ACTA NÚM. 20200000007 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25
DE MARÇ DE 2021.
A Montcada i Reixac, el dia 25 de març de 2021, a dos quarts de set de la tarda, es reuneixen
en sessió ordinària del Ple, virtual i pública, a l'empara i amb compliment dels requisits de
l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, mitjançant
videoconferència que es retransmet en directe al canal youtube, sota la presidència de
l’Alcaldessa, Sra. Laura Campos Ferrer, els membres de la Corporació que s'indiquen, a fi de
celebrar sessió plenària de l'Ajuntament.
Hi assisteixen:
Nom
LAURA CAMPOS FERRER
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ
JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO
JESSICA SEGOVIA ALVAREZ
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
ORIOL SERRATUSELL BASSACHS
EVA MANZANO MORENO
BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ
ANDRÉS IRUELA ESCUDERO
ENCARNACIÓN LÓPEZ SOLA
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
Excusa la presència
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
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Alcaldessa
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Regidor
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Regidor
Regidor
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Grup
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ECPMIR
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ECPMIR
ECPMIR
ECPMIR
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
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ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
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Cs
Cs
PSC-CP

Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
1. QÜESTIONS PRÈVIES
La Sra. Alcaldessa pren la paraula: En primer lloc volia excusar la Sra. Fernández; i de part de
tot l'equip de govern felicitar-la i desitjar-li que tant ella com la Carla es trobin molt bé, i que la
Carla sigui una nena molt feliç.
1.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC AMB
MOTIU DEL 8 DE MARÇ

La Sra. Alcaldessa explica: Com bé sabeu el dia 8 de març es celebra el dia de la Dona, i
l'Ajuntament celebrem diversos actes, no centrem els actes només en aquest dia, sinó que
s'organitzen a través de la regidoria de dona i d'igualtat tota una sèrie d'actes, i estem a finals
del mes de març, però no volíem deixar passar l'oportunitat de llegir una declaració
institucional que hem consensuat entre totes les forces polítiques de l'ajuntament.
La Sra. Alcaldessa i les regidores Sra. Maria Rosa Borràs, Sra. Adoración Alcalà, Sra. Ana
Pellicer, Sra. Angelina del Pino, Sra. Mar Sempere, Sra. Encarcación López, Sra. Eva
Manzano i Sra. Jessica Segovia, donen lectura, de manera successiva, a la següent
Declaració Institucional.
"La Sra. Alcaldessa inicia la lectura: La pandèmia del Covid-19 ha posat de relleu un cop més i
de forma especialment punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara
exerceix sistemàticament sobre nosaltres les dones. Durant el confinament de març-abril de
2020 les dones vam manifestar1 en gairebé el 60% que érem nosaltres les persones que ens
ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la nostra
presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% en venda de productes
bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de
residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic.
La Sra. Borràs continua: No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del
temps pel que fa a la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que
l’increment de la convivència d’homes i dones a les llars ho hauria d’haver facilitat. Els
estereotips encara són ben arrelats en l’imaginari dels homes. Les tasques domèstiques, de
cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills han recaigut
majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos càrrec de tot, les dones en
primera línia i trobant-nos tot per fer en arribar a casa. Les dones continuem dedicant entre dos
i tres cops més de temps a les tasques domèstiques i de cura, i això va en detriment de la
nostra carrera professional i del nostre temps de lleure, que hauria de ser exactament igual
d’important que el dels homes, i a més minva la nostra salut i el nostre benestar.
La Sra. Alcalà prossegueix: Les dades ens mostren que vam ser les dones les que vam estar
més exposades a nivell de salut justament en el període de confinament més estricte. Les
enquestes realitzades van concloure que en gairebé el 60% érem les dones les encarregades
de la cura de les persones dependents a càrrec, i en el 64,2% de les responsabilitats escolars
de les criatures durant aquest període. En el 92% dels casos també som les dones que ens
agafem excedències per tenir cura dels nostres fills i filles.
És també el moment de recordar que durant el confinament es va agreujar manifestament la
situació de tensió derivada de totes les formes de violències masclistes, com a conseqüència
de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. Gairebé es van
doblar les trucades mitjanes setmanals a la línia 900 900 120 al llarg dels mesos de març a
juliol, de confinament i desescalada.
La Sra. Pellicer continua: En general, les afectacions per a la salut i el benestar directament
per la Covid-19 o per la crítica situació social ha recaigut molt més sobre les dones, com també
ens indiquen les dades en impacte emocional i salut mental: sentiments de por, d’angoixa i de
tristor, qualitat del son, estats d’ànim, preocupacions, entre d’altres.
Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els
darrers anys hem assolit, especialment a nivell de la consciència social envers la igualtat de
tots els drets humans de les dones en relació amb els homes: Dret al Treball, Dret a una
Correponsabilitat Efectiva i Paritària, Drets Sexuals i Reproductius, Dret a la igualtat en la
Presa de Decisions, Dret a la Salut, Dret a una societat Lliure de violències masclistes
La Sra. del Pino prossegueix: Hem d’aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació
social de base feminista que estronqui d’un cop definitiu els fonaments d’aquesta societat

masclista i androcèntrica, en la qual els homes encara no han après a renunciar als seus
privilegis perquè les seves companyes puguem viure amb les mateixes condicions i
oportunitats que ells. Ens ha canviat la vida, és el moment de treure profit d’aquesta situació de
canvi i evolucionar per a una transformació estructural on les dones ens puguem desenvolupar
amb plena llibertat en tots els àmbits de la vida, sense les barreres androcèntriques sovint
invisibles però eficaces, sense les càrregues patriarcals que s’entesten que fem nostres, sense
les pors amb les quals els hi és més còmode que vivim.
Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i conductes encara majoritàries dels
homes, abusives i aprofitades, que no respecten el dret de les dones a una societat justa, en
igualtat d’oportunitats, corresponsable i lliure de violències masclistes.
La Sra. Sempere continua: Fa un any del darrer 8M, quan vam ocupar els carrers, els espais
públics, per fer sentir juntes el nostre dret a ser iguals en tots els àmbits de la vida personal,
social, professional i política. Enguany, potser no podrem sortir als carrers tan massivament,
però igualment farem sentir la nostra veu arreu, i també farem nostres les xarxes, les
impregnarem de les nostres reivindicacions perquè arribin als que tenen més poder per fer
canviar les coses, perquè arribin als que es creuen els nostres amos, perquè arribin als nostres
companys que no es decideixen a treure’s del tot l’embolcall patriarcal que els protegeix i
afavoreix injustament, perquè arribin als que ens volen silenciar i que ens conformem en
continuar a casa, aïllades i callades, perquè arribin a totes les dones que encara no han pres
consciència que sovint el nostre opressor el tenim al costat, a casa nostra, a la feina, als
carrers, i perquè arribin a tots els homes còmplices, que no fan absolutament res per canviar ni
ells ni als seus congèneres. No es tracta que ens pregunteu en què ens podeu ajudar, sinó que
penseu i feu el que us correspon com a pares, parelles i convivents. Pensar en organitzar les
tasques domèstiques i de cura ens ocupa temps, que traiem de la nostra carrera professional i
del nostre lleure. Tenim tot el dret com a dones a reclamar-vos i exigir-vos que feu la vostra
part, amb la meitat és suficient.
La Sra. López prossegueix: Totes les institucions i agents socials han d’esmerçar-se perquè
més que mai s’incorpori la mirada de gènere i interseccional en les polítiques públiques i en
l’aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar els
propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, mitjançant la
qual es reforci de forma definitiva el fonament i l’efectivitat de tots els nostres drets.
En un moment crític com l’actual de transformació social resulta essencial garantir el canvi dels
valors socials, on la perspectiva de gènere i la mirada feminista i interseccional substitueixin
els estereotips patriarcals, androcèntrics, etnocèntrics i heteronormatius encara tan presents
en moltes polítiques i actuacions dels poders públics i agents socials, i replicats i reproduïts de
manera més o menys inconscient mitjançant el sistema educatiu i els mitjans de comunicació.
Cap pas enrere, totes i tots cap endavant, cap una societat d’iguals!!
La Sra. Manzano continua: La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada en
finalitzar l’any, ha de suposar sens dubte un important pas endavant per a la garantia dels
drets de les dones en situació de violència masclista, amb la inclusió de les noves formes i
àmbits que estableix, violències digitals, obstètrica, de segon ordre, vicària, institucional, i les
responsabilitats en la seva aplicació tècnica i pressupostària per part de totes les
administracions públiques.
La Sra. Segovia finalitza la lectura: La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer
any ha estat molt superior a la dels homes, havent de combinar el teletreball amb les tasques
domèstiques, amb situacions laborals més precàries i més vulnerables. Per això volem
destacar les condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de
primera línia d’atenció en salut, gent gran, alimentació, entre d’altres, com també volem parlar
de les dones en situació irregular que han vist agreujar-se la seva situació de precarietat, les
professionals dels serveis d’atenció a les dones en situació de violència masclista, i de les

