ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
29 de maig 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
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
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
Susana Calvo Casadesús, regidora (Punt 3)
Absents
Feliu Guillaumes Ràfols

Ordre del dia
1. Correspondència i resolucions
2. Declaració compatibilitat de Susana Calvo Casadesús
3. Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Reglament
d'ús dels equipaments cívics i culturals
4. Autorització compatibilitat d' Ignacio Lérida Pérez
5. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques del contracte
per a la prestació del servei integral de telecomunicacions de l'Ajuntament, i de la
convocatòria de licitació
6. Aprovació de la modificació del contracte de gestió indirecta dels serveis de recollida
de residus i neteja viària
7. Aprovació definitiva de l'Ordenança d'establiments de concurrència pública
8. Aprovació d'una operació de préstec per finançar el programa anual d'inversions
9. Aprovació d'una proposta a favor del manteniment de la planta de Derbi a Martorelles
10. Aprovació d' una proposta de suport al comitè d'empresa i als treballadors/res de
Merck a Mollet
11. Aprovació d' una proposta per sol·licitar un interès fix que no superi el 5% en el
mecanisme de finançament de les entitats locals per al pagament de proveïdors
12. Aprovació d'una proposta per reclamar el pagament de l'IBI dels immobles de les
confessions religioses
13. Aprovació d'una proposta contra l'homofòbia i la transfòbia
14. Aprovació d'una proposta en relació a la recuperació de pisos en desús per a cobrir
urgències socials
15. Aprovació d'una proposta en contra del tancament del Centre Educatiu els Til·lers
16. Aprovació d' una proposta d'acord de suport al manifest del Grup Dincat Discapacitat Intel·lectual Catalunya
17. Aprovació d'una proposta en relació al rei Juan Carlos de Borbón
18. Aprovació d'una proposta per declarar la caducitat de l'expedient ambiental del
''cierre de la autovía orbital''
19. Aprovació d'una proposta en defensa del cabal ambiental del riu Ebre
20. Mocions d'urgència
21. Precs i preguntes

1.- Correspondència i resolucions
No n’hi ha.
2.- Declaració compatibilitat de Susana Calvo Casadesús
Atès que el ple municipal, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va acordar el règim de
dedicacions i les retribucions dels membres electes de la Corporació.
Atès que la senyora Susana Calvo Casadesús, com a portaveu del grup municipal del
Partit Popular, té assignada una dedicació parcial, amb l’assignació d’una retribució
bruta anual de 17.100 Euros.

Vista la sol·licitud presentada per la senyora Calvo en data 7 de maig de 2012,
mitjançant la qual comunica que ha estat nomenada com a personal eventual a la
Diputació de Barcelona (BOPB de 5 d’abril de 2012).
Atès que el ple de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 22 de desembre de 2011,
va aprovar la fixació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual,
(BOPB de 5 de gener de 2012), atribuint al lloc d’assessor/a de grup polític un nivell
retributiu N6.
Atès que la regidora ha demanat li sigui declarada la compatibilitat del seu lloc principal
a la Diputació de Barcelona, amb la dedicació parcial que té assignada a l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
Atès el que determinen els articles 5 i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, en relació
amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
Atès el que determina l’article 333 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals a Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
A CO R D I
1. Declarar compatible l’exercici del càrrec que ostenta la regidora Susana Calvo
Casadesús amb dedicació parcial, amb el desenvolupament com a activitat principal
d’un lloc de treball eventual a la Diputació de Barcelona.
2. Fixar de la seva retribució bruta anual en la quantia de 14.723,62 Euros,
corresponent al 30% de la retribució assignada al lloc principal, en tant es mantingui
el seu exercici.
3. Suspendre la cotització a la seguretat social, en tant es mantingui l’exercici de
l’activitat principal.
4. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

El Sr. Fernández presenta la proposta d’acord. Destaca que la proposta és estrictament
legal i que votar-hi en contra és votar contra la persona.
Hi intervenen:

- El Sr. López Mayolas: No vota en contra ni per la persona ni pel partit, sinó per ètica.
Pensa que el sou principal és suficient i demana que la regidora renunciï a l’assignació
municipal.
- La Sra. Escribano: No vota contra la persona sinó contra la proposta. La compatibilitat
dels dos sous és legal, però no ètica. També demana que la regidora renunciï a
l’assignació municipal, de la qual, d’altra banda, el seu grup sempre ha estat en contra.
- El Sr. Daví: Votarà si per raons legals, però creu que la regidora hauria de renunciar a
l’assignació municipal. El seu vot serà afirmatiu però el seu ànim és negatiu.
- La Sr. Garzón: El seu grup votarà que si per imperatiu legal.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Beteta, Fernández i Muñoz. Total: 18
Voten no: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
S’abstenen: ningú.
S’aprova per majoria absoluta.

3.- Creació d'una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del
Reglament d'ús dels equipaments cívics i culturals
El cap de secció de Cultura, Promoció Cívica, Joventut i Gent Gran proposa mitjançant
informe de data 21 de maig de 2012, que s’iniciïn els tràmits per tal de modificar la
normativa dels centres cívics i culturals de la ciutat (Exp.A131 cultura 2012/1).
Atesa la voluntat manifestada pels grups municipals de formar part de la Comissió
d’estudi per a la modificació de normativa dels centres cívics i culturals de la ciutat
Atès que els ens locals tenen atorgada la potestat reglamentària, en l’àmbit de les seves
competències, de conformitat amb l’article 8.1.a del tex refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, potestat que comporta la possibilitat de modificar els reglaments dictats amb
anterioritat.
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
L’òrgan competent per iniciar els tràmits de modificació del Reglament és el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 52.2.d del TRLMRLC. En conseqüència, la

proposta d’acord s’haurà de sotmetre prèviament a la consideració de la comissió
informativa corresponent (article 60.2 del TRLMRLC).
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Iniciar els tràmits per modificar la normativa dels centres cívics i culturals de la
ciutat
2. Crear la comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de text de
modificació de la normativa, formada pels membres següents:
Presidenta: Mercè Pérez Piedrafita
Membres de la corporació:

Josep Ramón Bertolín Edo,
Manuel Beteta Palenzuela
Marina Escribano Maspons
Joan Daví Mayol
Oriol López Mayolas
Tècnics municipals:
Alícia Puig i Romagosa
Oriol Valls i Rovira
Marta Busquets i Font
Albert Garcia Macián
Antonio Martínez Martínez

La Sra. Pérez presenta la proposta d’acord.
S'aprova per unanimitat.

4.- Autorització compatibilitat d' Ignacio Lérida Pérez
Vista la sol·licitud presentada pel funcionari Ignacio Lérida Pérez en data 24 d’abril de
2012 (NRE 7471/2012), mitjançant la qual demana li sigui autoritzada la compatibilitat
entre el seu lloc de treball de Responsable tècnic de desenvolupament i projectes i
l’exercici privat per compte propi de la seva professió, com a tècnic informàtic.
Atès que d’acord amb la declaració del propi funcionari, l’activitat professional per
compte propi s’ha de desenvolupar fora del seu horari habitual de treball i que no es
dona cap dels supòsits d’incompatibilitat amb l’exercici d’activitats privades que preveu

l’article 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
Atès l’article 321 i següents del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals a Catalunya.
Atès el que determina l’article 333 del Decret 214/1990, que aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals a Catalunya, pel que fa a l’òrgan competent per
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Autoritzar la compatibilitat demanada pel funcionari Sr. Ignacio Lérida Pérez en
data 24 d’abril de 2012 (NRE 7471/2012) entre el seu lloc de treball principal de
Responsable tècnic de desenvolupament i projectes i l’exercici lliure de la seva
professió com a tècnic informàtic.
2. Aquesta autorització de compatibilitat resta condicionada a l’estricte compliment del
que determina l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i a
l’estricte compliment de la seva jornada i horaris laborals.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
S’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques del
contracte per a la prestació del servei integral de telecomunicacions de
l'Ajuntament, i de la convocatòria de licitació
Atesos els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la
contractació per a la prestació del servei integral de telecomunicacions de veu i dades de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Exp. COSE/12011).
Atès l’informe emès pel cap de servei de Tecnologies i Comunicacions de data 17 de
maig de 2012.
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Serveis Jurídics de data 17 de maig
de 2012.
Atès els informes emesos per la Intervenció de Fons i per la Secretaria General.

