeu.
És vergonyós que es dugui a terme aquest pla de rescat d’entitats bancàries i en concret
de salvament de Bankia, mentre només durant l’any 2011 la directiva d’aquesta entitat
va cobrar 32 milions d’euros, dels quals 11 milions van ser pels tres principals dirigents,
i d’aquests, més de 5 per a l’antic vicepresident del govern d’Aznar, Rodrigo Rato, al
que per si fos poc pretenen indemnitzar amb 1,2 milions d’euros més.
En tota aquesta gestió se’n deriven responsabilitats de qui va estar al càrrec de la gestió,
i de fet s’han obert diligències per part de la Fiscalia, per la pèssima gestió i per
pràctiques delictives; Així mateix, col·lectius com el 15M estan impulsant accions
judicials, com és la querella contra Rodrigo Rato, per tal d’investigar el cas.
Per la seva banda, el PP està utilitzant la seva majoria absoluta per tal de frenar
qualsevol intent de depurar responsabilitats.
Atès que el rescat de Bankia afecta de manera directa a la ciutadania molletana, doncs la
xifra a pagar a l’entitat prové de diners públics; una xifra que repartida entre tots els
habitants de l’estat suposa uns 500 euros per habitant. Només tenint en compte la
població de Mollet, estem parlant de més de 26 milions d’euros.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Mollet l’adopció dels següents
ACORDS
1

Instar al govern de l’estat a suspendre d’immediat el pagament del deute de Bankia
amb diners públics i procedir a una auditoria pública d’aquesta entitat, destinant
aquests fons als serveis públics essencials que estan retallant.

2

Instar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a deixar de treballar amb entitats
bancàries que falsegin els seus balanços.

3

Instar al Congrés dels Diputats perquè creï una Comissió d’Investigació amb
l’objectiu d’examinar les causes de la crisi financera i en particular la gestió de
Bankia, i que s’investiguin les responsabilitats de directius i exdirectius de l’entitat.

4

Instar a la celebració d’un referèndum per tal que la ciutadania voti si dóna suport o
no a aquest rescat financer.

5

Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament i als seus grups parlamentaris, i al
Govern de la Generalitat tot instant-los a afegir-se a la demanda.”

El Sr. Garzon presenta el dictamen.
Intervenen al debat:

La Sra. Escribano: El seu grup ha presentat un vot particular tot proposant uns punts que
pensaven que es podrien incorporar al dictamen. No ha estat així i per això el mantenen,
en el benentès que, si no prospera, donaran suport al dictamen de l’Equip de govern.
El Sr. López Mayolas: Aquest assumpte remet a fa dos o tres anys, quan es va fomentar
la unió de caixes que ha fet desaparèixer moltes caixes catalanes. Ara resulta que els que
estaven malament eren els bancs. L’Estat espanyol és el que ha comès més fallides al
llarg de la història i ara preveu laminar el poder municipal. S’absté perquè el seu grup
no creu en aquest Estat.
El Sr. Fernàndez: El seu grup votarà en contra per responsabilitat. Ara la situació
econòmica és de pura emergència. Si les entitats bancàries no tenen viabilitat
econòmica, la borsa baixa estrepitosament. Es cert que els bancs tenen valors tòxics,
que potser estaven sobrevalorats, però l’altra part també va signar crèdits hipotecaris.
Les indemnitzacions estan previstes a l’Estatut dels Treballadors. És inviable oferir els
habitatges dels bancs en lloguer social perquè són actius que s’han de vendre.
El Sr. Guillaumes: Podem arribar a tenir una banca molt capitalitzada que no doni crèdit
perquè aquests ajuts no estan condicionats. Segurament cal atorgar-los, però se’ns estan
anant una mica de les mans. Creu en una economia de mercat, però sembla que els
bancs han de ser salvats a diferència de la resta de les empreses, que poden caure si es
gestionen d’una manera irresponsable. El Congrés dels Diputats va aprovar que els
directius dels bancs no cobressin indemnitzacions milionàries. Es pot dubtar sobre si
s’ha de rescatar un banc però no hi ha cap motiu per salvar cap banquer.
El Sr. Garzon: Totes les operacions de crèdit s’han de fer per concurs públic i s’hi ha
d’acceptar totes les ofertes. L’Ajuntament treballa des de fa anys amb algunes entitats
que estan intervingudes. Si que es pot investigar a les entitats bancàries i ja s’està
començant a fer. S’ha de deixar de donar la culpa a les persones que no poden pagar la
hipoteca. No és just perquè el sector que concentra més morositat són els promotors
immobiliaris. Als directors dels bancs no se’ls aplica l’Estatut dels Treballadors. Ja hi
ha habitatges a preu de saldo. No es tracta de donar res sinó que els habitatges
desocupats tinguin una funció social.
Es vota el vot particular amb el resultat següent:
Voten si: Escribano, López R. i Sancho. Total: 3
Voten no: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria, Talarn, Beteta, Calvo,
Fernández i Muñoz. Total: 20
S’abstenen: López M. Total: 1
Es rebutja.
Es vota el dictamen amb el resultat següent

Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López R. i
Sancho. Total: 19
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’abstenen: López M. Total: 1
S’aprova per majoria.

9.- Aprovació d'una proposta en relació a l'amnistia fiscal aprovada pel govern de
l'Estat
El govern del PP ha aprovat un pla d’amnistia fiscal que el ministre d’Hisenda ha
anomenat “pla de regularització d’actius ocults”. Es parla d’un programa extraordinari
per a incentivar que els contribuents de l’IRPF, IS i de l’IRNR regularitzin la seva
situació tributària, declarant aquells béns o drets ocults a la Hisenda Pública”.
L’operatiu d’aquest pla consisteix que aquelles persones que hagin estat evadint
impostos tinguin un termini temporal (fins a novembre de 2012) que els permeti
presentar una declaració tributaria especial en la qual se’ls gravi a un tipus impositiu del
10%. Aquest pla ja s’ha posat en funcionament.
Atès que aquest pla és enganyós, injust, inútil, inconstitucional i, a més, incrementarà el
frau.
Atès que és enganyós, ja que negar que aquest pla sigui una amnistia fiscal, és jugar
amb les paraules creient que podran enganyar algú, i prescindint del que està establert
en la literatura de la Hisenda Pública. En efecte, hi ha consens entre els economistes que
la definició d’amnistia fiscal és la següent “una mesura o conjunt de mesures amb la
finalitat de condonar penes o sancions de caràcter civil i criminal als contribuents, que
admetin voluntàriament no haver pagat el deute impositiu corresponent a impostos de
períodes precedents -o haver-lo fet parcialment-, i que ara declaren completament”... i
això és el que es fa.
Atès que és injust, per que els defraudadors i els que evadeixen capitals seran els grans
beneficiats, mentre es castiga un altre cop a les classes més populars incrementant la
pressió fiscal, pujant serveis com la llum, el gas, retallant despesa social, o rebaixant
considerablement les partides per a les polítiques actives d’ocupació. A més, aquesta
amnistia significa un greuge comparatiu enfront de qui paguen els seus impostos.
Atès que és inútil, ja que com avala l’experiència, no servirà per que aflorin tants
capitals no declarats com s’espera. A més els defraudadors no es creuran que aquesta
sigui la seva última oportunitat de treure a flotació els seus actius ocults sota amenaça
d’un pla de lluita contra el frau, perquè aquesta és la quarta amnistia fiscal de la
democràcia i, per tant, ningú veurà aquesta oportunitat com irrepetible. Per una altra
part, els vaivens de l’Executiu, i la seva aposta final pel perdó al diner negre no crearà
“confiança” en l’exterior cap a Espanya.