dones grans que ens han deixat i totes les que no han pogut conviure i gaudir del contacte
amb les seves famílies i el seu entorn més proper. Per totes elles, molt especialment, avui
també ens manifestem.
Com deia la Maria-Mercè Marçal: ―Dins la pell de l’onada salada/serem cinc-centes, serem mil./
Perdrem el compte a la tombada./Juntes farem nostra la nit‖.
Serem milions. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard!,
ha arribat l’hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat justa, on totes les
dones des de la nostra diversitat tinguem els mateixos drets i oportunitats que teníu vosaltres
des del moment de néixer".
La Sra. Segovia, com a regidora delegada d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, pren la paraula:
Primer de tot us volia agrair l'acceptació de llegir el Manifest conjunt i consensuat; des del
Consell de Dones s'havia treballat un altre manifest, però creiem que guanyem tots i totes
quan ens posem d'acord i llitem conjuntament per una causa tan justa com aquesta. I també
m'agradaria donar les gràcies al meu equip d'igualtat, pel bon treball que estan fent a la
regidoria; i recordar-vos que encara queden activitats pendents del 8 de març, i us esperem a
tots i a totes.
La Sra. Alcaldessa intervé: Em sumo als agraïments per l'esforç que s'ha fet per aconseguir un
text consensuat, era important que es manifestés la unitat i que no anèssim presentant
mocions cada un des de nostre partit. Ha estat un exercici de generositat de totes les parts i és
d'agrair. I em sumo també a la tasca que està fent la regidoria d'Igualtat, com a ha preparat i
com ha gestionat aquest 8 de març, amb totes les activitats que s'han fet, culturals, a la
biblioteca, tallers formatius, teatre, etc..., no ens limitem a celebrar-lo, sinó que li donem la
importància que té i la posem en valor; i això correspon a la tasca de tota la regidoria.
1.1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2021000006, CORRESPONENT A
LA SESSIÓ DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2021.
S'aprova per unanimitat l’acta núm. 202000000006 corresponent a la sessió del Ple de
l'Ajuntament celebrada el dia 25 de febrer de 2021.
1.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL DECRET
NÚM. 422/2021, FINS EL DECRET NÚM. 696/2021, DE 12 DE MARÇ DE 2021.
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568, de 28 de novembre de
1986, hom dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia, des del núm. 2021000422, de data
15 de febrer de 2021, fins el núm. 2021000696, de data 12 de març de 2021.
El Ple en resta assabentat.
1.3. DONAR COMPTE DE LES ÚLTIMES MESURES ADOPTADES PER L'AJUNTAMENT
EN RELACIÓ A LA CRISI GENERADA PEL COVID 19.
La Sra. Alcaldessa explica: Com venim fent els últims mesos, donem compte de les principals
actuacions, que les podeu trobar a la pàgina web.
Destacar que a la Festa Major d'enguany haurà un espai de música local. L'any passat no es
va poder celebrar la Festa Major, però enguany s'està treballant per poder-la tenir, evidentment
s'haurà d'ajustar a la situació sanitària, però hauran diferents espais i la regidoria de Cultura,
quan estigui tot més treballat, ho presentarà. Però s'ha obert una pàgina web perquè les
bandes locals puguin enviar els seus treballs, ja que com he dit, enguany haurà un espai per la
música local a la Festa Major.
També destacar que el dia 17 de març es va fer un homenatge a les víctimes del tren, que va
ser retransmès en directe, faltava el caliu de la gent, però es va poder fer.

I informar també que la preinscripció escolar de Primària i Secundària, s'ha de fer per via
telemàtica.
Aquest recull està penjat a la pàgina web i qualsevol persona que tingui interès en saber què
està fent l'Ajuntament en aquest tema en relació a la COVID, por consultar-ho.
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. APROVACIÓ D'EXPEDIENTS
PRESSUPOST 2021.

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDIT

DINTRE

DEL

El Sr. Garrido, president de l'Àrea Econòmica, explica la proposta: Es tracta bàsicament d'una
modificació de crèdit amb càrrec als fons de contingència per donar compliment a l'increment
salarial establert a la Llei de Pressupostos, que incrementa un 0,9 als funcionaris i també per
donar cobertura al compliment d'unes millores derivades del conveni. En total són de 197.954
€, increment que correspon a un import que ja estava previst al fons de contingència.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, expressa: En primer lloc des del nostre grup
volem fer arribar a la Sra. Fernández la nostra felicitació; i pel que fa a l'assumpte de l'ordre del
dia, el nostre vot és a favor.En relació amb l’expedient núm. 000025/2021-MC, promogut per
l’Àrea Serveis Generals en sol·licitud de modificació de crèdits per transferència de crèdit
Assumpte: Modificació de crèdit del fons de contingència per traspassar a partides per a la
gestió de nòmina 2021, degut a l’increment salarial previst a la LGPE per al 2021 del 0,9% i de
les millores que afecten a nòmina del nou conveni 2021-2023.
Atès que l’increment salarial del 0,9% fa que s’hagin d’augmentar les partides de capítol en el
detall que consta a la part resolutiva, per un import total de 110.554,83 euros.
Atès que les millores de conveni que s’ha d’aplicar a nòmina des de gener de 2021 són d’un
import de 87.400 euros, a la part resolutiva es detallen les partides i imports a incrementar.
Atès que hi ha dues partides que son necessàries dotar i no estan creades per poder aplicar
aquests increments, demanem també la seva creació:
CODI
DESCRIPCIÓ
411/23000/12103/211408 Altres rem fun Serveis Socials i Promo.
Social
411/23100/12103/211407 Altres rem fun proj prof serveis socials i
promo
I de conformitat amb els informes d'intervenció favorables emesos que hi consten
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Crear les aplicacions pressupostàries segons el detall següent:
CODI
DESCRIPCIÓ
411/23000/12103/211408 Altres rem fun Serveis Socials i Promo.
Social
411/23100/12103/211407 Altres rem fun proj prof serveis socials i
promo

SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 000025/2021-MC de modificació de crèdits per
transferència de crèdit segons el detall que segueix:
Baixa de crèdit
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

201/92900/50000

Fons de contingència/imprevistos personal

TOTAL

IMPORT (€)
197.954,83
197.954,83

Ampliació de crèdit per a l’increment salarial del 0,9%:
CODI
302/13200/12003
302/13200/12004
302/13200/12006
302/13200/12100
302/13200/12101
302/13200/12103
302/13200/13000
302/13200/13002
302/13200/16000
302/15000/12000
302/15000/12001
302/15000/12003
302/15000/12004
302/15000/12006
302/15000/12100
302/15000/12101
302/15000/12103
302/15000/13000
302/15000/13002
302/15000/16000
302/15100/12000
302/15100/12001
302/15100/12006
302/15100/12100
302/15100/12101
302/15100/16000
302/15220/12004
302/15220/12005
302/15220/12006
302/15220/12100
302/15220/12101
302/15220/16000
302/15320/12000
302/15320/12001
302/15320/12003
302/15320/12004
302/15320/12005

DESCRIPCIÓ
Ret Bas C1 Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Seguretat Ciutadana
Ret Com Des Fun Seguretat Ciutadana
Ret Com Esp Fun Seguretat Ciutadana
Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas Lab Seguretat Ciutadana
Altres Rem Lab Seguretat Ciutadana
Seguretat Social Personal Seguretat Ciutadana
Ret Bas A1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas A2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas C1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas C2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas Tri Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Des Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Esp Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Alt Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas Lab Gral Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Altres Rem Lab Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Seguretat Social Personal Adm. Gral Habitatge i Ur
Ret Bas A1 Fun Urbanisme
Ret Bas A2 Fun Urbanisme
Ret Bas Tri Fun Urbanisme
Ret Com Des Fun Urbanisme
Ret Com Esp Fun Urbanisme
Seguretat Social Personal Urbanisme
Sous del Grup C2 Conservación y rehabilitación de laedificación
Ret Bas E Fun Edificis Municipals
Ret Bas Tri Fun Edificis Municipals
Ret Com Des Fun Edificis Municipals
Ret Com Esp Fun Edificis Municipals
Seguretat Social Personal Edificis Municipals
Ret Bas A1 Fun Via pública
Ret Bas A2 Fun Via Pública
Sous del Grup C1 Pavimentación de las vías públicas
Ret Bas C2 Fun Via Pública
Ret Bas E Fun Via Pública

IMPORT
5.554,93 €
74,27 €
648,08 €
3.222,11 €
8.454,11 €
1.503,09 €
68,06 €
180,57 €
6.472,83 €
520,38 €
114,40 €
833,23 €
222,80 €
405,85 €
1.053,46 €
1.669,92 €
14,72 €
349,29 €
476,41 €
1.582,70 €
663,48 €
314,59 €
124,87 €
675,94 €
1.026,71 €
840,34 €
148,53 €
68,06 €
46,70 €
131,61 €
219,92 €
169,65 €
132,30 €
228,79 €
87,62 €
1.089,17 €
340,30 €

302/15320/12006
302/15320/12100
302/15320/12101
302/15320/12103
302/15320/13000
302/15320/13002
302/15320/16000
302/16300/12004
302/16300/12005
302/16300/12006
302/16300/12100
302/16300/12101
302/16300/12103
302/16300/13000
302/16300/13002
302/16300/16000
302/16400/13000
302/16400/13002
302/16400/16000
302/16500/12001
302/16500/12006
302/16500/12100
302/16500/12101
302/16500/12103
302/16500/16000
302/17100/12001
302/17100/12004
302/17100/12005
302/17100/12006
302/17100/12100
302/17100/12101
302/17100/12103
302/17100/13000
302/17100/13002
302/17100/16000
302/17200/12001
302/17200/12006
302/17200/12100
302/17200/12101
302/17200/12103
302/17200/13000
302/17200/13002
302/17200/16000
302/23000/12000
302/23000/12001
302/23000/12003
302/23000/12004
302/23000/12006
302/23000/12100
302/23000/12101
302/23000/12103
302/23000/13000
302/23000/13002
302/23000/16000
302/23100/12001

Ret Bas Tri Fun Via Pública
Ret Com Des Fun Via Pública
Ret Com Esp Fun Via Pública
Ret Com Alt Fun Via Pública
Ret Bas Lab Via pública
Altres Rem Lab Via pública
Seguretat Social Personal Via Pública
Ret Bas C2 Fun Neteja Viària
Ret Bas E Fun Neteja Viària
Ret Bas Tri Fun Neteja Viària
Ret Com Des Fun Neteja Viària
Ret Com Esp Fun Neteja Viària
Ret Com Alt Fun Neteja Viària
Ret Bas Lab Neteja Viària
Altres Rem Lab Neteja Viària
Seguretat Social Personal Neteja Viària
Ret Bas Lab Cementiri
Altres Rem Lab Cementiri
Seguretat Social Personal Cementiri
Ret Bas A2 Fun Enllumenat
Ret Bas Tri Fun Enllumenat
Ret Com Des Fun Enllumenat
Ret Com Esp Fun Enllumenat
Ret Com Alt Fun Enllumenat
Seguretat Social Personal Enllumenat
Ret Bas A2 Fun Parcs i Jardins
Ret Bas C2 Fun Parcs i Jardins
Ret Bas E Fun Parcs i Jardins
Ret Bas Tri Fu Parcs i Jardins
Ret Com Des Fun Parcs i Jardins
Ret Com Esp Fun Parcs i Jardins
Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins
Ret Bas Lab Parcs i Jardins
Altres Rem Lab Parcs i Jardins
Seguretat Social Personal Parcs i Jardins
Ret Bas A2 Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Bas Tri Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Com Des Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Com Esp Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Altres complements Protecció i millora del medi ambient
Ret Bas Lab Protecció i Millora Medi Ambient
Altres Rem Lab Protecció i Millora Medi Ambient
Seguretat Social Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Bas A1 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas A2 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas C1 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas C2 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas Tri Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Des Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Esp Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas Lab Serveis Socials i Promo. Social
Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo. Social
Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo.
Ret Bas A2 Fun Assistència Social Primària