Atesos els articles 16.1.b), 109, 110, 115.1, 116.1, 117, 118.2, 138.2, 142.1, 159.1, 212
i la disposició addicional segona, apartats 2, 7 i 8 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vistos els articles 52.2.n), 52.4, 57, 60.2. 274.1.b) i 274.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran la
contractació per a la prestació del servei integral de telecomunicacions de veu i
dades de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
2. Convocar licitació del contracte esmentat, mitjançant procediment obert, per un preu
base de contractació de 799.980 euros, IVA exclòs.
3. Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’adjudicar el contracte i totes les
altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació.

El Sr. Talarn presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: El contracte està ben plantejat. El seu grup estarà amatent a
veure com evoluciona.
- El Sr. Sancho: Es preveu un estalvi del 20% i hi ha elements positius com la unificació
del contracte, però el seu grup és escèptic fins a conèixer el nou funcionament del
servei. S’abstindran.
- El Sr. Bateta: El seu grup no hi pot donar suport perquè es preveu la delegació de
l’adjudicació del contracte a la Junta de Govern Local. S’abstindran.
- El Sr. Talarn: Es preveu la delegació a la Junta de Govern Local per agilitar el tràmit.
Hi ha una disminució de costos per un canvi de model: és un contracte més flexible que
l’anterior, tant pel que fa a les tarifes com a la fixació de cabdals.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monrás, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, López Mayolas i Vilaret. Total: 17
Voten no: ningú.

S’abstenen: Bateta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López Rodríguez i Sancho.
Total: 7.
S’aprova per majoria absoluta.

6.- Aprovació de la modificació del contracte de gestió indirecta dels serveis de
recollida de residus i neteja viària
Atès el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus municipals i de
neteja viària de Mollet del Vallès, mitjançant concessió administrativa, formalitzat amb
l’adjudicatària Orpesa, SA en dates 27 de juliol de 2006 i 11 de gener de 2012 (Exp.
COGS/06012).
Atesos els informes emesos pel cap de Secció de Qualitat Ambiental i pel tècnic de
Qualitat Ambiental i Medi Ambient de data 21 de maig de 2012 i pel cap de Servei de
Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi Ambient de data 22 de maig de 2012, de
modificació del contracte de gestió del servei públic de referència, del qual el
contractista manifesta la seva conformitat en data 23 de maig de 2012 (registre
d’entrada núm. 9587).
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres de data 23 de maig de
2012, conformat per la Secretaria General.
Atès l’informe emès per la Intervenció de fons.
Atesos els articles 59, 101 i 163 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i les
clàusules 5, 30, 31, 44, 45.a) i 46.d) del Plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte esmentat.
Atesos els articles 52.2.n), 259 i 274.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Modificar el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus
municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès adjudicat a l’empresa Orpesa, SA,
d’acord amb les modificacions del Plec de clàusules d’explotació i administratives
particulars i tècniques que s’adjunten.
2. Establir que el preu que regirà el contracte per a la sisena anualitat, amb efectes d’1
de juny de 2012, serà 290.586,59 euros mensuals, IVA inclòs, pels mesos de juny a
agost de 2012.

3. Prorrogar el contracte de gestió del servei públic local de recollida de residus
municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès a Orpesa, SA, pel període comprès
des de l’1 de setembre de 2012 fins al 31 d’agost de 2013, ambdós inclosos.
4. Establir que el preu que regirà el contracte per a la setena anualitat (1.9.2012 a
31.8.2013), amb efectes d’1 de setembre de 2012, serà 3.235.069,00 euros, IVA
inclòs, més 64.943,90 euros anuals corresponent a la subvenció especificada en la
clàusula 3.1 de l’annex 13 del Plec de clàusules d’explotació i administratives
particulars i tècniques, sense perjudici de l’aplicació de la revisió de preus
corresponent especificada en la clàusula 31 del Plec de clàusules d’explotació i
administratives particulars i tècniques.
5. Citar l’adjudicatària perquè en el termini dels 30 dies següents a la data de la
notificació d’aquest acord concorri a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.

La Sra. Safont presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: El Pla d’ajust obliga a adoptar una sèrie de mesures
econòmiques imposades pel Govern de l’Estat i la modificació d’aquest contracte, que
implica una reducció dels drets dels treballadors, n’és una. El seu grup votarà que no en
el Penedès que no és un no rotund sinó amatent.
- El Sr. López Rodríguez: El seu grup és partidari de revisar les contractacions, però
sense perjudicar ni els treballadors ni la qualitat del servei. En el cas d’aquest contracte,
la modificació suposa una reducció dràstica dels drets dels treballadors que, ben segur,
repercutirà en la qualitat del servei, per la qual cosa no pot donar suport a la proposta de
cap manera. Els treballadors afirmen que van signar l’acord amb l’empresa sota pressió
i per això demana que es recondueixin les negociacions i que es retiri el punt.
- El Sr. Daví: El vot del seu grup serà afirmatiu perquè dels documents que consten a
l’expedient es dedueix que la modificació comporta un important estalvi, dóna
compliment al Pla d’ajust i s’ha aconseguit per un acord entre l’empresa i els
treballadors.
- La Sra. Calvo: El Pla d’ajust no agrada ningú però s’ha hagut d’adoptar per la situació
de deute de l’Ajuntament, que el Govern central ha hagut de resoldre. Diu que a la
comissió informativa es va informar que hi havia un acord entre l’empresa i els
treballadors, però els treballadors li han donat una altra versió. Demana que el punt
quedi sobre la taula.
- La Sra. Safont: Aquesta situació no agrada a ningú, l’Ajuntament s’ha vist abocat a fer
aquesta proposta a causa del Pla d’ajust. La modificació implicarà alguna minva en el
servei i s’ha aconseguit per un acord entre l’empresa i els treballadors. L’objectiu de la

proposta ha estat conservar el màxim de llocs de treball i que l’afectació del servei sigui
la mínima possible.
Es posa a votació la petició que la proposta quedi sobre la taula.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López Rodríguez, Sancho,
López Mayolas i Vilaret. Total: 9
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria i Talarn. Total: 15
S’abstenen: ningú.
Es rebutja.
Tot seguit es posa a votació la proposta d’acord.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria i Talarn. Total: 15
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López Rodríguez, Sancho,
López Mayolas i Vilaret. Total: 9
S’abstenen: ningú.
S’aprova per majoria absoluta.