Atès que és presumptament inconstitucional, perquè vulnera l’esperit i la (lletra de
l’article 31 de la Constitució espanyola en el que té a veure amb la progressivitat del
pagament deis impostos. És inconstitucional perquè la Constitució prohibeix l’amnistia
i, per molt que es vulgui emmascarar, el decret llei l’estableix: A partir de determinada
quantitat, el frau constitueix un delicte fiscal i el que fa el decret llei és eximir de
responsabilitat penal als qui, al sotmetre’s a la regularització fiscal, posen al descobert
la comissió d’un delicte o delictes contra la Hisenda pública.
Atès que incrementarà el frau, ja que és un efecte crida a la insubmissió fiscal, a no
pagar, als que sí paguen tots els impostos amb regularitat, i ara veuen com un cop més
el prenen el pel.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l’amnistia fiscal proposada amb els
Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 per la seva ineficàcia i la profunda
injustícia respecte a la gran majoria de ciutadans que compleixen honestament amb
les seves obligacions tributàries.
2. Instar al Govern de l’Estat a incrementar els recursos i la plantilla de l’Agència
Tributària i reformar la seva metodologia, organització i distribució del treball, amb
l’objectiu de perseguir el frau fiscal.
3. Donar trasllat dels acords al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, i
als grups parlamentaris del Congrés del Diputats.
El Sr. Sancho presenta el dictamen proposat pel grup d’ ICV-EUiA.
Intervenen al debat:
- El Sr. López Mayolas: Hi donarà suport. Aquesta amnistia és un efecte crida a la
insubmissió. Les grans empreses, majoritàriament radicades a Madrid, són les més
defraudadores. És una mostra més de la ineficàcia de l’Estat.
- El Sr. Guillaumes: Pregunta com se sap que els defraudadors són grans fortunes si se
suposa que no se sap qui són. Diu que els grans fortunes no tenen perquè defraudar
perquè tenen instruments que els permeten pagar molt pocs impostos. Foment del
Treball va fer una proposta molt enraonada de pagar tots els impostos endarrerits més
els interessos de demora, però no va prosperar. La llei que s’ha aprovat no obliga ni a
portar els diners a Espanya, però el seu grup hi va votar a favor perquè la situació del
país era crítica. En política la coherència és una virtut, per això, malgrat els dubtes que
té, el seu grup votarà en contra del dictamen.
El Sr. Garzon: El grup socialista al Congrés ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat
contra aquesta amnistia fiscal. No és una amnistia només fiscal sinó també penal,

perquè es pot mantenir ocult l’origen dels diners. Això, després d’incrementar l’IRPF
als treballadors i als pensionistes és, com a mínim, inconstitucional.
- El Sr. Muñoz: El seu grup votarà en contra. No s’ha posat en marxa una amnistia fiscal
sinó un procés de regularització d’actius ocults. La recaptació que s’aconsegueixi
ajudarà a sostenir les despeses de l’estat de benestar i es justifica per la situació crítica
en què es troba l’economia. Es recaptarà un 10% sobre uns diners que ja estaven
perduts. No és en absolut inútil, ni tampoc anticonstitucional perquè no és una amnistia.
- El Sr. Sancho: Perdonar delictes pel 10% és una forma d’acceptar el xantatge. Respon
al Sr. Guillaumes que són els tècnics d’Hisenda els que han fet estudis estadístics
basant-se en el frau que es detecta. Li semblaria raonable permetre una regularització,
però pagar un 10% és un insult a la intel·ligència.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, , Escribano, López R. Sancho i López M. Total: 16
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Davi, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total:
8
S’abstenen:. Ningú
S’aprova per majoria.

10.- Aprovació d'una proposta contrària a la instal·lació del projecte d'Eurovegas
El Sr. López Rodríguez presenta el dictamen, proposat pel grup d’ICV- EUiA.
Intervenen al debat:
- El Sr. López Mayolas: Manifesta el seu respecte per la Unió de Pagesos que defensa
un espai molt delicat. Sembla, perquè no es nega, que es vol canviar la legislació
urbanística, laboral etc..i que el projecte no és un model de turisme de qualitat. Demana
al grup socialista que faci que aquest dictamen prosperi.
- La Sra. Calvo: No veu el projecte negatiu per Catalunya sinó tot el contrari. Veu
inversió i creació d’ocupació. Eurovegas és un complex d’oci, però l’esquerra només
parla de casinos. El mateix van dir quan es va fer Port Aventura. És una opció per
fomentar el turisme i l’ocupació.
- El Sr. Guillaumes: La majoria de les instal·lacions no tenen a veure amb el joc. En cap
cas s’ha dit que es modificaran les lleis en el sentit que ho ha dit el Sr. López.
L’esquerra s’ha oposat a molts projectes amb els arguments que està utilitzant ara i
després s’ha demostrat que no eren veritat. Opina que serà un factor que ajudarà a sortir
de la crisi per l’optimisme que generarà.