288,67 €
1.183,04 €
2.050,50 €
39,42 €
83,63 €
123,11 €
1.621,03 €
68,06 €
136,12 €
24,53 €
121,91 €
214,45 €
31,88 €
176,91 €
311,22 €
317,16 €
88,16 €
128,50 €
68,11 €
316,41 €
16,97 €
180,75 €
316,00 €
15,19 €
272,92 €
114,40 €
587,92 €
136,12 €
158,60 €
523,36 €
863,37 €
32,27 €
113,24 €
118,43 €
731,35 €
255,93 €
91,35 €
176,97 €
301,54 €
33,03 €
143,47 €
136,56 €
299,47 €
132,30 €
915,18 €
701,81 €
74,27 €
359,89 €
1.033,46 €
1.516,18 €
49,60 €
254,56 €
289,00 €
1.455,50 €
629,18 €

302/23100/12006
302/23100/12100
302/23100/12101
302/23100/12103
302/23100/13000
302/23100/13002
302/23100/16000
302/31100/12001
302/31100/12003
302/31100/12006
302/31100/12100
302/31100/12101
302/31100/12103
302/31100/16000
302/32000/12001
302/32000/12004
302/32000/12005
302/32000/12006
302/32000/12100
302/32000/12101
302/32000/12103
302/32000/13000
302/32000/13002
302/32000/16000
302/33000/12001
302/33000/12003
302/33000/12004
302/33000/12006
302/33000/12100
302/33000/12101

Ret Bas Tri Fun Assistència Social Primària
Ret Com Des Fun Assistència Social Primària
Ret Com Esp Fun Assistència Social Primària
Ret Com Alt Fun Assistència Social Primària
Ret Bas Lab Assistència Social Primària
Altres Rem Lab Assistència Social Primària
Seguretat Social Personal Assistència Social Primà
Ret Bas A2 Fun Salut Pública
Ret Bas C1 Fun Salut Pública
Ret Bas Tri Fun Salut Pública
Ret Com Des Fun Salut Pública
Ret Com Esp Fun Salut Pública
Ret Com Alt Fun Salut Pública
Seguretat Social Personal Salut Pública
Ret Bas A2 Fun Educació
Ret Bas C2 Fun Educació
Ret Bas E Fun Educació
Ret Bas Tri Fun Educació
Ret Com Des Fun Educació
Ret Com Esp Fun Educació
Ret Com Alt Fun Educació
Ret Bas Lab Educació
Altres Rem Lab Educació
Seguretat Social Personal Educació
Ret Bas A2 Fun Cultura
Ret Bas C1 Fun Cultura
Ret Bas C2 Fun Cultura
Ret Bas Tri Fun Cultura
Ret Com Des Fun Cultura
Ret Com Esp Fun Cultura

105,36 €
321,70 €
428,01 €
35,54 €
298,46 €
291,36 €
610,20 €
114,40 €
175,23 €
71,69 €
160,91 €
262,95 €
57,15 €
216,57 €
343,19 €
278,45 €
204,18 €
129,80 €
455,13 €
696,21 €
220,33 €
316,00 €
381,98 €
846,37 €
344,34 €
250,37 €
74,27 €
77,77 €
369,08 €
522,38 €

302/33000/12103
302/33000/13000
302/33000/13002
302/33000/16000
302/33210/12003
302/33210/12006
302/33210/12100
302/33210/12101
302/33210/12103
302/33210/13000
302/33210/13002
302/33210/16000
302/33220/12000
302/33220/12100
302/33220/12101
302/33220/16000
302/33800/12003
302/33800/12006
302/33800/12100
302/33800/12101
302/33800/12103
302/33800/16000
302/34100/12000
302/34100/12100
302/34100/12101
302/34100/13000

Ret Com Alt Fun Cultura
Ret Bas Lab Cultura
Altres Rem Lab Cultura
Seguretat Social Personal Cultura
Ret Bas C1 Fun Biblioteques
Ret Bas Tri Fun Biblioteques
Ret Com Des Fun Biblioteques
Ret Com Esp Fun Biblioteques
Ret Com Alt Fun Biblioteques
Ret Bas Lab Biblioteques
Altres Rem Lab Biblioteques
Seguretat Social Personal Biblioteques
Sous del Grup A1 Archivos
Ret Com Des Fun Arxius
Ret Com Esp Fun Arxius
Seguretat Social Personal Arxius
Ret Bas C1 Fun Festes Populars
Ret Bas Tri Fun Festes Populars
Ret Com Des Fun Festes Populars
Ret Com Esp Fun Festes Populars
Ret Com Alt Fun Festes Populars
Seguretat Social Personal Festes Populars
Sous del Grup A1 Promoció i foment de l'esport
Complement de destinació Promoció i foment de l'esport
Complement específic Promoció i foment de l'esport
Ret Bas Lab Esports

71,63 €
416,86 €
526,28 €
814,84 €
583,53 €
121,35 €
315,65 €
454,57 €
40,70 €
300,87 €
361,95 €
619,13 €
130,09 €
86,64 €
125,35 €
84,07 €
87,62 €
22,44 €
58,74 €
116,87 €
39,74 €
84,12 €
130,09 €
86,64 €
125,35 €
501,45 €

302/34100/13002
302/34100/16000
302/43000/12001
302/43000/12003
302/43000/12004
302/43000/12005
302/43000/12006
302/43000/12100
302/43000/12101
302/43000/12103
302/43000/13000
302/43000/13002
302/43000/16000
302/43100/12001
302/43100/12006
302/43100/12100
302/43100/12101
302/43100/12103
302/43100/16000
302/91200/16000
302/92000/12000
302/92000/12001
302/92000/12003
302/92000/12004
302/92000/12006
302/92000/12100
302/92000/12101
302/92000/12103
302/92000/13000
302/92000/13002
302/92000/16000
302/92200/12003

Altres Rem Lab Esports
Seguretat Social Personal Esports
Ret Bas A2 Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Bas C1 Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Bas C2 Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Bas E Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Bas Tri Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Com Des Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Com Esp Fun Promoció Econòmica i Comerç
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç
Retribucions bàsiques Administració General de Comerç, turisme
Altres Rem Lab Promoció Econòmica i Comerç
Seguretat Social Personal Promoció Econòmica i Com
Ret Bas A2 Fun Promoció econòmica i comerç
Triennis Comerç
Ret Com Des Fun Promoció econòmica i comerç
Ret Com Esp Fun Promoció econòmica i Comerç
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç
Seguretat social Promoció econòmica i Comerç
Seguretat Social Personal Òrgans de Govern
Ret Bas A1 Fun Administració General
Ret Bas A2 Fun Administració General
Ret Bas C1 Fun Administració General
Ret Bas C2 Fun Administració General
Ret Bas Tri Fun Administració General
Ret Com Des Fun Administració General
Ret Com Esp Fun Administració General
Ret Com Alt Fun Administració General
Ret Bas Lab Administració General
Altres Rem Lab Administració General
Seguretat Social Personal Administració General
Ret Bas C1 Fun Coord. i Organitz. Institucional

302/92200/12006 Ret Bas Tri Fun Coord. i Organitz. Institucional
302/92200/12100 Ret Com Des Fun Coord. i Organitz. Institucional
302/92200/12101 Ret Com Esp Fun Coord. i Organitz. Institucional

729,73 €
495,04 €
343,19 €
88,49 €
74,27 €
68,06 €
38,92 €
302,07 €
478,20 €
23,77 €
164,23 €
155,03 €
534,30 €
11,44 €
3,84 €
5,46 €
7,78 €
12,57 €
16,03 €
1.112,51 €
520,38 €
430,81 €
789,42 €
149,27 €
516,21 €
1.224,62 €
1.955,23 €
233,37 €
178,27 €
343,19 €
1.689,97 €
87,62 €
19,67 €
46,20 €
68,25 €

302/92200/12103
302/92200/13000
302/92200/13002
302/92200/16000

Ret Com Alt Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Bas Lab Coord. i Organitz. Institucional
Altres Rem Lab Coord. i Organitz. Institucional
Seguretat Social Personal Coord. i Organitz. Insti

30,57 €
307,00 €
443,02 €
275,00 €

302/92310/12003
302/92310/12006
302/92310/12100
302/92310/12101
302/92310/16000
302/92400/12001
302/92400/12003
302/92400/12004
302/92400/12006
302/92400/12100
302/92400/12101

Ret Bas C1 Fun Padró Municipal Habitants
Ret Bas Tri Fun Padró Municipal Habitants
Ret Com Des Fun Padró Municipal Habitants
Ret Com Esp Fun Padró Municipal Habitants
Seguretat Social Personal Padró Municipal Habitant
Ret Bas A2 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas C1 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Participació Ciutadana
Ret Com Des Fun Participació Ciutadana
Ret Com Esp Fun Participació Ciutadana

87,62 €
37,30 €
57,16 €
85,03 €
64,97 €
316,41 €
175,23 €
74,27 €
127,73 €
323,20 €
512,78 €

302/92400/12103
302/92400/13000
302/92400/13002
302/92400/16000

Ret Com Alt Fun Participació Ciutadana
Ret Bas Lab Participació Ciutadana
Altres Rem Lab Participació Ciutadana
Seguretat Social Personal Participació Ciutadana

22,98 €
239,11 €
372,34 €
615,16 €

302/92500/12003
302/92500/12004
302/92500/12005
302/92500/12006
302/92500/12100
302/92500/12101
302/92500/12103
302/92500/16000
302/92500/22799
302/92600/12000
302/92600/12001
302/92600/12003
302/92600/12004
302/92600/12006
302/92600/12100
302/92600/12101
302/92600/12103
302/92600/13000
302/92600/13002
302/92600/15000
302/92600/16000
302/92901/14300
302/92901/16000
302/93100/12000
302/93100/12001
302/93100/12003
302/93100/12006
302/93100/12100
302/93100/12101
302/93100/12103
302/93100/16000
302/93200/12001
302/93200/12003
302/93200/12006
302/93200/12100

Ret Bas C1 Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas E Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Atenció Ciutadana
Ret Com Des Fun Atenció Ciutadana
Ret Com Esp Fun Atenció Ciutadana
Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana
Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
Ret Bas A1 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas A2 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas C1 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas C2 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas Tri Fun Noves Tecnologies
Ret Com Des Fun Noves Tecnologies
Ret Com Esp Fun Noves Tecnologies
Ret Com Alt Fun Noves Tecnologies
Ret Bas Lab Noves Tecnologies
Altres Rem Lab Noves Tecnologies
Productivitat Noves Tecnologies
Seguretat Social Personal Noves Tecnologies
ALTRE PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL
Ret Bas A1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas A2 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas C1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas Tri Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Des Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Esp Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Alt Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Seguretat Social Personal Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas A2 Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Bas C1 Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Bas Tri Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Com Des Fun Gestió Sistema Tributari