7.- Aprovació definitiva de l'Ordenança d'establiments de concurrència pública
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 d gener de 2012, acordà aprovar
inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat únicament un escrit per
part d’un establiment de restauració, posant de manifest la seva disconformitat respecte
l’horari establert per l’ordenança i sol·licitant una ampliació horària pel seu establiment.
Atès l’informe de la Cap de Gabinet tecnicoadministraiu de Seguretat ciutadana i
Convivència de data 21 de maig de 2012.
Atès l’informe de la Cap del Serveis Territorials de data 22 de maig de 2012.
Atesos els articles 63 i 65 dels Reglament d’obres i serveis dels ens locals.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Desestimar l’al·legació presentada per la senyora Lidia González Diaz contra
l’aprovació inicial de l‘Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives, atès que no es fa una proposta respecte la regulació genèrica
dels horaris dels establiments, sinó que es tracta d’una petició concreta pel seu
establiment.
2. Aprovar definitivament l’Ordenança d’Intervenció municipal en espectacles públics
i activitats recreatives, incorporant les següents esmenes:
a) Rectificació dels errors materials detectats en el text de l’ordenança.
b) Modificar els articles 34.1.1 i 34.1.2 respecte els horaris dels establiments de
restauració i les terrasses vinculades.
c) Afegir el següent al final del redactat de l’article 26.2.g, “ i obeir les indicacions
de desallotjar l’establiment”
d) Afegir el següent al final del redactat de l’article 27.2.h, “ i obeir les ordres que
aquests efectes puguin impartir els agents de l’autoritat”.
e) Eliminar de l’article 140, apartat 2 i 3 el tràmit d’audiència prèvia als interessats
en el supòsit que la resolució consisteixi en l’obertura d’un expedient sancionador o
adoptar mesures provisionals prèvies.
f) Modificar el redactat de l’article 152 en el sentit de fer una remissió a allò que
disposa llei 11/2009 i el seu Reglament.
3. Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de 15 dies, l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de
l’ordenança.

La Sra. Dionisio presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- La Sra. Vilaret: El seu grup ja va donar suport a l’ordenança quan es va aprovar
inicialment i les esmenes introduïdes la milloren. Estaran amatents a la seva aplicació.
- El Sr. Daví: Pel que fa a les molèsties ocasionades pel soroll de les terrasses es vetllarà
no només per l’aplicació d’aquesta Ordenança sinó també per la de l’Ordenança de
convivència ciutadana.
S’aprova per unanimitat.

8.- Aprovació d'una operació de préstec per finançar el programa anual
d'inversions

El pressupost de l’ajuntament per a 2012 preveu el finançament del programa
d’inversions mitjançant la concertació d’operacions de crèdit.
L’ajuntament va sol·licitar oferta per a la formalització d’una operació de crèdit a
llarg termini a diferents entitats financeres amb oficines a la nostra ciutat i vistes les
ofertes presentades per aquestes entitats i que consten a l’expedient.
El règim jurídic de les operacions de crèdit que poden formalitzar els ens locals ve
determinat pels articles 48 a 55 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i l’article 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques exclou del seu àmbit les operacions financeres de qualsevol modalitat
destinades a finançar les necessitats pressupostàries.
L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Atès l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, en relació a les competències del Ple de l’Ajuntament per a la
concertació d’operacions de crèdit amb els límits que corresponen en cada cas.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adjudicar a Bankia el contracte de préstec per a finançar del programa anual
d’inversions del pressupost de l’ajuntament per a 2012, per un import de
1.000.000,00 euros i subjecte a les condicions següents:
- Tipus d’interès: 5,703% anual nominal.
- Durada: 84 mesos amb 12 mesos de carència.
- Revisió semestral
- Comissió d’obertura: 0,50%
- Intervenció del contracte de préstec davant de la Secretaria de l’Ajuntament.
2. Aprovar i acceptar el model de contracte que figura a l’expedient.
3. Autoritzar la disposició dels fons obtinguts mitjançant el préstec amb la
signatura conjunta dels tres clavaris de l’ajuntament, i disposar el préstec pel seu
import total.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: Demana que s’indiqui a quines inversions es destinarà aquest
préstec i també el que es va concertar amb Catalunya Caixa.

- El Sr. Muñoz: El préstec està previst al Pressupost, però el seu grup és partidari de més
austeritat.
- El Sr. Garzón: Respon que el préstec es destinarà a finançar les inversions previstes al
Pressupost de 2012, però que algunes depenen també d’aportacions d’altres
administracions. Pensa que el Partit Popular no pot donar massa lliçons d’austeritat.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria i Talarn. Total: 15
Voten no: ningú.
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López Rodríguez, Sancho,
López Mayolas i Vilaret. Total: 9
S’aprova per majoria absoluta.

9.- Aprovació d'una proposta a favor del manteniment de la planta de Derbi a
Martorelles
Atès que el context de crisi econòmica està afectant de ple a les empreses ubicades al
nostre territori i estem assistint a un degoteig d’ anuncis de reduccions de plantilles,
trasllats, deslocalitzacions o tancament d’indústries i empreses del nostre entorn,
algunes d’elles històriques i cabdals per a la fortalesa econòmica de territori com és el
cas de Derbi.
Atès l’anunci del Grup Piaggio de tancar la planta de Derbi i traslladar la producció a
Itàlia, al febrer de 2011 els alcaldes de Martorelles, Sant Fost, Santa Maria de
Martorelles, Mollet i el president del CCVO ja varen signar una declaració conjunta en
defensa de la indústria vallesana com a mostra de suport als treballadors d’empreses
immerses en conflictes laborals.
Atesa la declaració conjunta i unànime que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de
Mollet va efectuar el 23 de març de 2011 on es manifestava el suport al comitè
d’empresa de Derbi i a les accions que es portessin a terme davant l’anunci de
deslocalització de la planta de Martorelles cap a les fàbriques italianes del grup Piaggio.
També es demanava a la direcció de l’empresa que reconsiderés la decisió i s’instava al
president de la Generalitat i al del Govern de l’Estat que intercedissin per evitar el
tancament de la planta.
Atès que, tot i l’acord al qual es va arribar en un primer moment entre empresa i
treballadors per tal de mantenir línies de producció a la planta de Martorelles fins a
l’estiu de 2012 i presentar un pla industrial amb la recerca de nous inversors que
garantissin el manteniment de l’ocupació al centre de Martorelles, a finals de l’any

passat sorgeixen noves informacions sobre l’incompliment de l’acord per part de
l’empresa i el trasllat de la producció a Itàlia.
Atesa la demostració de la capacitat dels treballadors i treballadores de Derbi d’arribar a
acords amb compromís amb el resultats i el funcionament general de l’empresa i de la
seva perseverança en la defensa de l’activitat industrial i el manteniment de llocs de
treball.
Atès que, en tot moment, l’alcalde i l’equip de govern han mostrat la seva preocupació
pel futur dels treballadors/res de Derbi i s’ha traslladat aquesta greu situació a les
administracions competents mitjançat converses i cartes que l’alcalde ha anat adreçant
des de setembre de 2010 a la direcció de Piaggio, al comitè d’empresa, al conseller
d’Empresa i Ocupació, al president de la Generalitat de Catalunya, al president del
Govern de l’Estat i a la Casa Reial.
Atès que l’alcalde també va demanar el passat març el suport i la implicació del
Parlament Europeu per tal de buscar solucions que asseguressin la continuació i la
viabilitat de la planta que l’empresa té a Martorelles.
Atès que el mes de juny de 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat
una resolució en la que s’encomanava al Govern a actuar com a mediador, cercar nous
inversors, si era el cas, garantir la continuïtat de la marca i dels llocs de treball, impulsar
el sector de la motocicleta i treballar conjuntament amb el govern de l’Estat per cercar
una estratègia compartida per garantir la continuïtat del sector a Catalunya.
Atès que el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Ocupació
ha dut a terme una sèrie d’actuacions de negociació i intermediació amb la Direcció de
l’empresa a Catalunya, la Direcció corporativa, els sindicats, les empreses proveïdores i
l’Ajuntament de Martorelles per trobar la millor solució, des del punt de vista social i
industrial a la situació.
Atès que ara més que mai és necessari que el Govern de la Generalitat posi en marxa
polítiques que afavoreixen la inversió a la nostra comarca, que donin suport a les
empreses que es troben en dificultats, que assegurin el manteniment del llocs de treball i
que generin possibilitats d’ocupació entre la població jove, especialment castigada per
la situació econòmica i social amb l’objectiu de garantir-ne el seu futur laboral amb
oportunitats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Reiterar el suport al comitè d’empresa i als treballadors i les treballadores de Derbi
davant la situació que viuen de deslocalització de la planta de Martorelles cap a les
fàbriques italianes del grup Piaggio.