- El Sr. Garzon: D’entrada, Eurovegas no és el seu model de creixement. Demana a la
Generalitat que sigui el més transparent possible. Ara no té coneixements suficients com
per dir, d’entrada, que no vol el projecte, sobretot tenint en compte l’elevada taxa
d’atur. D’altra banda, no tothom està d’acord al Baix Llobregat en rebutjar aquest
projecte. El seu grup vol conèixer la proposta amb la màxima transparència possible,
abans de pronunciar-se, amb absolut respecte a la legalitat i tenint en compte l’opinió
del territori.
- El Sr. López Rodríguez: Es pregunta si el Sr. Garzon diria el mateix en el cas que això
ho proposessin a Gallecs. Segur que no. No entén perquè el terreny protegit del Baix
Llobregat no mereix la mateixa atenció que Gallecs. Recorda que molts socialistes s’han
manifestat en contra del projecte.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: , Escribano, López R. Sancho i López M. Total: 4
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Davi, Guillaumes, Olaria i Talarn. Total:
8
S’abstenen:. Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont i Soler. Total: 12
Es rebutja.

11.- Aprovació d'una proposta en suport de la iniciativa legislativa popular per a la
regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments i foment del
lloguer social
Atès que segons les dades del Consell General de! Poder Judicial, només entre el 2007 i
el tercer trimestre del 2011 s’han produït a Espanya 151369 processos de desnonament
com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució hipotecària iniciats
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb
les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les
famílies quan signaren els contractes hipotecaris moltes vegades amb informació
insuficient i enganyosa
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic
de dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat
constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable
del contracte hipotecari

Atès que considerem que els efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que
és als serveis socials de les administracions locals on es dirigeixen majoritàriament les
persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat, al novembre de 2010 i
a l’octubre de 2011, dues propostes d’acord per instar al Govern de l’Estat a reformar el
Codi Civil per tal de regular la dació en pagament com a procediment preferent per
extingir qualsevol obligació derivada de l’impagament d’un crèdit hipotecari.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió
parlamentària d’una reforma de la llei a través de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) impulsada por les entitats en defensa dels afectats per les hipoteques, per tal
de regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata
dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques a lloguer social, com a mesura
de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per
execucions hipotecàries.
2. Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi i
els espais públics municipals.
3. Fer públic aquest acord al municipi de Mollet del Vallès a través de les vies de
comunicació ordinàries de que disposa el consistori i mitjans de comunicació
públics.
4. Donar trasllat del present acord a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de
Mollet del Vallès PAH i de Catalunya promotores de la iniciativa legislativa popular
de regulació de la dació en pagament, de lloguer social i de paralització dels
desnonaments, així com als sindicats CCOO i UGT i entitats ciutadanes de la nostra
ciutat.
El Sr. Sancho la presenta.
Intervenen al debat:
- El Sr. López Mayolas: La situació ha fet canviar d’opinió a molta gent que abans
estava en contra, la qual cosa és positiva.
-El Sr. Beteta: Les entitats bancàries apujaran les hipoteques i l’accés al negoci
hipotecari serà més limitat. La dació en pagament funciona a d’altres països, però a un
preu molt alt. El seu grup s’abstindrà perquè, d’altra banda, això alleujaria la situació de
les famílies en dificultats.

- El Sr. Guillaumes: Hi està d’acord, però s’han treballat altres solucions, com
l’aplicació de la llei concursal a les persones físiques, que està donant bons resultats. El
seu grup votarà a favor per coherència amb la seva postura anterior.
- La Sra. Dionisio: El seu grup hi donarà suport. Recorda les mesures que ha posat en
marxa l’ajuntament: la bonificació de la plusvàlua i la posada en funcionament del
servei de mediació d’habitatge.
- El Sr. Sancho: Respon al Sr. Beteta que la dació en pagament faria que baixessin els
preus perquè introdueix risc als bancs. Li sembla bé que hi hagi d’altres mecanismes,
però el problema és que els actius han perdut molt valor.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López R.,
Sancho i López M. Total: 20
Voten no: Ningú.
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’aprova per majoria.