302/93200/12101
302/93200/12103
302/93200/13000
302/93200/13002
302/93200/16000
302/93400/12000
302/93400/12004
302/93400/12006
302/93400/12100

Ret Com Esp Fun Gestió Sistema Tributari
Altres complements Gestió del sistema tributari
Ret Bas Lab Gestió Sistema Tributari
Altres Rem Lab Gestió Sistema Tributari
Seguretat Social Personal Gestió Sistema Tributari
Ret Bas A1 Fun Tresoreria
Ret Bas C2 Fun Tresoreria
Ret Bas Tri Fun Tresoreria
Ret Com Des Fun Tresoreria

302/93400/12101 Ret Com Esp Fun Tresoreria
302/93400/13000 Ret Bas Lab Tresoreria
302/93400/13002 Altres Rem Lab Tresoreria
302/93400/16000 Seguretat Social Personal Tresoreria
TOTAL

700,93 €
167,10 €
340,30 €
294,57 €
723,04 €
1.127,06 €
189,66 €
934,48 €
1.061,78 €
130,09 €
404,03 €
175,23 €
74,27 €
171,57 €
489,40 €
672,61 €
127,67 €
126,27 €
163,51 €
147,02 €
741,33 €
130,74 €
40,16 €
650,47 €
202,01 €
525,70 €
289,37 €
953,31 €
1.610,17 €
109,10 €
1.088,14 €
202,01 €
350,47 €
158,62 €
333,66 €
560,20 €
38,90 €
185,17 €
293,52 €
560,70 €
130,09 €
74,27 €
8,23 €
131,40 €
290,94 €
98,71 €
114,46 €
259,42 €
110.554,83 €

Ampliació de crèdit per a l’increment de les millores del nou conveni 2021-2023:
CODI

NOM

IMPORT

223/14106/16000/201209
223/24106/14300/201209
302/13200/12103
302/13200/13002
302/13200/16000
302/15320/12103
302/15320/16000
302/16300/12103
302/16300/13002
302/16300/16000
302/17100/12103
302/17100/16000
302/23000/12103
302/23000/13002
302/23000/16000
302/23100/13002
302/23100/16000
302/32000/12103
302/32000/16000
302/33210/12103
302/33210/13002
302/33210/16000
302/34100/13002
302/34100/16000
302/43000/12103
302/43000/16000
302/92001/23020
302/92500/12103
302/92500/16000
411/23000/12103/211408
411/23000/16000/211408
411/23100/12103/211407
411/23100/16000/211407
TOTAL

Seguretat social base AMB/Pla Metropolità de Suport a les
Polítiques Socials
Sou base AMB/Pla Metropolità de Suport a les Polítiques
Socials
Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana
Altres Rem Lab Seguretat Ciutadana
Seguretat Social Personal Seguretat Ciutadana
Ret Com Alt Fun Via Pública
Seguretat Social Personal Via Pública
Ret Com Alt Fun Neteja Viària
Altres Rem Lab Neteja Viària
Seguretat Social Personal Neteja Viària
Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins
Seguretat Social Personal Parcs i Jardins
Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo. Social
Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo. Social
Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo.
Altres Rem Lab Assistència Social Primària
Seguretat Social Personal Assistència Social Primà
Ret Com Alt Fun Educació
Seguretat Social Personal Educació
Ret Com Alt Fun Biblioteques
Altres Rem Lab Biblioteques
Seguretat Social Personal Biblioteques
Altres Rem Lab Esports
Seguretat Social Personal Esports
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç
Seguretat Social Personal Promoció Econòmica i Com
Dietes
Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana
Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana
Altres rem fun Serveis Socials i Promo. Social
Seguretat social Serveis Socials i Promo. Social
Altres rem fun proj prof serveis socials i promo
Seg Soc Proj Prof Serveis Socials i Promo Social

458,50 €
1.400,00 €
19.056,54 €
253,23 €
9.187,18 €
459,56 €
165,44 €
759,70 €
759,70 €
546,98 €
275,74 €
99,26 €
22.323,92 €
2.776,61 €
8.220,42 €
1.851,07 €
606,23 €
1.321,46 €
430,14 €
394,92 €
139,82 €
174,06 €
303,87 €
98,91 €
188,78 €
61,45 €
5.547,45 €
887,09 €
288,75 €
1.400,00 €
458,50 €
4.900,00 €
1.604,75 €
87.400,00 €

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un
anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament,
perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que
consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient
quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord
2.2 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT, MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL
PROGRAMARI DE TAO; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem a aprovar aquest expedient de contractació, que el
programari de TAO bàsicament és exclusiu i propietat de TSystems i TSIberia SAU. El valor
estimat seria de 505.581,85 €. El programari TAO són bàsicament aplicatius que utilitza
l'ajuntament, i pel que toca a l'Àrea Econòmica, seria gestió comptable, pressupostos, etc. i el
que es porta és el contracte pel seu suport, manteniment i assistència tècnica a aquesta
empresa, que és d'exclusivitat seva el programari.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 1/2021-CNSS, incoat per Providència de la
regidora delegada de serveis de gestió i sistemes d'informació, que té per objecte la prestació

del servei de suport, manteniment i assistència tècnica del programari de TAO, propietat de TSystems ITC Iberia, SAU;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i regulació del
referit contracte;
Atès que la contractació es tramita pel procediment negociat sense publicitat, perquè l’empresa
TAO, propietat de T-Systems ITC Iberia, SAU, és la fabricant en exclusiva i la propietària del
software objecte del contracte esmentat, de manera que procedeix la protecció de drets
exclusius;
Atès que el valor estimat del contracte és de 605.581,55 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable.
Vista la proposta del regidor delegat de Contratació i compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (3 abstencions) dels membres del grup municipal Cs (3); i amb el vot a
favor (17 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), PSC-CP (5) i ERCAM (5), acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. 1/2021-CNSS, que té per objecte
la contractació, per procediment negociat sense publicitat, de la prestació del servei de suport,
manteniment i assistència tècnica del programari de TAO.
SEGON.- Convidar l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU a presentar l’oferta que serà objecte
de negociació, a l’empara de l’article 168.a) 2n de la LCSP.
TERCER.- Aprovar els documents comptables inclosos a la llista annexa amb referència núm.
12021000397
2.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS; I
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem a aprovar l'expedient per portar a terme la licitació.
Bàsicament el contracte seria d'una durada de tres anys, més dues pròrrogues d'una durada
d'un any cadascuna i una modificació eventual màxima del 20%.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 6/2021-COSS, incoat per Providència del regidor
delegat de serveis municipals, que té per objecte la prestació del servei de neteja de
dependències municipals;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i regulació del
referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert i
harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;

Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels tres anys de durada del
contracte, més dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna i una modificació eventual
màxima del 20% del preu és de 6.708.638,88 euros (sense comptar l'IVA);
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable
Vista la proposta del regidor delegat de Contratació i compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (3 abstencions) dels membres del grup municipal Cs (3); i amb el vot a
favor (17 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), PSC-CP (5) i ERCAM (5), acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. 6/2021-COSS, que té per objecte
la prestació del servei de neteja de dependències municipals.
SEGON.- Aprvar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel
procediment obert i harmonitzat per raó de la quantia.
TERCER.- Aprovar els documents comptables inclosos a la llista annexa amb referència núm.
12021000399
2.4 RATIFICACIÓ DEL RESULTAT DELS
RECAPTACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020.

DRETS

DE

DIFÍCIL

O

IMPOSSIBLE

El Sr. Garrido explica la proposta: Portem aquest punt que suposa la ratificació dels criteris
dels càlculs que s'utilitzen per determinar els crèdits de dubtós cobrament, que és un indicador
que s'utilitza dintre del romanent de tresoreria; és un ajust que s'aplica al romanent de
tresoreria. Aquest càlcul, com vam fer l'any passat, es fa a partir del criteri de la Sindicatura de
Comptes, i creiem des de l'Àrea econòmica, que aquests criteris que utilitza la Sindicatura són
molt més realistes que els del Ministre; per tant s'apliquen aquests criteris que bàsicament
venen a dir que del 2020 hi ha 3.100.000€ que queden pendents de cobrar, doncs a aquesta
quantitat s'aplica un percentatge que ja es preveu que no es podrà cobrar. I si anem anys
enrere, aquest percentatge es va augmentant per la seva impossibilitat de cobrament.
D'aquí volia destacar el tema sancions, que el 2019 ha hagut un increment de la capacitat
recaptatòria de gairebé el 50%; el 2020 hi ha pendents uns 320.000 €, bastant menys que l'any
anterior, per tant es veu que s'està fent una tasca des de l'Àrea Econòmica en la millora dels
ingressos pendents i que no hi hagi tants ingressos pendents a cobrar. I també dir que s'ha
reduit l'import dels drets pendents de cobrament. El 2019 eren de 3.800.000€, i el 2020 són
d'1.100.000.
Malgrat l'any tan dolent que hem tingut el 2020, s'ha fet una tasca que s'ha pogut veure en
aquests números, i ara el que fem és aprovar els criteris que s'han seguit per calcular els
saldos de dubtós cobrament, que en definitiva són els crèdits d'impossible cobrament.
La Sra. del Pino manifesta: El posicionament del grup Cs és abstenció. No hi ha dubte que la
feina s'està fent bé, s'han canviat algunes coses en la forma de gestionar i la feina s'està fent
bé. Òbviament, no és mèrit de les persones que porten el departament, sinó també dels
treballadors que participen a l'Àrea Econòmica. També és important destacar la labor de