2. Recordar per escrit al grup Piaggio la disconformitat amb la decisió de tancar la
planta de producció de Martorelles en cada ocasió en que s’iniciï un procés
d’adquisició de béns o serveis als que pugui concórrer aquesta empresa.
3. Instar a la direcció del grup Piaggio que mantingui la producció de la planta i es
conservin el major número possible de llocs de treball.
4. Reiterar el recolzament al comitè d’empresa i al conjunt de treballadors i
treballadores en les seves reivindicacions per al manteniment dels llocs de treball.
5. Traslladar aquest acord al comitè d’empresa de Derbi, a la direcció de l’empresa i
Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: El punt l’hauria d’haver presentat el seu grup què és qui el va
proposar, tot i que es va acceptar alguna modificació per tal que pogués rebre el màxim
suport. La proposta originària es va redactar conjuntament amb el Comitè d’empresa i
s’ha presentat a d’altres ajuntaments de la zona.
-El Sr. López Rodríguez: És un assumpte que no està resolt i per això s’ha de continuar
insistint perquè es mantinguin els acords a què es va arribar.
S’aprova per unanimitat.

10.- Aprovació d' una proposta de suport al comitè d'empresa i als treballadors/res
de Merck a Mollet
Atès que Merck és una empresa farmacoquímica radicada a Mollet des de l’any 1974.
Des de llavors, ha donat i dóna ocupació a molts treballadors, molt bona part dels quals
són de Mollet i del Baix Vallès, amb les divisions de farmacèutica i química.
Recentment el director general de Merck España ha anunciat que el grup farmacèutic
alemany acomiadarà 230 treballadors, un 25% de la plantilla actual, formada per 1.000
treballadors, amb la finalitat, segons l’empresa, de reduir ineficiències en l’organització
i fer sostenible el negoci a mitjà i llarg termini.
Tot i que el director general també ha anunciat que mantindrà la producció de les tres
plantes de productes químics i farmacèutics de Mollet i la planta biotecnològica de Tres
Cantos (Madrid), cal recordar que la planta de la nostra ciutat, que ara compta amb una
plantilla de 400 treballadors, ja va patir un ERO l’any 2008, que va afectar 140
persones.

L’Ajuntament sempre ha estat plenament actiu en la defensa dels llocs de treball del
nostre territori, i en aquest sentit cal recordar la moció aprovada pel Ple municipal del
16 de juliol de 2007 en defensa de la viabilitat de la producció de la planta molletana de
Merck davant decisions empresarials de fusions i vendes que podien fer témer pel
manteniment dels seus llocs de treball.
Ateses les gestions i els contactes de l’Alcalde i del Regidor de Treball amb el director
general de la multinacional i amb el comitè d’empresa per assegurar que la planta de
Mollet mantindrà la producció i arribarà a acords amb el Comitè d’Empresa per
salvaguardar el màxim nombre de llocs de treball possibles.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar l’empresa i els representants dels treballadors perquè es produeixi un procés
negociador entre els interlocutors respectius i que els acords sorgits d’aquest procés
siguin respectats per a ambdues parts.
2. Instar que aquest procés negociador impliqui mantenir el major nombre possible de
llocs de treball de la planta de Mollet.
3. Demanar als responsables de l'empresa que treballin per aconseguir reforçar les
línies de producció de la planta de Mollet.
4. Donar trasllat d’aquest acord a la direcció de Merck, al seu comitè d'empresa i a la
Conselleria d’ Empresa i Ocupació.

L’alcalde presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- La Sra. Escribano: El seu grup va demanar a la Junta de Portaveus que es fes una
declaració conjunta perquè al seu parer hauria estat oportú fer aquesta manifestació de
suport abans d’acabar el procés negociador. Valora positivament el fet que s’hagi arribat
a un acord, però alhora és preocupant que aquest impliqui acomiadaments.
S’aprova per unanimitat.

11.- Aprovació d' una proposta per sol·licitar un interès fix que no superi el 5% en
el mecanisme de finançament de les entitats locals per al pagament de proveïdors
Atès que milers d’Ajuntaments han aprovat Plans d’Ajustament per acollir-se al
mecanisme de Pagament a Proveïdors posat en marxa pel govern. En el moment en que
s’estaven decidint els termes econòmics de les operacions d’endeutament, el Banc
Central Europeu estava prestant diners als Bancs a un 1%.

Atès que el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i altres membres del
govern, en nombroses intervencions públiques i davant el propi Parlament, han
mantingut que el tipus d’interès aplicable es situarà al voltant del 5%.
Atès que aquesta informació transmesa en tot moment pel Govern, els Plens dels
Ajuntaments van aprovar els Plans d’Ajustament, acompanyats dels quadres
d’amortització de deute i remesos al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
per a la seva valoració definitiva, sent sempre aquest valor de referència aplicable al
càlcul del tipus d’interès.
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va assegurar en seu
parlamentària que el tipus d’interès tindria caràcter beneficiós per a les entitats locals.
El Ministre d’Economia i Competitivitat va assegurar durant la convalidació del Real
Decret 7/2012 de creació del Fons de Finançament” (29 de març de 2012) que “el tipus
d’interès es situarà per sota del 5%”.
Atès que el BOE de dimarts 17 d’abril de 2012 publica l’Ordre PRE/773/2012, sobre
l’Acord de la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics del dia 1 de març, al seu
apartat setè s’aclareix per primera vegada l’aspecte relatiu al tipus de interès, que serà
equivalent al cost de finançament del tresor públic al termini de 10 anys més un marge
màxim de 115 bàsics més un altre marge màxim d’intermediació de 30 punts bàsics.
Atès que el 16 de maig, mitjançant Nota Informativa, el Ministeri d’Hisenda comunica
que “el tipus d’interès aplicable serà del 5,939%, corresponent al primer trimestre del
període d’amortització o primer període d’interès. Aquest tipus d’interès es revisarà
trimestralment en cada data de pagament, conforme a les clàusules que, en aquesta
matèria, es continguin en aquells contractes, i es comunicarà als prestataris a l’inici de
cada període d’interès.”
Vist que des de les entitats locals i les organitzacions que les representen s’està mostrant
una profunda preocupació per l’interès que d’inici s’aplicarà a la firma de les operacions
d’endeutament amb les entitats financeres, molt allunyat dels compromisos del Govern
i dels càlculs que vam fer en la presentació dels Plans d’Ajustament.
Atès que aquest increment de gairebé 1 punt del tipus d’interès es va a traduir, de fet,
en que molts ajuntaments tindran problemes afegits i no previstos inicialment per
afrontar en els pròxims anys l’amortització del deute, i que l’aplicació dels Plans
d’Ajustament estigui ja, abans de començar a executar-se, seriosament compromesa per
les condicions que el Govern ha establert per als crèdits.
Vist que aquestes condicions posaran en grans dificultats la subsistència de molts
Governs Locals que en aquests temps de greu crisi econòmica veuen reduïts als seus
ingressos i no obstant han d’augmentat la despesa social, exercint de forma responsable
el manteniment de la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes que pitjor ho estan
passant.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament

ACORDI
1. Sol·licitar al Govern d’Espanya que estableixi un tipus d’interès que sigui l’adequat
als tipus d’interès als que s’està finançant a l’Estat en l’actualitat, que aquest tipus
d’interès sigui fix i que no superi el 5% previst inicialment pel Govern.
2. Traslladar aquest acord al President de Govern, al Ministeri d’Economia i
Competitivitat, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i als Grups
Polítics amb representació al Congrés dels Diputats.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: Els bancs es financen a l’1% i l’Ajuntament al 5,9%. El seu
grup s’abstindrà perquè no vol pidolar un 5% quan el tipus d’interès podria ser molt més
baix. Opina que això demostra que aquest Estat no funciona i reivindica el concert
econòmic.
- La Sra. Escribano: El seu grup votarà en contra, no per donar suport al 5,9% sinó
perquè la proposta assumeix el 5%, que és un tipus d’interès desproporcionat. Creu que
el món local s’hauria de posar d’acord per plantar cara als bancs i canviar les regles del
joc.
- El Sr. Daví: Quan es va aprovar el Pla d’ajust es va parlar d’un préstec a un tipus
d’interès del 5%, que després s’ha convertit en quasi un 6%. Es demana restablir les
regles del joc.
- El Sr. Muñoz: Comparteix el fons de l’acord, però no la forma. El préstec s’ha atorgat
al millor tipus d’interès possible. Reivindica el pla que el Partit Popular ha posat en
marxa i manifesta que, si l’Ajuntament ha hagut d’acollir-s’hi és perquè tenia deutes
amb els seus proveïdors.
- El Sr. Garzón: Respon que és possible obtenir préstecs més barats perquè en aquest
Ple se n’acaba d’adjudicar un a Bankia, finançat per l’ICO. L’Ajuntament de Mollet del
Vallès té deutes, com 4.000 ajuntaments més a Espanya, i ha presentat un Pla d’ajust,
com han fet uns 2.000 ajuntaments, a alguns dels quals no els han aprovat. L’austeritat
només genera més atur i menys ingressos i el PP no n’és precisament un exemple.
- L’alcalde: Si l’Estat hagués volgut ajudar els ajuntaments podria haver imposat un
tipus d’interès més baix. El tipus d’interès que finalment s’ha imposat només beneficia
als bancs.
El resultat de la votació és el següent:

Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria i Talarn,. Total: 15
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López Rodríguez i Sancho.
Total: 7
S’abstenen: López Mayolas i Vilaret. Total: 2
S’aprova per majoria absoluta.

12.- Aprovació d'una proposta per reclamar el pagament de l'IBI dels immobles de
les confessions religioses
Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
per a la correcció del dèficit públic i que les principals mesures en matèria tributària
adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) com a mesura temporal
i progressiva;
Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, es refereix a l’acord entre
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, pel qual
estan exempts de l’IBI els immobles de l’Església catòlica i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, els termes establertes en els
respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en l’article 16 de
la Constitució, de manera que afecta temples, capelles, residències, oficines, seminaris,
convents, habitatges, locals de tot tipus, places d’aparcament i solars;
Atès que segons la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats
Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, també gaudiran d’exempció de l’IBI
els béns de les fundacions, les associacions declarades d’utilitat pública, les
organitzacions no governamentals de desenvolupament, les delegacions de fundacions
estrangeres inscrites en el registre de fundacions, les federacions esportives espanyoles,
les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, les
federacions i les associacions;
Atès que la crisi econòmica que estem vivint ha significat aplicar mesures molt dures
que posen en perill l’estat del benestar i que han recaigut de ple en els sectors socials
més afectats per la crisi, i atès que al mateix temps es produeix l’augment d’impostos
que afecten la majoria de ciutadans assalariats i pensionistes, és d’esperar gestos
raonables i de solidaritat d’entitats exemptes del pagament d’aquest impost pel que
poden significar d’aportació de recursos econòmics a les arques públiques;
Atès que la Constitució proclama la laïcitat de l’Estat, cal demanar que les institucions
religioses, especialment la catòlica, una de les majors propietàries d’immobles de tot
l’Estat, siguin sotmeses a revisió segons l’ús de rendiment econòmic o de finalitat social
que facin dels seus immobles;

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar el govern de l’Estat per tal que proposi la revisió i modificació del contingut
de la Llei de Mecenatge i de la Llei d’Hisendes Locals referida als acords amb la
Santa Seu i a d’altres ens per tal que els ajuntaments puguin procedir al cobrament
de l’IBI pels immobles que tinguin activitat econòmica i que signifiquin rèdits
lucratius per als seus propietaris.
2. Revisar un cens del nostre municipi, dels béns immobles urbans que estan censats i
registrats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions religioses i avaluar-ne el
cost de les exempcions fiscals de què disposen.
3. Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del
Congrés de Diputats, a Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord. Destaca que s’ha arribat a un acord amb la
portaveu del grup d’ICV-EUiA sobre el text de la proposta, inicialment presentada per
aquest grup.
Hi intervenen:
- El Sr. López Mayolas: S’ha de discriminar per l’ús, no per la propietat. S’ha de ser
contundent amb les propietats de les quals se’n treu un benefici econòmic, però no amb
les que es destinen a finalitats socials.
- El Sr. Sancho: La proposta va ser presentada pel seu grup i ha tingut el do de
l’oportunitat perquè en aquests moments és un tema de discussió. L’església és el
primer propietari de l’Estat i aquests privilegis són injustificats. El text del seu grup
anava més lluny i demanava la revisió del Concordat, però hi ha renunciat per tal
d’arribar a un consens.
- El Sr. Daví: El seu grup respecta la llibertat de vot dels seus membres en aquest
assumpte. Reconeix la important funció social de l’església catòlica, però cal tractar
separadament els serveis socials i els immobles dels quals es treu un rèdit lucratiu.
El Sr. Fernández: El seu grup votaria a favor si es tractés de la mateixa manera a
d’altres entitats. No es pot posar en dubte la important funció que fa l’església catòlica,
que suposa un estalvi molt important per l’Estat,
- El Sr. Garzón: Respon al Sr. Sancho que l’origen del problema no és el Concordat sinó
la Llei de mecenatge.
El resultat de la votació és el següent:

Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez,
Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 20
Voten no: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’abstenen: ningú.
S’aprova per majoria absoluta.

13.- Aprovació d'una proposta contra l'homofòbia i la transfòbia
Atès que el 17 de maig de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Amb tot, 22 anys després l’OMS
segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental.
Atès que des de llavors, a nivell internacional cada 17 de maig es commemora el Dia
Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus
de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que
criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del
mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.
Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no
discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i
transsexuals ha donat els seus fruïts. Tot i que encara amenaçada pel recurs
d’inconstitucionalitat del PP, l’any 2005 es va assolir la igualtat legal reconeixent el dret
al matrimoni i a l’adopció entre persones del mateix sexe. En aquest mateix sentit, la llei
d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les
discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han
quedat eradicades totalment ja que encara avui les dones i homes transsexuals es troben
sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva
identitat de gènere.
Atès que els canvis legislatius no ho són tot. És cert que els drets per poder exercir-los
amb plenitud s’han de reconèixer per llei però cal canviar les condicions econòmiques,
socials i també de l’entorn cultural per tal que esdevinguin reals. Encara avui dia són
molts els estudis que ens demostren la persistència de certes discriminacions per raó
d’orientació sexual o identitat de gènere.
Vist que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn
educatiu. Si bé, entre la gent jove progressivament es perceben discursos de major
integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers
anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que aquestes, es
multipliquen com més petits són els municipis, i que molt, sovint, resten invisibles per
por al rebuig en el propi entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis

conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de
discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament...) cap a persones LGTB.
Atès que en aquest context les retallades en l’educació pública anunciades i aplicades
pel Govern de Catalunya i Espanya o els canvis en l’assignatura d’educació per la
ciutadania imposades pel govern central, amenacen i redueixen les ja fins ara dèbils
accions de prevenció del bullyng LGTBfòbic dutes a terme pels centres educatius.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Treballar perquè l’Ajuntament de Mollet del Vallès segueixi sent una institució
exemplar en la lluita per la igualtat de drets i la no discriminació per raó d’orientació
sexual, tot impulsant entre d’altres les següents accions:


Integrar el 17 de maig, Dia mundial contra l'homofòbia i transfòbia, i el
28 de juny Dia de l'Alliberament LGTB dintre de les accions culturals i
educatives del municipi.



Emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i
adolescència de l’Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal
de fer front i prevenir possibles casos de bullyng LGTBfòbic.

2 Reclamar al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, l’aprovació
de la Llei contra l’Homofòbia, els treballs per a la qual es van iniciar durant
l’anterior legislatura.
3. Traslladar aquest acord al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya

El Sr. Sancho presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
- La Sra. Vilaret: A més de la llei cal una consciència ciutadana per canviar les coses. Hi
donaran suport.
El Sr. Fernàndez: Anuncia l’abstenció del seu grup.
- La Sra. Domínguez: El seu grup coincideix plenament amb la proposta d’ICV-EUiA
llevat de fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana de l’edifici consistorial.
Aquest grup ha renunciat a aquest punt per tal d’arribar a un consens.
El resultat de la votació és el següent:

Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez,
Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 20
Voten no: ningú.
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’aprova per majoria absoluta.

14.- Aprovació d'una proposta en relació a la recuperació de pisos en desús per a
cobrir urgències socials
Atès que existeixen habitatges a Mollet del Vallès que estan en desús, i que són de
titularitat pública, com és el cas dels pisos dels antics Mestres de l’Escola Nicolás
Longarón o del carrer Batlle Tura.
Atès que la situació de crisi econòmica ha fet augmentar les necessitats de cobrir
urgències socials, com poden ser les de reallotjar a persones o a famílies que ho
requereixin.
Atès que aquests pisos estan en desús, i alguns estan tancats, sense que es puguin
recuperar mitjançant les obres que siguin necessàries.
Atès que des de la regidoria d’Habitatge es podrien establir mesures en aquesta línia.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Que s’estudiï la possibilitat de recuperar pisos de la ciutat, que no són de propietat
privada, per a poder donar resposta a urgències socials.
2. Que, en concret, es puguin habilitar, previs els estudis i actuacions necessàries des
de les regidories competents, els pisos dels antics mestres de l’escola Nicolás
Longarón i del carrer Batlle Tura.

La Sra. Escribano presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
-La Sra. Vilaret: El seu grup votarà afirmativament per l’esperit de la proposta. No és
bon moment per fer inversions, però es poden buscar solucions imaginatives.
- La Sra. Calvo: El seu grup votarà en contra perquè el Sr. Garzón va explicar que
caldria fer una inversió important per recuperar aquests pisos. Demana que es prengui

alguna iniciativa com la de Badalona en el sentit de pactar amb els bancs perquè posin
en lloguer els pisos de què disposen a preus socials.
- La Sra. Dionisio: Els pisos de Batlle Tura estan ocupats per 12 entitats de la ciutat. Els
pisos de Nicolàs Longarón estan molt deteriorats i la seva rehabilitació seria molt
costosa i no es justifica, perquè hi ha molts habitatges disponibles a la ciutat. D’altra
banda, l’Ajuntament ofereix el servei de la Bossa d’Habitatges de Lloguer i d’altres per
cobrir aquestes necessitats.
- La Sra. Escribano: Agraeix la informació però no es tracta de solucionar el problema
de l’habitatge sinó de cobrir urgències socials. Reivindica l’esperit de la proposta.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz.
Total: 19
S’abstenen: ningú.
Es rebutja.

15.- Aprovació d'una proposta en contra del tancament del Centre Educatiu els
Til·lers
Atès que la Generalitat compta amb cinc centres de règim tancat de justícia juvenil:
Montilivi (Girona), el Til·lers (Mollet del Vallès), el Segre (Lleida), Can Llúpia
(Barcelona) i l'Alzina (Palau de Plegamans). No obstant però, Catalunya és una de les
comunitats autònomes amb menys places d'internament de menors i és la que menys
internaments de menors té en tota Espanya.
La Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors diu
explícitament que els joves han de complir la mesura corresponent prop del seu
domicili, per raons òbvies: la proximitat a la seva família, la proximitat al jutjat i al
col·legi d’advocats, i potser la més important la seva incorporació a recursos
normalitzats en el territori de procedència, que són els que hauran d’utilitzar un cop
acabi el seu internament.
Davant d’aquesta mesura sense precedents, que considerem injusta, profundament
antisocial i improvisada, i que tampoc estava prevista ni en els pressupostos ni en les
retallades anunciades pel Govern de la Generalitat.

Atès que fins i tot el Síndic ha demanat informació a Justícia sobre les raons de la
mesura i la valoració per part de l’administració responsable dels possibles efectes que
pot tenir el tancament.
L'anunci del tancament del Centre Montilivi de Girona i el dels Til·lers de Mollet
suposa una mesura que perjudica greument la reeducació i la reinserció dels joves, atès
que trenca un model basat en mantenir la proximitat entre l'intern i la seva família, una
qüestió bàsica per tal que els professionals puguin reconduir situacions i relacions
altament deteriorades; trenca amb el dret dels menors a complir les sentències a prop
dels seus domicilis, trenca Ja proximitat amb el jutjat de justícia juvenil, que permet
unes visites més continuades als centres per fer un seguiment dels joves; trenca la
proximitat amb l'advocat que és a qui correspon garantir el dret a la defensa del menor i
dificulta enormement el procés que permet anar incorporant l'intern més ràpidament a
l'entorn en el què s'haurà de desenvolupar.
Pel que fa al Centre Educatiu dels Til·lers és important destacar dues premisses. La
primera que els terrenys sobre els que s'aixeca aquest centre van ésser cedits per tal que
fossin destinats a serveis d'internament de joves amb fins terapèutics i educacionals, i
per aquesta raó les antigues instal·lacions portaven el nom d'Institut Ramon Albó. En
segon lloc, el Centre Educatiu dels Til·lers és l'únic que té una unitat terapèutica amb
serveis de psiquiatria infanto-juvenil, tan necessari per a estabilitzar als menors. El seu
possible tancament pot revertir en un impacte molt negatiu en tot el sistema d'aplicació
adequada de les mesures dictades en la jurisdicció de menors.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar al Departament de Justícia de la Generalitat a mantenir el servei de Centre
Educatiu de Justícia Juvenil i de la Unitat Terapèutica dels Til·lers de Mollet del
Vallès.

2. Continuar el model de reeducació-reinserció que garanteix un percentatge baix de
reincidència i per tant, és socialment eficient.

3. Preservar els llocs de treball de la plantilla del centre, tant de l'equip directiu, com
de l'equip tècnic, com de l'equip educatiu, com de l'equip sanitari, com de l'equip
administratiu i el personal propi de serveis.