12.- Aprovació d'una proposta de solidaritat amb Lefkir Kaziza, jove sahrauí, en
la seva vaga de fam
Atès que Lefkir Kaziza, jove sahrauí que va començar el passat 1 de juny una vaga de
fam indefinida per l’alliberament dels 22 presos polítics sahrauís.
Atès que l’eurodiputat Willy Meyer ha presentat una bateria d’iniciatives davant l’alta
representant de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, per a instar a que es
comprometi a realitzar gestions davant el Marroc per l’alliberament dels presos polítics
empresonats sense judici des del desmantellament del Campament de Gdeim Izik el
novembre de 2010.
Atès que el vicepresident de l’lntergrup de Solidaritat amb el Poble Sahrauí al
Parlament Europeu, ha traslladat a Kaziza el suport de 42 eurodiputats de 14 països i
diversos grups polítics que donen suport a la lluita del jove i del seu poble i que
exigeixen al Marroc l’alliberament immediat dels 22 presos politics sahrauís de la presó
de Surt, l'obertura immediata dels territoris sahrauís als observadors de drets humans i la
fi a l’ocupació del Sàhara Occidental”.
Atès que l’eurodiputat Willy Meyer ha conversat amb Kaziza, que es troba ja prou
debilitat, i, davant el deteriorament de l’estat de salut del jove, i la recrudescència de la
repressió dels sahrauís als territoris ocupats, el vicepresident de la Comissió d’Afers
Exteriors del Parlament Europeu va exigir a la Unió Europea “a assumir la

responsabilitat de la descolonització i de la fi de l’ocupació del Sàhara Occidental,
tenint en compte que Espanya eludeix fer-se càrrec de la mateixa”.
Atès que el Responsable de Política internacional d’Esquerra Unida, va denunciar
davant la Unió Europea el brutal assassinat del jove sahrauí Hamdi Tarfaoui i
l'enterrament de Said Dambar, qui va rebre un tret mortal per part de les forces
d’ocupació marroquines, sense l’autorització de la seva família.
Atès que el Parlament Europeu va aprovar a l’abril una resolució que “denuncia la
continua persecució que pateixen els sahrauís sota l'ocupació marroquina, per la qual
cosa exigeix al Marroc l’alliberament dels 80 presoners polítics sahrauís, en particular
de les 22 persones detingudes sense judici des de novembre de 2010 a la presó de Salé
després del desmantellament del campament de Gdeim lzik, i sol·licita l'adopció d'un
mecanisme internacional de vigilància dels drets humans al Sàhara Occidental.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Exigir al Marroc l’alliberament dels 80 presoners politics sahrauís en particular els
22 detinguts sense judici des de novembre del 2010 a la presó de Salé.
2. Sol·licitar als organismes internacionals l’adopció de mecanismes de vigilància de
respecte dels drets humans al Sàhara Occidental.
3. Donar suport i solidaritzar-se amb el jove sahrauí en la seva vaga de fam.
4. Traslladar aquests acords al consolat del Marroc i els organismes internacionals com
el Parlament Europeu, l’ONU, ACAPS de Catalunya i al projecte TIBSIMA de
Mollet del Vallès, així com els grups parlamentaris del Congrés, del Senat i del
Parlament de Catalunya.
Intervé el Sr. Francesc Verdugo, president del projecte Tibsima -Mollet- Sahara.
El Sr. López comenta el dictamen, proposat pels grups d’ICV-EUiA i Ara MolletEsquerra.
El Sr. López Mayolas diu que espera que els grups que avui votaran a favor instin als
seus parlamentaris a mantenir aquesta posició.
S’aprova per unanimitat.

13.- Aprovació d'una proposta en relació a la situació de l'educació pública a
Catalunya
Atès la greu situació que està patint en els darrers mesos l’educació pública de
Catalunya i per extensió totes les persones que conformen la comunitat educativa, amb