l'interventor amb els seus informes, el que passa és que a vegades ens arriben tard, o no ens
arriben. Seria desitjable que a les comissions informatives portessin no només els temes a
debatre i a portar al ple, sinó que portessin també tots els informes de les diferents àrees; és
més fàcil treballar amb tota la documentació completa a una comissió, que no venir
directament al Ple. Vostès tenen una dedicació exclusiva, però nosaltres tenim una dedicació
parcial bastant limitada. D'acord, he de dir que ara estem en el camí de fer les coses bé, però
això té una doble lectura, perquè llavors, abans de l'arribada del Sr. Garrido, com es feien les
coses? Si estem a la situació en la que estem, amb la crisi i els problemes que ens estem
trobant, que s'han de destinar ajudes a persones, a autònoms, a petites empreses... El
problema és que podíem haver ajudat molt més si les coses s'haguessin fet bé abans.
El Sr. Garrido respon: Agrair els comentaris de la Sra. del Pino per revertir la situació de l'Àrea
Econòmica, tasca que ja es venia fent des que va aflorar el deute, que després explicaré amb
més detall. Jo no estava, vaig arribar el 2019, responc per les actuacions que jo faig, però
entenc que la situació anterior va ser molt complicada; sé que va haver tensions, a l'hora
d'aflorar el deute comporta una sèrie de conseqüències, i s'han fet algunes actuacions,
auditories, s'ha fet el 2018 un crèdit pel finançament del deute que després explicaré amb més
detall...etc. I ara sí que estem veient una mica el fruit d'aquestes actuacions dels darrers anys,
però en tot cas, jo responc pel que he fet.
Vist l’expedient 40/2021/ALTECO promogut per l’Àrea Econòmica, relatiu a la Liquidació del
Pressupost de l'Ajuntament de Montcada i Reixac corresponent a l’exercici 2020.
Vist l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament, de 16 de març de 2021.
Tenint en compte allò que preveuen els articles 183 i ss. del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tenint en compte el que disposa l’article 193 bis del mateix text legal
Vista la proposta president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (8 abstencions) dels membres del grup municipal PSC-CP (5) i Cs (3); i
amb el vot a favor (12 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), i ERCAM (5), acorda:
Ratificar d’acord amb allò que disposa l'article 193 bis del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, el resultat dels drets de difícil o impossible
recaptació a 31 de desembre de 2020 que compleixen els percentatges mínims establerts a dita
normativa, els quals han estat calculats d’acord amb els criteris de prudència definits en l’article
11 de la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2021. Els càlculs obtinguts
sumen un import total de 7.366.473,65 Euros i corresponent al següent detall:
ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015

DRETS PENDENTS
3.100.216,58
1.730.049,37
1.656.293,64
1.173.964,29
1.489.973,65
1.043.101,92

%

DUBTÓS COBRAMENT
10%
30%
60%
90%
100%
100%

310.021,66
519.014,81
993.776,18
1.056.567,86
1.489.973,65
1.043.101,92

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ANY
2020
2019

780.369,04
196.882,81
140.765,04
129.124,02
78.025,80
30.499,42
21.398,70
7.779,54
9.229,56
MULTES PENDENTS
%
383.026,74
736.860,53

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

780.369,04
196.882,81
140.765,04
129.124,02
78.025,80
30.499,42
21.398,70
7.779,54
9.229,56

50%
50%

DUBTÓS COBRAMENT
191.513,37
368.430,27

2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
El Sr. Garrido explica la liquidació del pressupost de l'any 2020: Faig aquesta breu explicació
del que és la liquidació del pressupost del 2020. Bàsicament, l’he estructurat en 3 parts: la
introducció, explicant una mica què és la liquidació per a aquella gent que ens està escoltant o
veient. Després, d’on venim?, de quina situació venim. Quines han estat les problemàtiques i
els greuges que ens hem trobat i quines han estat les actuacions que s’han realitzat. I després,
també, on estem?
Pel que fa a la liquidació, diguem que és el tancament del pressupost de l’any anterior, en
aquest cas 2020, en el qual s’informa de la recaptació dels drets, és a dir, els diners que s’han
recaptat durant el 2020, i també els pendents de recaptar, i el pagament de les obligacions, és
a dir, els pagaments que té l’Ajuntament de les despeses diàries.
Bàsicament, el que es pretén és reflectir la situació econòmica de l’Ajuntament, la situació real
econòmica de l’Ajuntament, mitjançant una sèrie d’indicadors, com per exemple, el romanent
de tresoreria, l’estabilitat pressupostària, l’estalvi Net, entre d’altres.
Pel que fa al d’on venim? Bàsicament, tenim un greuge que tots i totes coneixeu, que és el
deute que ha tingut l’Ajuntament, quina ha estat l’evolució d’aquest deute, com va aflorar
aquest deute i quines han estat les actuacions al respecte, pel que fa el deute que té
l’Ajuntament.
Bàsicament, aquí podeu veure un gràfic. En principi, un període on hi ha dues línies: la ràtio
real i la ràtio oficial. I us preguntareu una mica el perquè, no? El perquè és que hi havia una
ràtio oficial, un indicador oficial que demostra quin és el deute que té l’Ajuntament, però
realment no reflectia la realitat que tenia l’Ajuntament, sinó que hi havia un deute que era el
real, que estava ocult d’aquest indicador, era molt més elevat, com podeu veure al gràfic que
no pas l’oficial. Per tant això, implicava un escenari diferent si el ràtio oficial feia el reflex de la
realitat que tenia l’Ajuntament.
Com podeu veure, el 2015 va haver el canvi de govern. En aquest sentit es va aflorar el deute.
Es va mostrar quin és realment el deute, que en el 2015 estava al voltant de 82 % i el 2016, un
88 % que és molt elevat. D’acord, bàsicament, jo que crec, el que va fer aquest canvi de
govern va ser transparent, coherent amb la seva actuació i amb la ciutadania per tal de
demostrar quina era la situació real que tenia l’Ajuntament a nivell econòmic. I la veritat és que
era una situació greu, d’un elevat nivell de deute i també de com es va gestionar el pagament
d’aquest deute, perquè el 2015 la caixa de l’Ajuntament, és a dir, la tresoreria, la butxaca, es
va buidar per pagar una part d’aquestes expropiacions fet que va provocar que hi hagués un
problema molt greu a la tresoreria i poder fer front a les despeses diàries. Després, una altra
part es va pagar amb el llarg termini, que no es va pagar amb un préstec amb el bancs sinó
que es va pagar amb unes transferències que feien amb l’Àrea Metropolitana.
Com podeu veure el 2018, aquestes dues línies s’uneixen. Aquestes dues ràtios s’uneixen i
que ara és l’oficial, a partir de 2018, que representa realment quina és la situació del deute de
l’Ajuntament. Bàsicament, està en un 71 %.

Desprès veiem com aquest deute va baixant, va caient, és a dir, fa un esforç per reduir-lo.
Després, el 2020, al tancament de l’any passat, ens mostra que tenim a 31 de desembre una
ràtio d’un 49,23 %. Per tant, és una reducció del 16 % respecte l’any 2019.
Per tant, dir que s’ha fet un esforç del 2018 fins el 2020 pel tal de reduir aquest deute que més
endavant explicarem una mica com es va realitzar, però bàsicament aquest canvi notori és
degut a la reconversió que es va fer del deute de curt termini a llarg termini, perquè com he
explicat abans el 2015 es va pagar una part d’aquestes expropiacions amb la butxaca de
l’Ajuntament, quan hauria d’haver estat amb préstecs, fet que provoca una tensió a la
tresoreria molt gran i, per tant, provoca que el deute a curt termini sigui elevat. És a dir, que el
deute sigui elevat per poder fer front a les despeses diàries, i el 2020 aquesta tendència canvia
com bé explicaré, després.
Pel que fa a les expropiacions, una mica per posar-vos al cas, el capital que s’ha pagat són
gaire bé 15 milions de euros, i els interessos que sabem a dia d’avui i que s’estan pagat són
4.540.000, que això no vol dir que aquests interessos variïn. Pot variar, segurament, perquè
encara hi ha procediments judicials,i per tant a la baixa ja no pot anar sinó que segurament
puguin anar a l’alça. Portem aproximadament 20 milions d’euros ja pagats. La veritat és una
quantitat prou elevada, és un número bastant important.
Després tenim un altre deute que no surt a la ràtio oficial, perquè és un deute que tenim amb
Fomento. Aquest deute és un deute ocult perquè es paga amb una factura ordinària del servei
de neteja i recollida d’escombreries. Per tant, això implica que aquest deute no es reflecteix
dins d’aquest indicador, de la ràtio oficial. Bàsicament, això provoca un greuge alhora de la
despesa corrent perquè, s’han de destinar a l’any aproximadament uns 250.000 euros a la
despesa corrent de pagaments d’aquest deute que s’havia d’haver fet amb un deute en préstec
a llarg termini. Per tant, el deute que podeu veure aquí, són 2.179.000 euros i de interessos
98.722 euros. Per tant, diguem que estem pagant amb despeses corrent una cosa que hauria
d’estar tirant de l’amortització de capital, és a dir, amb deute a llarg termini. Per tant estem
hipotecant una mica el que és la despesa corrent amb el pagament d’una cosa que hauria de
ser financera. Per això estem treballant per arreglar-ho, per aflorar el deute i amortitzar-lo per
tal de disposar aquests 250.000-260.000 euros a l’any pel tal de utilitzar-los en despesa
corrent i el que hauria de ser el seu destí, que és per la via pública i serveis municipals.
Pel que fa el deute a curt termini, aquest gràfic és prou significatiu. Com podeu veure, a partir
de 2015 hi ha un increment bastant notori, bastant important. Passem de gairebé dels 8 milions
que teníem al 10 i mig de disponible. Això és degut a què la tresoreria es va buidar sencera, i
per tant necessitàvem préstecs a curt termini per poder fer front a les despeses diàries de
l’Ajuntament. Aquesta situació es va anant millorant fins arribar als 8 milions, que si és veritat
que es van quedar aquí fins el 2019. I el 2020, hi ha una baixada important deguda al
refinançament que es va fer d’aquest préstec de curt a llarg termini, pel tal de tenir liquiditat a
la tresoreria i fer front a les despeses diàries sense tenir en compte un préstec a curt termini.
Una notícia que puc donar ara és que no hem concertat cap pòlissa ni cap confirming. Tenim
fons suficients per poder fer front a les despeses diàries de l’Ajuntament. Crec que això és una
molt bona notícia. Abans havíem d’anar nosaltres als bancs a demanar, si us plau que ens
fessin una pòlissa o un confirming, però ara són els bancs els que ens truquen, ens diuen
escolteu què passa amb la pòlissa del confirming per què no hem feu ... i podem dir que tenim
els diners suficients, de moment, per poder fer front a les despeses diàries. Que no dic que
aquest any no s’hagi de fer una pòlissa, però és una situació que ha millorat moltíssim, a l'igual
que també ha millorat la delegació dels impostos a l’ORGT. Això el que ha permès és que
cada mes l’ORGT ens fan una bestreta de gairebé un milió d’euros i això ens permet planificar
l’any i poder fer front a les despeses diàries que té l’ajuntament amb més tranquil·litat.
Sí que és veritat que va haver-hi un punt crític en anteriors anys fins i tot perillar el pagament
de les despeses diàries l’Ajuntament. Tot això és una mica d’on venim, de la situació que hem
patit, quina és la situació que s’ha viscut a l’Ajuntament en aquests últims anys per aflorar
aquest deute i fer front aquell deute i aquella gestió.
I a on estem?. Què reflecteix aquesta liquidació i què significa aquesta liquidació? A aquesta
liquidació trobem una sèrie d’indicadors pressupostaris com poden ser el romanent de
tresoreria, l'estalvi Net i la ràtio d’endeutament.