El Sr. Garzón presenta la proposta d’acord, inicialment proposada pels grups d’Ara
Mollet-Esquerra i ICV-EUiA i esmenada a la Junta de Portaveus.
Hi intervenen:

- El Sr. López Mayolas: Destaca la importància de la bona gestió del centres d’aquestes
característiques que no s’haurien de veure perjudicats per les retallades.
- La Sra. Escribano: Manifesta la seva satisfacció per haver arribat a un acord amb els
altres grups. Destaca la intervenció del Síndic de Greuges a favor d’aquests centres.
- El Sr. Daví: El seu grup votarà en contra perquè aquest centre no té una vinculació
directa amb la ciutat i s’hi podria prestar en un altre lloc. Considera que aquest és un
debat que s’ha de dur a terme al Parlament de Catalunya i no a l’Ajuntament. D’altra
banda, sembla que l’espai requereix una rehabilitació molt costosa.
- El Sr. Beteta: El seu grup donarà suport a la proposta perquè el tancament perjudicarà
els treballadors i els menors internats en el centre.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Beteta, Calvo, Fernández, Muñoz, Escribano, López
Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 21
Voten no: Daví, Olaria i Talarn. Total: 3
S’abstenen: ningú.
S’aprova per majoria absoluta.

16.- Aprovació d' una proposta d'acord de suport al manifest del Grup Dincat Discapacitat Intel·lectual Catalunya
Atès que el proppassat diumenge, 20 de maig, el passeig de Sant Joan i l’Arc del Triomf
de Barcelona va ser l’espai que va acollir una concentració, amb el lema “Això sí que
no”. 15.0000 persones van defensar el dret al treball de les persones amb discapacitat i
de les persones amb trastorn mental, enfront les retallades a les partides per polítiques
actives d’ocupació i d’inserció laboral i dràstiques reduccions de les partides per a
treballadors amb necessitats especials. Aquest concentració va ser organitzada pel teixit
associatiu del Grup Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya), membre de FEAPS
(Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual).
Catalunya, a través del seu Parlament s’ha pronunciat unànimement a favor de
preservar el valor del treball per a les persones amb discapacitat. Actualment hi ha més
de 100 Centres Especials de Treball catalans d’iniciativa social, gestionats per entitats
sense ànim de lucre que mantenen més de 7.300 llocs de treball de persones amb
discapacitat d’especials dificultats. Els pressupostos que presenta el govern espanyol
posen en risc aquests Centres Especials de Treball.

La nostra ciutat, Mollet del Vallès, ha estat un bon exemple territorial de compromís
públic amb d’atenció social i laboral amb les persones amb discapacitat, en tot el seu
cicle vital, amb programes a les escoles, amb escoles d’educació especia i centres com
el Centre especial de treball Alborada i el Centre Ocupacional del Bosc; el Centre de
salut mental Joan Vilaseca i la xarxa de pisos tutelats i la nova residència. A més, aquest
gran treball està coordinat des de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, i
acompanyat de les entitats de discapacitat de la ciutat.
Per aquestes raons, perquè novament estem assistint a l’adopció de mesures per part del
Govern de l’Estat que, lluny de ser una solució a la greu crisi econòmica que vivim, està
perjudicant greument als col·lectius de treballadors més vulnerables i que més necessitat
tenen de la protecció de l’estat de benestar, que estan desmantellant ràpidament.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Donar suport al manifest “Això sí que no, defensem el dret al treball de les persones
amb discapacitat i de les persones amb trastorn mental” del Grup Dincat
(Discapacitat intel·lectual Catalunya)
2. Denunciar que novament el Govern de l’Estat adopta mesures que, lluny de ser una
solució real i efectiva a la greu situació econòmica actual, significa carregar-ne les
conseqüències sobre els col·lectius ciutadans més vulnerables i més castigats pels
efectes de la crisi, com són els treballadors i les treballadores amb discapacitat i de
les persones amb trastorn mental.
3. Instar al Govern de l’Estat a revisar les mesures adoptades que perjudiquen
greument els treballadors i les treballadores amb discapacitat i de les persones amb
trastorn mental.
4. Instar al Govern de Catalunya a iniciar actuacions efectives per complir el
compromís, aprovat amb unanimitat al Parlament de Catalunya, de preservació del
valor del treball per a les persones amb discapacitat.
5. Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i als grups polítics del Congrés de Diputats,
al Govern de Catalunya i al grups polítics del Parlament de Catalunya, a Grup
Dincat, a la FEAPS, i a les entitats de la ciutat que vetllen per l’atenció a les
persones amb discapacitat i a les persones amb trastorn mental.

La Sra. Díaz presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:
-La Sra. Vilaret i la Sra. Escribano que anuncien el suport dels seus grups.

- El Sr. Daví: Si el Govern conegués bé el territori no hauria adoptat aquesta mesura. El
seu grup hi votarà a favor.
- La Sra. Calvo: Comparteix l’esperit de la proposta però no la forma en la qual està
redactada. Afirma que el Govern s’ha informat i que el grup de CiU no és el més indicat
per parlar de retallades. El seu grup s’abstindrà.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez,
Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 20.
Voten no: ningú.
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’aprova per majoria absoluta.

17.- Aprovació d'una proposta en relació al rei Juan Carlos de Borbón
Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d'Espanya, -pretén el nostre vassallatge- com
a resultat d'un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de l'herència
dictada pel seu antecessor el dictador Francisco Franco;
Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de
Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara no han
recuperat plenament.
Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els
crims comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan Carlos de
Borbón s'ha caracteritzat per l'absolució política i penal dels criminals franquistes;
Atès que el seu comportament personal s'ha vist marcat per tota mena d'escàndols i
possibles delictes que arriben al punt culminant de l'afer de Bostwana de l’abril passat,
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Censurar las actuacions del rei Juan Carlos de Borbón i part de la seva família i
declarar persones non grata per la nostra ciutat de Mollet del Vallès
2.

Remetre aquest acord a la Casa Real Espanyola per tal que en tinguin constància

El Sr. López Rodríguez presenta la proposta d’acord.
Hi intervenen:

- El Sr. López Mayolas: El seu grup és republicà i hi donarà suport. Demana als grups
socialista i de CiU que s’abstinguin per dignitat.
- El Sr. Daví: El seu grup votarà en contra perquè la redacció de la proposta no és la
més adequada. És mediàtica i oportunista i no porta enlloc, a banda de no ser de la
competència municipal. Suggereix que la presentin en una altra instància.
- El Sr. Garzón: Demana al grup ponent que presenti aquesta proposta al Congrés dels
Diputats.
-El Sr. Beteta: Els agradi o no, el Rei és el Cap de l’Estat i ha de ser respectat. Recorda
que moltes de les democràcies més antigues d’Europa són monarquies.
- El Sr. López Rodríguez:: En aquest ajuntament hi ha dos blocs. Recorda que la
monarquia és una institució no democràtica i que molts actes de la família real són
reprovables.

El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5.
Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz,.
Total: 19.
S’abstenen: ningú.
Es rebutja.

18.- Aprovació d'una proposta per declarar la caducitat de l'expedient ambiental
del "cierre de la autovía orbital"
Atès que la “Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero,” estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis
disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en
l'avaluació ambiental de projectes.
Atès que, en concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini
d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental
(Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la
declaració d'impacte ambiental (DIA).