les polítiques de l’actual govern de la Generalitat i del govern central, que comporten
una sèrie de mesures que posen en perill el futur de l'ensenyament púbic de qualitat del
nostre país.
Atès que la retallada de plantilles anunciada comportarà el proper curs que hi hagi al
voltant de 3.000 docents menys dels necessaris, entre primària i secundària. Per una
part, no hi haurà un augment de professorat per atendre els nous 15.000 alumnes més
que hi haurà i, per l’altra, a més, es rebaixen les plantilles existents, cosa que suposarà
més precarietat i acomiadaments pel personal substitut i interí. La retallada de personal
afectarà directament la qualitat de l’ensenyament sobretot a l l'atenció a la diversitat,
l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, el treball en grups reduïts, als
desdoblaments, als grups flexibles, i a les hores de reforç por a qui ho necessita. S’obre
la porta a la discriminació i a l'escletxa social. És així, pel que es veu, com el nostre
Govern combat el fracàs escolar que tant diu que el preocupa.
Atès que en els darrers temps s’està donant un clar empitjorament de les condicions
laborals dels professionals del sector i, en aquest sentit, cal afegir que actualment ja no
es cobreixen les baixes o reduccions de jornada del personal d’administració i serveis
(administratives, tècniques d’educació infantil, educadores USEE, vetlladores), ni del
personal subaltern. Això alenteix i dificulta força el funcionament essencial dels centres.
Al personal interí administratiu se li ha reduït el 15% de la jornada i els centres afectats
en pateixen les conseqüències.
Atès que aquestes mesures comporten entre d’altres, la supressió de moltes línies a
escoles d’arreu del territori, entre d’altres a la nostra ciutat: el curs 2012-2013 a Mollet
hi haurà quatre grups menys, tres a primària i un a secundària, i tots ells a l’escola
pública. A més, aquesta mesura comporta el tancament progressiu d’una de l'escoles
públiques més antigues de Mollet, l’escola Nicolás Longarón.
Atès que les retallades també comportaran una notable reducció de les aportacions del
govern per les escoles bressol, que passa de 1800 € per alumne i curs a 875€ pel curs
escolar 2012-2013, traslladant el 50% del cost del servei a les famílies.
Atès que les retallades en el pressupost de 2012 per ensenyament puja a 238 milions
d’euros menys que el 2011, aquesta retallada comportarà la paralització de molts dels
projectes d’escoles i instituts compromesos pel govern els quals passen a ser de dubtosa
creació, sent a la nostra ciutat un pas enrere en la construcció del 4rt institut a La
Vinyota.
Atès que la progressiva privatització i externalització d’alguns serveis públics insinuada
pel Conseller d’Economia agreuja de manera notable la situació descrita.
Atès el manifest aprovat per majoria en el darrer Consell Escolar municipal de Mollet
va aprovar per majoria a la seva darrera reunió un manifest en contra de les darreres
mesures d’ajust en l’ensenyament públic que atempten contra la qualitat de l’educació i
l’equitat.
Atès que la qualitat de l'escola pública ha de ser el referent públic.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Rebutjar les mesures que està duent el govern de la Generalitat de Catalunya i el
govern central, que van en detriment de l’educació pública, i per tant, del futur dels
ciutadans i ciutadanes del nostre país.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que faci compliment de la Llei d’Educació de
Catalunya.
3. Demanar al govern de la Generalitat que augmenti fins a 1600 € l’aportació per
alumne d’escoles bressol per al curs 2012-2013, i que la mantingui per als cursos
següents.
4. Demanar al govern de la Generalitat que inclogui en els pressupostos
d’ensenyament les partides pressupostaries necessàries per dur a terme tots els
projectes d’infraestructures que han estat aturats, entre ells, el del l’Institut de
l’Aiguaviva de Mollet ubicat a La Vinyota.
5. Demanar al govern de la Generalitat que faci auditories de costos al sistema públic
d’escoles bressol, tant de les pròpies de la Generalitat, com de les escoles bressol
municipals.
6. Rebutjar la invasió competencial duta a terme pel Govern de l’Estat i que atenta,
una vegada més, contra l’estat de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
7. Traslladar aquest acord als centres educatius de Mollet, a la Coordinadora d’AMPA
de Mollet, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

La Sra. Domínguez presenta el dictamen, que recull la proposta presentada pel grup
ICV-EUiA.
Intervenen al debat:
- La Sra. Escribano: Agraeix el suport majoritari a la proposta.
- El Sr. Muñoz: Les reformes s’han de fer per la mala gestió dels governs anteriors. El
PP presentarà una nova llei per garantir una educació de qualitat. L’ensenyament no pot
ser totalment gratuït, hi ha etapes que no són obligatòries.
- El Sr. Guillaumes: El PP no pot garantir res perquè no té competències a Catalunya. El
seu grup votarà a favor per coherència i perquè la proposta conté reivindicacions justes,

tot i que pensa que alguna de les mesures que s’han pres no afectaran de manera greu a
la qualitat de l’ensenyament.
- La Sra. Escribano: Respon al Sr. Muñoz que l’educació és una inversió, no un
malbaratament.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López R.,
Sancho i López M. Total: 20
Voten no: Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 3
S’abstenen: Ningú.
S’aprova per majoria.