Pel que fa el romanent de tresoreria una mica per explicar-vos que és, bàsicament, un
exemple clar és els diners que jo tinc al banc a 31de desembre i els drets, els diners que hem
quedem per cobrar de tot l’any, per exemple tinguéssim dos nòmines pendent de cobrar, doncs
s’haurien d’incorporar més les factures que jo tingui pendents de pagar, com per exemple que
tingui dos rebuts pendent de pagar. Després es fa una sèrie d’ajustos amb el saldo de dubtós
cobrament que hem fet abans, allò que sabem que és impossible de cobrar, i després amb
d’un ajust que es diu desviació de finançament. I fent tots aquests ajustos, surt aquest número
3.088.800,05€.
Això és una molt bona notícia. Si veieu el gràfic, sí que és veritat que hi ha una tendència línia
blava positiva, que és el que comentàvem des del principi, però el que importa en la línia
vermella i verda. Bàsicament, des del 2015, quan es va buidar la caixa veiem que quan es va
aflorar el deute aquest romanent de tresoreria s’ha mantingut aproximadament entre el 0, i el
2019 va ser quan va ser negatiu per poder reconvertir aquell préstec de curt termini a llarg
termini. I ara, ens trobem amb un romanent de tresoreria positiu.
Això què significa? Que per fi recuperem aquest romanent de tresoreria. Recuperem aquest
romanent positiu, una conseqüència de les accions que s’han fet fins ara i dels passos que
s’ha fet per tal de recuperar la solvència i la capacitat econòmica de l’Ajuntament, per poder fer
front tant a despeses com a projectes que es vulguin realitzar, inversions etc, etc.
Comencem amb 3.088.800,05€ de romanent de tresoreria. Passant d’un negatiu a un positiu,
molt positiu, però encara queden passos per fer, encara accions que s’han de fer per millorar
aquesta solvència i aquesta capacitat econòmica de l’Ajuntament.
Després pel que fa a l’estalvi Net. Bàsicament, la diferència entre els ingressos que jo tinc
durant l’any i les despeses que jo faig i els deutes o sigui el pagament de les quotes dels
deutes que jo tingui. Aquí veiem el canvi amb el 2015, el que veiem a tots els gràfics és
aquesta davallada important que es fa al 2015, després hi ha la seva recuperació i ara
aquesta liquidació el que ens diu es que estem amb una liquidació que representa realment
quina és la situació econòmica de l’Ajuntament, es a dir, la imatge fidel dels comptes de
l’ajuntament, doncs hi veiem aquesta evolució positiva i aconseguim aquesta estabilitat de
l’estalvi Net que és important que estigui perquè tinguem un ajuntament solvent i un
ajuntament amb una capacitat econòmica bona i important. Sí que és veritat que el 2020 va ser
una mica més petit, però bàsicament és per l’any excepcional que hem patit, que és per la
pandèmia, que és veritat que s’ha hagut de fer més despesa, però vull dir que al final
l’indicador es positiu i amb l’indicador com bé ho posa aquí, que és l’estalvi net del 2020 que
va ser de 2.520.467,87€. Per tant, diguem que és una bona, una bona dada.
I finalment, la ràtio d’endeutament, aquí podeu veure una mica com és la seva variació, hi ha
hagut una variació del 15 al 16. Aquesta és la ràtio real i no la oficial, sempre utilitzem la real.
Veiem que hi ha una davallada important fins el 2020. Si voleu veure quina és la composició
d’aquest deute, com bé he explicat abans, l’any 2015 tenim uns 31 milions d’euros realment de
deute i el 2020, acabem amb 19.141.000 €. Són gairebé 12 milions d’euros que s’ha reduït
aquest deute. Això és per la reducció del curt termini per fer aquestes actuacions, per millorar
el que és la tresoreria, per millorar la tresoreria que va quedar el 2015 buida i això va provocar
aquestes tensions de la tresoreria per fer front a les despeses diàries. Això s’ha pogut
recuperar amb la operació que es va fer al 2020 de l’any passat, i el refinançament previ que
es va fer al 2018 del deute. Per tant acabem el 2020 amb 1 milió, gairebé 1.100.000 de curt
termini, 18 milions de llarg termini, no hi ha gaire diferència amb el 2019 pel que he comentat
abans per aquesta reconversió que es va fer el 2020 i el 2020 acabem amb un total de
19.141.672 euros, que representa una ràtio de percentatge del 49 %.
Si ens anem a la liquidació per capítols, aquí veiem una mica més els números bàsicament per
capítols de com s’ha liquidat. Aquí volia posar això, sobretot per la dada rellevant del capítol III,
que són 248.000 euros a diferència del 2019 que es van pagar gairebé 100.000 euros més.
Per tant diguem que hi ha hagut una reducció de la càrrega financera de l’Ajuntament, pel que
us deia, per millorar la solvència i la capacitat econòmica i per on podem estalviar despesa
sobretot financera i en aquest cas s’ha estalviat bastant, gairebé 100.000 euros respecte al
2019, per això per aquesta reconversió del deute, perquè el curt termini et penalitzava de tots
aquells diners que tu no podies utilitzar. Ès a dir al banc tens 10.000 euros per utilitzar, utilitzes

5000, doncs aquest diferència de 10.00 a 5000, que són 5000 euros, doncs et penalitzàvem
amb un tipus d’interès i això li costava a l’Ajuntament una sèrie de diners.
Després, pel que fa a l’estat de la tresoreria, a 31 de desembre tenim uns fons líquids d'uns
5.328.000 euros. Ara, el 2020, aquesta liquidació ens diu que l’ajuntament té uns fons líquids,
uns fons líquids solvents. És a dir, per poder fer front a les despeses diàries de l’ajuntament i
com bé he comentat abans, això el que ha comportat abans i el que comporta ara, és que
encara no tinguem les pòlisses concertades ni el confirming perquè podem fer front
tranquil·lament a les despeses diàries d’aquest ajuntament i també, gràcies a la bestreta que
ens passa cada mes la Diputació.
Bé, fins aquí, diguem que s’hauria acabat la presentació. Sí que pot ser hi ha, hi haurien
algunes altres dades, com per exemple l’estabilitat pressupostària que també és positiva. Però
bé, fent una valoració en genèric que és molt positiva. Aquesta liquidació el que ens mostra,
que ja ho repetit algun cop, és que anem pel bon camí, que veiem la llum al final del túnel,
complint amb tots els indicadors i amb marge suficient. Però sobretot, el que ens trasllada
aquesta liquidació, és que s’està fent la feina per recuperar aquesta solvència i sobretot la
capacitat econòmica que té l’ajuntament, que té molta. Recuperar-la per poder fer atendre les
necessitats de la ciutadania i fer front a les despeses dels projectes que té l’ajuntament per
tota la ciutadania i per tota, per tota Montcada.
Crec que han estat uns anys, com abans ha dit l’Angelina, que s’havien fet la resta d’anys,
aquí ho he explicat una mica bastant resumit. S’han fet moltes coses, però vull dir han estat
anys complicats. Crec que no és fàcil arribar a un ajuntament, aflorar un deute, haver
d’endinsar-se en allò que són els budells d’un ajuntament. És a dir rebuscar, buscar
expedients, etcètera, etcètera, i fer front a tot allò que s’havia de fer front. Jo crec que ara amb
aquesta liquidació es veu tot aquest, tot el fruit de totes aquestes actuacions que s’han fet
durant molts anys. Han estat anys complicats. No dic que s’hagi acabat encara, però han estat
anys molt complicats. jo crec que anem pel bon camí i la liquidació ens ho diu. Ho torno, ho
reitero, i jo crec que encara queden actuacions i segurament us les anirem informant. Jo, per
exemple, des de l’Àrea Econòmica s’està treballant encara en la millora de la gestió dels
ingressos i de la gestió de les despeses i s’està treballant també en les ordenances, en els
pressupostos, en procediments, etcètera, etcètera, perquè aquesta gestió es millori i perquè
podem també aconseguir més marge de maniobra pel que fa els ingressos i a les despeses.
Només agrair també la feina i la paciència de tots i totes de la casa i sobretot els companys i
treballadors de l’Àrea Econòmica, que han fet una feina incansable que estan implicats al cent
per cent, i que gràcies a ells hem pogut obtenir aquests resultats i diguem que també són fruit
de la seva feina. Res més a afegir. Moltes gràcies a tots i a totes.
La Sra. del Pino expressa: Jo crec que ja ho he dit al punt anterior el que he considerat oportú i
agraeixo l'oportunitat d'afegir alguna cosa més, que no faré en aquest cas, moltes gràcies.
La Sra. López, regidora del grup municipal del PSC-CP, intervé: Doncs jo volia fer aquí un petit
incís sobre el tema de què es va fer en anys anteriors. Doncs bé, dels anys anteriors, estem
una mica cansats de la mateixa història.
També volia comentar que tot el que es va fer com el museu Castellví, la pista coberta del
Viver, del Reixac, d’Elvira Cuyàs, les escales mecàniques, el carrer Bifurcació, l’Estadi de la
Ferreria, Can Sant Joan, avinguda Catalunya, Montcada Aqua, la Biblioteca, es van actualitzar
moltíssim equipaments, els asfaltats d’un milió d’euros anuals, el soterrament de la plaça
Espanya, i es podia dir així un llarg etcètera.
Aleshores, jo també volia felicitar als ciutadans per tots aquests bons números, perquè ells són
els que estan, nosaltres i ells, són els que estem pagant un 13 % d’IBI entre tots, d’acord?.
El Sr. Garrido replica: M’han faltat deutes encara per explicar. Per exemple, la biblioteca de
Montcada Aqua encara es paga i es paga un interès bastant important, gairebé del 5 %, amb el
cens emfitèutic, que la veritat la càrrega financera és important i el préstec són gairebé
300.000 euros l’any. És a dir, sí s’han fet les coses i no critiquem el que s’ha fet, sinó critiquem
el que ha afectat els comptes i la solvència i la capacitat econòmica d’aquest ajuntament, que