Atès que els 18 mesos finalitzaven el 9 d’abril 2012.
Atès que han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d’informació pública i el
Ministerio de Fomento encara no ha tramés l’expedient a Medio Ambiente per emetre la
declaració d’impacte ambiental.
Atès que l’ADENC, en representació de la Campanya contra el Quart Cinturó, ha
sol·licitat al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l’expedient
ambiental.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l’expedient
ambiental del EI4_B_16 Cierre de la autovia orbital de Barcelona referent a l’estudi
informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.
2. Traslladar aquest acord al Ministerio de Medio Ambiente, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a l’ADENC i als Consells
Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

La Sra. Vilaret presenta la proposta d’acord. Manifesta que l’han presentada
conjuntament amb el grup d‘ ICV-EUiA, recollint una iniciativa de l’ADENC.
Hi intervenen:
- El Sr.Garzon: El traçat a què fa referència aquest expedient és el que va aprovar el
govern tripartit i el seu grup hi està a favor. En canvi, no hi està gens d’acord amb la
proposta de l’ADENC, que perjudica Gallecs.
- La Sra. Escribano: L’únic que es demana es que es declari la caducitat de l’expedient
ambiental perquè es pugui replantejar aquesta infraestructura. També està en contra del
traçat de l’ADENC.
- El Sr. Fernández: El seu grup votarà en contra perquè considera que el quart cinturó és
una infraestructura necessària per la seguretat dels conductors.
- La Sra. Vilaret: La seva prioritat és que el transport de mercaderies es faci amb tren i
s’oposa a aquesta infraestructura.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Escribano, López Rodríguez, Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 5

Voten no: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz.
Total: 19
S’abstenen: ningú.
Es rebutja.

19.- Aprovació d'una proposta en defensa del cabal ambiental del riu Ebre
Atès que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), òrgan regulador de la conca, va
donar a conèixer el passat 25 d’abril, en el marc de la reunió de constitució del Consell
de l’Aigua de la demarcació, la seva proposta de cabal ecològic i ambiental per al tram
final del riu Ebre dins el nou Pla de Conca. El règim de cabals que fixa és inferior als
100 m3/s que fixa el pla de conca vigent, fet que pot agreujar el mal estat del tram final
del riu Ebre i, sobretot, els problemes de regressió, subsidència i salinitat que amenacen
el futur del Delta de l’Ebre. La realitat és que, definitivament, ha proposat un cabal
variable que oscil·la entre els 80 m3/s i els 155 m3 /s. Per tant, la proposta situa un cabal
mínim de mitjana de només 106,9 m3/s, molt lluny també del règim hídric que havia
aprovat la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, i que el Parlament de
Catalunya i molts ajuntaments de les Terres de l’Ebre van aprovar com a proposta
pròpia.
Atès que la Comissió per a la Sostenibititat de les Terres de l’Ebre, òrgan consultiu i
participatiu que es va constituir el febrer del 2006, és l’únic organisme que fins ara ha
dut a terme un estudi rigorós i científic en què s’assegura el cabal mínim necessari per
garantir un tram final de riu viu i un futur segur per al Delta de l’Ebre, uns cabals
mínims diferenciats en funció de la tipologia de l’any hidrològic. L’aportació anual
prevista era de 12.517 hectòmetres cúbics l’any (396,9 m3/s) en anys humits, 9.482
hectòmetres cúbics a l’any (300,6 m3/s) en anys mitjans i 7.149 hectòmetres cúbics a
l’any (226,7 m3/s) en anys secs.
Atès que segons la Directiva Marc de l’Aigua, els plans de conca han de començar
determinant amb metodologia científica el cabal mínim necessari per mantenir el bon
estat ecològic dels diversos trams fluvials, i només després es poden atorgar noves
concessions. Per contra, ara, amb el cabal proposat per la CHE, ens trobem amb unes
xifres que no responen ni a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre
i el seu Delta i, per tant, poden ser contraris a la Directiva Marc de l’Aigua.
Vista l’amenaça que suposa la proposta de cabal de la CHE per al futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el Delta de l’Ebre i els seus municipis.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI

1. Refermar el compromís polític amb les terres de l’Ebre i la defensa del riu Ebre,
rebutjant la proposta de cabal ambiental per al tram final del riu feta per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre durant la constitució del Consell de l’Aigua de
la Demarcació de l’Ebre el passat 25 d’abril de 2012.
2. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que convoqui amb caràcter d’urgència una
reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de L’Ebre.
3. Sol·licitar el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per la
Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i
econòmica vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs.
4. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que defensi la incorporació dins del nou Pla
de Conca de l‘Ebre del règim de cabals ambientals elaborat per la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que aquesta defensa es faci mitjançat totes les
vies possibles i davant totes les institucions afectades, incloent-hi les europees.
6. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del
Govern de les Terres de l’Ebre, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a La
Plataforma en Defensa de l’Ebre.

El Sr. López Mayolas presenta la proposta d’acord.
El resultat de la votació és el següent:
Voten si: Monràs, Bertran, Bertolín, Cabanilla, Díaz, Dionisio, Domínguez, Felices,
Garzón, Pérez, Safont, Soler, Daví, Olaria, Talarn, Escribano, López Rodríguez,
Sancho, López Mayolas i Vilaret. Total: 20
Voten no: ningú.
S’abstenen: Beteta, Calvo, Fernández i Muñoz. Total: 4
S’aprova per majoria absoluta.

20.- Mocions d'urgència
No n’hi ha.
21.- Precs i preguntes
Precs:
No n’hi ha.

Preguntes:
Del Sr. Beteta:
-

Coneixia l’Ajuntament la coincidència de les festes de l’Associació de Veïns de la
Riera Seca i de l’Associació de Veïns de Gallecs?

Del Sr. López Mayolas:
-

Quan es transmetran els plens per internet?

De la Sra. Escribano:
-

Es té informació sobre la posada en marxa de la Residència per a discapacitats de la
Vinyota?

-

S’ha rebut resposta o s’ha tingut noves notícies sobre la supressió del Partit Judicial
de Mollet del Vallès?

Del Sr. López Rodríguez:
-

Es coneix l’aportació que farà la Generalitat per a les escoles bressol?

-

L’Ajuntament té coneixement i té previst col·laborar a la Revetlla de Sant Joan que
volen organitzar vàries entitats de la ciutat?

-

Arran de la manifestació que es va celebrar el dijous passat amb mascotes per
protestar, entre altres coses, de la pressió de l’Ajuntament, el seu grup va demanar
que es reservés un o varis espais per gossos. Està previst fer-ho?

La Sra. Pérez respon al Sr. Beteta que aquest cap de setmana coincideixen vàries
activitats i que el material que té l’Ajuntament es reparteix entre totes les entitats que les
organitzen i al Sr. López, que està previst col·laborar a la Revetlla i s’està pendent d’una
altra reunió per acabar de parlar-ne, però que serà rigorosa perquè l’Ajuntament està
intentant fer ajustaments.
La Sra. Díaz respon a la Sra. Escribano que la Residència és competència de la
Generalitat i que l’Ajuntament encara no sap quina serà l’empresa adjudicatària de la
concessió, però que espera que el mes de juliol comenci a funcionar.
La Sra. Domínguez respon al Sr. López que encara no es coneix l’aportació de la
Generalitat a les escoles bressol, però que les entitats municipalistes han demanat a la
Consellera que la concreti per tal de poder planificar el curs vinent.
El Sr. Garzón respon al Sr. López Mayoles que aviat tindrà notícies en relació a la
gravació dels plens i al Sr. López Rodríguez que a Can Mulà es vigila de manera intensa
perquè hi juguen els nens i hi ha moltes queixes, però que hi ha espais de la ciutat molt
més adequats pels gossos, com el parc de la Creueta.

L’alcalde respon a la Sra. Escribano que es va posar en contacte amb les persones que
poden fer quelcom per evitar la supressió del Partit Judicial i que va rebre el suport del
Col·legi d’Advocats de la Comarca. D’altra banda, l’informe que va fer el Consell
General del Poder Judicial no és vinculant i la Consellera de Justícia va dir que
vulnerava les competències de la Generalitat. La Consellera també va dir que, entre els
nous equipaments previstos, n’hi havia tres de prioritaris, un d’ells els nous Jutjats de
Mollet.
L'alcalde aixeca la sessió a les 23.30 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