14.- Aprovació d'una proposta sobre la celebració de la Festa Major 2012
El Sr. López Mayolas presenta el dictamen.
Intervenen al debat:
- La Sra. Escribano: El seu grup va proposar que el pregó fos realitzat per una persona
que tingui un vincle amb Mollet, tal com finalment s’ha recollit al dictamen.
- La Sra. Pérez: El seu grup votarà en contra, perquè, tot i que la majoria dels actes es
fan al centre, no troben que sigui el lloc idoni per fer el concert. Les colles de morats i
torrats ja tenen un espai i tenen un paper predominant en la Festa Major.
Majoritàriament s’ha tingut present la vinculació del pregoner amb la ciutat.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: , Escribano, López R. Sancho i López M. Total: 4
Voten no: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Calvo, Fernández, Muñoz, Davi, Guillaumes, Olaria i
Talarn. Total: 19
S’abstenen: Ningú.
Es rebutja.

15.- Aprovació d'una proposta sobre la unitat lingüística

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes
Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra.
Atès que Mollet del Vallès s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua
pròpia i comuna dels molletans i molletanes, independentment que es parlin altres
llengües que enriqueixen la nostra ciutat des del respecte i la tolerància.
Atès que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha defensat amb fermesa la immersió
lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català
independentment de la seva llengua familiar.
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i
que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús.
Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de primer
ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes segons al
llengua en què vulguin estudiar.
Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la
normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de
manera recíproca les televisions TV3 i Canal9.
Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant
de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més
greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes
50.000 persones a les comarques de la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la
Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part
oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a
llengua pròpia.
2. Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels diferents
territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua materna i pròpia amb
normalitat.
3. Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes
Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a les
entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i
Iniciativa Cultural de la Franja.
El Sr. López Mayolas presenta el dictamen.
Intervenen al debat:

- El Sr. Fernández: El Sr. López defensa aquí la immersió lingüística en contra de la
voluntat dels pares i fora de Catalunya defensa la llengua materna.
- El Sr. Guillaumes: A tots els països existeix la immersió. Hi ha criteris científics que
han determinat que el que es parla a la franja és el català. A València hi havia dues
línies educatives fins que el català va començar a superar al castellà; aleshores es va
voler canviar el sistema.
Es vota el dictamen amb el resultat següent:
Voten si: Monràs, Bertrán, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Davi, Guillaumes, Olaria, Talarn, Escribano, López R.,
Sancho i López M. Total: 20
Voten no: Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 3
S’abstenen: Ningú.
S’aprova per majoria.

16.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.

17.- Precs i preguntes
Precs
Del Sr. López Mayolas:
- Demana que es revisi la coordinació del semàfor del c- Vinzia/ Jaume I.
- Demana que s’estudiï un sistema més efectiu per fer les reserves dels centres cívics.
Preguntes
Del Sr. López Mayolas:
- Les mini deixalleries, es tapen per Sant Joan?
Del Sr. Sancho:
- L’Equip de govern pensa fer alguna cosa en relació a les queixes sobre l’elevat
nombre de multes que s’imposen com a conseqüència de la instal·lació de càmeres?
- Es cert que desapareixerà el servei de la Casa dels Petits l’any vinent?

La Sra. Pérez respon, en relació a les reserves dels centres cívics, que la forma de fer-ho
es presentant una instancia que és valorada pels tècnics i concedida per la Regidoria de
Cultura.
La Sra Safont respon que les mini deixalleries es tapen durant la revetlla.
La Sra. Díaz respon que en el Contracte – Programa de 2012 la Casa dels Petits deixarà
d’estar subvencionada per la Generalitat, però que es donarà suport a les famílies a
través del Casal Obert.
El Sr. Garzon contesta que li sap greu que no es pregunti per la seguretat viària en lloc
de per les multes. Diu que les sancions no són automàtiques sinó que hi ha un policia
que valida les imatges.

L'alcalde aixeca la sessió a les 23.50 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