bàsicament, va ser aquesta gestió d’aquestes coses, per exemple concretament expropiacions
i Fomento, però si que és veritat que si s’han fet algunes coses i algunes coses s’han fet amb
uns préstecs que són una barbaritat. És a dir, amb un 4%, un 5% o un 6% d’interès, que és un
tipus d’interès molt elevat, i que ara el que estem intentant és reduir aquest préstecs com a
màxima importància i màxima prioritat, per tal de no haver de pagar aquest tipus d’interès i
poder tenir més marge de maniobra pel que fa a la despesa corrent.
Bàsicament, jo únicament el que he fet referència al que tenim a sobre i el que s’està corregint
i el que s’està fent. I al final afecta, perquè afecta, perquè s’ha de pagar i s’ha de pagar any
rere any.
Vull dir al final això, la liquidació ens mostra que anem pel bon camí que s’ha tingut una actitud
de transparència, quan en aquell moment 2015 no hi havia transparència, perquè si no,
haguéssim tingut un deute oficial real, però no, n’hi havien dos, el deute oficial i el deute real.
Després, també, tenim rigor i exigència pròpia a l’hora de fer les coses, que és fer-les bé i com
tots sabeu i màxima transparència, perquè us trasllado tot el que es fa, el que s’està fent i cap
a on volem anar, que és bàsicament recuperar l’economia de l’Ajuntament.
Pel tema de l’IBI, bé, no s’hauria d’haver fet allò de l’IBI, si no s’hagués fet la gestió nefasta
que es va fer en els seu moment d’aquestes dues coses, que són dues coses molt greus, es
pagar gairebé, bé de moment portem 20 milions, però encara queden, encara queden coses
pendents per pagar d’interessos i com allò de Fomento i altres tipus de deutes que tenim, que
al final han repercutit de manera bastant important el que són els comptes de l’ajuntament.
Com també en algunes altres coses. Però bé, res més.
Jo crec que al final la confrontació no porta enlloc, únicament el que he vingut és per explicar
una mica quina és la trajectòria que hem portat, quines són les actuacions que s’han fet. Jo
crec que la liquidació ho deixa molt clar, la feina que s’ha fet amb transparència, la feina que
s’ha fet amb rigor i la feina que s’ha fet d’autoexigència. Crec que ens porta cap a un camí, pel
bon camí, cap a on veiem la llum al final del túnel i així per poder, al final, atendre les
necessitats de la ciutadania que a la fi són el que realment importa, atendre i prestar els
serveis de qualitat. A la fi, és el que un ajuntament i una administració ha de fer, res més.
La Sra. del Pino exposa: Ho diré en menys d’un minut. Bàsicament quan parlava de l'herència
rebuda, no em referia en aquest cas a tota la gestió del PSC; però ja veig que alguns tenen la
pell molt fina. Em referia a aquesta època de vostès parlen que si el Kursaal, que si tal, l’Aqua.
Doncs miri, l’Aqua és un gimnàs deficitari, que té un pàrquing a la part baixa que no serveix per
aparcar, i allà està fet i és de la època del PSC, i el Kursaal tenen un munt de pàrquings que
els tenen empreses i no sé què, i hi ha algú que té muntat dins del pàrquing, fins i tot, un taller
mecànic. O sigui, que podríem seguir amb un munt de coses, però no seguiré. Així breument,
bàsicament no m’estendré, però podríem seguir amb un munt de cosetes més.
La Sra. López expressa: Bé, jo respondre la Sra. Del Pino, breument. Clar com ells no han
governat mai, ells no, no han comés cap error, gràcies.
La Sra. Alcaldessa conclou: Bé, sí que volia tancar aquest punt. En primer lloc, agrair la
feinada de tota la gestió econòmica que s’està fent des de l’Àrea Econòmica. És una molt bona
liquidació, molt bona liquidació. No és només fruit, com deia el president de l’Àrea el Sr.
Garrido, d’aquest govern, que també. S’ha gestionat i s’està gestionant amb responsabilitat,
sinó també de la resta d’àrees que s’han fet co-responsables en aquesta gestió econòmica i
han entès que calia fer segons quins ajustos, sacrificis durant un temps, que com bé s’ha
explicat han sigut molt, i molt i molt complicats, ho podeu creure. Estic completament d’acord
que la confrontació no porta enlloc, però és molt important tenir memòria en aquesta vida, molt
important tenir memòria, a nivell personal, a nivell polític i a nivell històric. Aquí ningú està
mirant pel retrovisor, no és el que preteníem amb aquest donar compte d’aquesta liquidació,
senyors i senyores del PSC. Per entendre d’on venim necessitem memòria i venim d’un llegat
de 24 milions d’euros, d’unes expropiacions per una mala praxis i una mala gestió. Hem de
tenir memòria, perquè com deia és important. Parlem de 24 milions d’euros. Però tinguem
memòria. També, pensem en les pessetes, de què estem parlant. Estem parlant de 400

milions de pessetes. Poca broma, poca broma. Aquest és el llegat que ens hem trobat en el
2015, i que ens vam trobar, i que ha pagat la ciutadania de Montcada, per deixadesa i per
irresponsabilitat.
Si fem un càlcul dels 24 milions d’euros, tenim que els 36 mil habitants d’aquest municipi, a
tots i cada un d’ells, els hi ha costat la irresponsabilitat de les expropiacions, 670 Euros de la
seva butxaca, de la seva butxaca. Per tant, no diguem segons quines coses, perquè ofenem.
Evidentment que el Partit Socialista quan governava va fer moltes coses, faltaria més. És molt
fàcil governar amb vaques “grasses”, quan cauen diners de tot arreu i va fer moltes coses, i
moltes bones. Ho reconeixem, però també va deixar un deute de 24 milions d’euros per aquest
ciutat i per aquest consistori. O sigui, si ens omplim la boca de les coses que hem fet,
reconeguem també el que no s’ha fet bé. Home! no podem dir l’Aqua, el Kursaal, el no sé què i
estem cansats que ens digueu allò de les expropiacions. Bé, doncs, és el que hi ha.
Han estat anys molt durs, estem recuperant la solvència i la credibilitat d’aquest ajuntament i
estem gestionant els comptes amb responsabilitat i comencen a veure els fruits i queda molt
camí per recórrer, molt, molt, però ho estem recuperant, perquè s’està treballant seriosament i
no s’està estirant més la mà que la màniga. Han estat temps molt complicats i a més a més, tot
això malgrat aquesta situació, ho hem fet, i sense estar en vaques “grasses”, sense afectar la
prestació de serveis a la ciutadania.
I la prova és que durant dos anys, en aquests mandats, hem estat entre els 10 municipis de tot
l’Estat amb una prestació de serveis socials excel·lent, i que durant la pandèmia no hem deixat
a ningú enrere. Fent front a les noves necessitats que ens han sorgit, entre d’altres, a 1326
persones més que han necessitat de l’empara d’aquest ajuntament.
Per tant, no diguem segons quines coses perquè ofenen, ofenen molt, evidentment que vostès
van fer coses, faltaria més, entre d’elles deixar aquesta herència dels 24 milions d’euros. I
torno a dir, és important tenir memòria. No és qüestió de mirar pel retrovisor, sinó de saber
d’on venim, i sobretot tenir memòria per a què en aquest ajuntament i en aquest municipi mai
torni a produir-se la situació que es va produir, per això és important.
Vist l’expedient 40/2021/ALTECO relatiu a la Liquidació dels Pressupostos Generals de la
Corporació corresponent a l’exercici 2020, aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2021/000733
de data 17 de març de 2021.
Vist l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament, de data 16 de març de 2021.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple resta assabentat del Decret d’Alcaldia núm. 2021/000733 de data 17 de març de 2021
pel que s'aprova la liquidació dels pressupostos Generals de la Corporació corresponents a
l’exercici 2020, el text del qual es transcriu a continuació:
"Atès l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2020, en que es posa de manifest, de
conformitat amb l’article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, respecte el
pressupost de despeses: Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius; les
despeses autoritzades i compromeses; les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i
els pagaments realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives; els drets reconeguts; els drets anul·lats; i els
dret recaptats nets.
Com a conseqüència de la liquidació del pressupost es determinen: Els drets pendents de
cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre; el resultat
pressupostari de l’exercici; els romanents de crèdit; i el romanent de tresoreria.

Atès el que estableix l’article 191.1 i 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, respecte del tancament i
liquidació del pressupost.
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb l’article
90.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Reglament pressupostari, respecte de les
competències de l’Alcaldessa en l’aprovació de la liquidació del pressupost i l’informe previ
preceptiu de la Intervenció.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.- Aprovar la liquidació dels pressupostos Generals de la Corporació corresponent a
l’exercici 2020, amb els documents que l’integren, resultant el següent:
1. Del Pressupost de l'ajuntament
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

40.999.146,42 €
3.766.087,88 €
44.765.234,30 €
37.772.129,80 €
35.416.760,83 €
2.355.368,97 €

1.2 Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

40.999.146,42 €
6.320.194,49 €
47.319.340,91 €
43.935.036,51 €
1.022.010,17 €
40.429.997,31 €
3.505.039,20 €

1.3. Resultat Pressupostari:
CONCEPTE
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a +
b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2.Total operacions financeres (c + d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (1+2)
Ajustos

DRETS
RECONEGUTS
NETS
38.884.388,86

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
33.672.002,06

2.162.060,76

1.371.446,97

790.613,79

41.046.449,62

35.043.449,03

6.003.000,59

42.637,00
2.845.949,89

42.637,00
2.686.043,77

0,00
159.906,12

2.888.586,89

2.728.680,77

159.906,12

43.935.036,51

37.772.129,80

6.162.906,71

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
5.212.386,80

0,00
809.221,22
1.912.398,36

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

-1.103.177,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

5.059.729,57

1.4. Romanent de Tresoreria:
CONCEPTE

IMPORTS

1. (+) Fons líquids

6.591.997,62

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

13.267.212,96
3.505.039,20
9.462.551,76
299.622,00
6.954.586,02
2.355.368,97
718.738,78
3.880.478,27
-9.644,67
21.777,44
12.132,77

I. Romanent de Tresoreria Total (1+ 2 – 3 + 4)

12.894.979,89

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I – II - III)

7.366.473,65
2.439.706,19
3.088.800,05

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 6.993.104,50 Euros dels quals 2.976.915,06 Euros
corresponen a romanents compromesos i 4.016.189,44 Euros son no compromesos.
2. Del Pressupost de l'Organisme Autònom d'Informació Local
2.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

380.532,18 €
0,00 €
380.532,18 €
368.699,47 €
368.699,47 €
0,00 €

2.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

380.532,18 €
0,00 €
380.532,18 €
379.834,21 €
0,00 €
379.834,21 €
0,00 €

2.3. Resultat Pressupostari:
CONCEPTE
a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS
NETS
379.834,21

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
368.699,47

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
11.134,74

b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a + b)
c. Actius financers
d. Passius financers

0,00
379.834,21
0,00

0,00
368.699,47
0,00

0,00
11.134,74
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

379.834,21

368.699,47

11.134,74

2.Total operacions financeres (c + d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (1+2)
Ajustos

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00
0,00

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

11.134,74

2.4. Romanent de Tresoreria:
CONCEPTE

IMPORTS

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1+ 2 – 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I – II - III)

27.201,91
2.523,30
0,00
2.523,30
0,00
6.875,22
0,00
0,00
6.875,22
0,00
0,00
0,00
22.894,99
0,00
0,00
22.894,99

2.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 11.832,71 Euros dels quals 7.303,07 Euros
corresponen a romanents compromesos i 4.529,64 Euros son no compromesos.
SEGON.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, en el que es
diu que de la liquidació un cop aprovada se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió
que es celebri.
TERCER.- Sotmetre a la ratificació del Ple de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa
l'article 193 bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de
març, el resultat de l'aplicació dels criteris mínims determinants dels drets de difícil o
impossible recaptació a 31 de desembre de 2020.
Els drets pendents de dubtós cobrament compleixen els percentatges mínims establerts a dita
normativa, els quals han estat calculats d’acord amb els criteris de prudència definits en

l’article 11 de la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor sobre el règim de tutela financera dels ens locals pera l’exercici 2021. Els càlculs
obtinguts sumen un import total de 7.366.473,65 Euros i corresponen al següent detall:
ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ANY
2020
2019

DRETS PENDENTS

%

3.100.216,58
1.730.049,37
1.656.293,64
1.173.964,29
1.489.973,65
1.043.101,92
780.369,04
196.882,81
140.765,04
129.124,02
78.025,80
30.499,42
21.398,70
7.779,54
9.229,56
MULTES PENDENTS
%
383.026,74
736.860,53

DUBTÓS COBRAMENT
10%
30%
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

310.021,66
519.014,81
993.776,18
1.056.567,86
1.489.973,65
1.043.101,92
780.369,04
196.882,81
140.765,04
129.124,02
78.025,80
30.499,42
21.398,70
7.779,54
9.229,56

50%
50%

DUBTÓS COBRAMENT
191.513,37
368.430,27

QUART.- Remetre copia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l'article 193.5 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, a l'administració
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÉ.- Publicar la liquidació aprovada en el Portal de la Transparència de la Seu
electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en compliment del que disposa l'article 11.1
a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.‖
3. ASSUMPTES DE L’ÀREA TERRITORIAL
3.1 ASSUMIR LA INICIATIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ PER A LA PREVISIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
DE LLOGUER A MAS DURAN DE MONTCADA I REIXAC.
El Sr. Sánchez, president de l'Àrea Territorial, explica la proposta: Deixeu-me començar,
primer amb un breu agraïment al Gerard per la presentació que ha fet i sobretot per la feina
que ha fet, que és feina compartida de l’Àrea Econòmica i com bé deia l’alcaldessa de totes les
àrees de l’ajuntament i a tota la ciutadania.
Pel punt que ens afecta, portem avui la modificació del planejament en aquest àmbit de Mas
Duran, que és un àmbit format per tres les parcel·les delimitades pels carrers Frederic
Mompou, Marià Fortuny, Victòria dels Àngels i l’avinguda d’Europa, i per dues parcel·les més,
de l’avinguda d’Europa i dels carrers Salvador Dalí i Joan Miró. Per tant, dintre del barri de Mas
Rampinyo, dintre de l’àmbit que es va decidir amb el procés del Pla de reparcel·lació del Pla
parcial del M5 de Mas Rampinyo i Mas Duran.
Aquesta modificació és fruit també de la iniciativa dels particulars que fa temps ens van
demanar fer una modificació del planejament per modificar els usos d’aquest espai, i al final

fruit d’una negociació on entenem que guanya tant el privat com l’interès públic, doncs portem
a aprovació aquesta modificació del planejament.
Bé, el que ens demanaven era reduir els usos comercials d’aquestes parcel·les, concretament
reduir 3500 metres quadrats d’usos residencials per destinar-los a habitatges. Ells ho
demanaven ja que la ubicació física d’aquests usos comercials tal i com preveu el planejament
vigent, és poc viable, perquè està sobredimensionat l’espai comercial en aquesta zona i ja ho
veiem que la majoria dels locals es troben buits i sense activitat. I també per part de
l’ajuntament, consideràvem la necessitat i la conveniència d’oferir al mercat immobiliari uns
habitatges de protecció oficial preus de lloguer, que a Montcada estem escàs.
El que fem amb aquesta modificació és mantenir l’ús comercial en els locals que donen a la
façana de l’avinguda d’Europa, però la resta dels usos comercials modificar-los per usos
residencials, i transformar-los tots ells en 40 habitatges de protecció oficial i destinats al
lloguer.
El que es proposa amb la modificació és reubicar la resta del sostre que estava qualificat de
comercial per situar-lo com a habitatge, com us deia, elevant dues plantes i mantenint el sostre
i convertir en zona verda com una part d’aquests usos. De fet es preveu destinar 708 metres
quadrats, d’aquests metres quadrats que estan destinats a ús comercial, destinar-lo a zona
verda, per tant s’amplia la zona verda. Es faculta la construcció de 40 pisos, 40 habitatges
qualificats de habitatge dotacional destinat al lloguer i tot això genera un increment
d’aprofitament urbanístic del 10%, que es transformarà en una cessió econòmica que es
preveu que sigui de 94.500 euros. Aquest 10 % d’aprofitament s’ha de destinar a augmentar el
patrimoni municipal del sòl, per tant a comprar més habitatge i a incrementar el parc públic
d’habitatge, ja sigui a través d’adquisició de pisos per dret de tanteig i retracte o també per
adquirir zones verdes que encara estan en mans privades i serien susceptibles de generar
nous processos d’expropiacions, que es el motiu del forat que ens hem trobat en aquest
ajuntament, com bé dèiem, que estem intentant resoldre perquè no es generi més en el futur.
Per tant , entenem que es una bona modificació del planejament, que surt d’una col·laboració
público-privada, que entenem que hi guanyem tots. I que la proposta que ens feien els privats
de convertir els usos comercials en habitatge, doncs amb una bona negociació portada per
part pel tècnics de l’ajuntament, a qui els hi vull agrair aquesta negociació, doncs hem
aconseguit que tota la modificació cap a habitatge es transformi en pisos dotacionals destinats
a lloguer i així ampliem aquest oferta de lloguer social amb 40 pisos a Mas Duran que s’hauran
de construir abans de o al mateix temps que es desenvolupi la resta d’habitatges destinats al
mercat lliure, mantenint aquest frontal de comercial a l’avinguda Europa i incrementant la zona
verda. Per tant entenem que es una bona modificació de planejament i com a tal us demanem
el vostre vot favorable.
La Sra. Pellicer, portaveu del grup municipal Cs, intervé: El nostre vot es a favor. Reconeixem
amb aquest canvi la millora del pla urbanístic vigent a la zona i ens alegrem que el 100% de
les vivendes es dediquin a lloguer que tanta falta fa al municipi.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, expressa: Nosaltres ens sembla que
aquesta modificació puntual d’intercanvi d’us comercial a sostre d’habitatge ens sembla molt
bé, perquè ja tenim masses locals a aquesta zona. També perquè generem habitatge de
protecció oficial en règim de lloguer que fa força falta aquí al municipi. Estem d’acord perquè
també augmentem 40 habitatges de lloguer, tenim sempre com he dit abans una oferta més
ample i també perquè comporta uns ingressos addicionals a l’Ajuntament per destinar-los a
compra del parc d’habitatge social de l’Ajuntament o per compra d’habitatge social i zones
verdes.
Nosaltres aquest tema el votarem a favor, però volia fer un incís dels seus comentaris d’abans
Sra. Alcaldessa. Nosaltres ni volem que vostè miri pel retrovisor ni que faci el que no hagi de
fer, evidentment nosaltres estem molt agraïts i reconeixem tota la tasca que s’està fent des de
l’Ajuntament per recuperar aquesta liquiditat en el Ajuntament i hi estem al costat, no estem
d’esquenes ni molt menys, tot el contrari. Però sí que es cert que la gestió de la pandèmia
també s’ha fet al costat de l’Ajuntament i sempre ens trobaran en aquest sentit. Ara, s’ha de

reconèixer també que si, s’han comés errors, nosaltres ja ho hem fet públicament més d’una
vegada de reconèixer els errors i estar al costat per solucionar els problemes i que no tornin a
passar i sempre hem sigut agraïts de la feina que s’ha fet en aquest sentit.
Per tant vostè sempre diu que les herències, que sempre han entrat amb una herència,
qualsevol que entra a qualsevol lloc rep una herència i el que s’ha de fer es gestionar-la d’una
manera o d’una altre. Nosaltres també ens vam trobar una herència i la vam gestionar, lo que
sí que es cert es que aquesta gestió pot ser d’una manera o pot ser d’una altre, però no ha
sigut il·legal, per tant podem tenir models diferents de gestió, podem tenir-los, però no fora de
la legalitat. I sempre he dit, i ho torno a dir, que això es una responsabilitat tecnico-política i
sempre estem tocant el tema polític, però vostè s’oblida també de CiU que era qui gestionava
aquesta situació. No només hi ha un únic responsable de tot això, que nosaltres assumim la
nostra part, però també hi havia un partit que es deia CiU, que era el responsable econòmic de
portar les finances de l’ajuntament. O sigui jo l’única cosa que li demano es que no s’oblidi
d’això, sempre que faci aquesta ultima intervenció per tancar punts.
El Sr. Sanchez respon: Si, gracies. Més que res agrair el sentit del vot i agrair la col·laboració
que ens estem trobant sempre amb als temes urbanístics, perquè els temes urbanístics a
vegades son molt feixucs i a la ciutadania els hi costa d’entendre, però són motiu dels forats
que després ens trobem i són motiu de grans desgavells i de grans problemes difícils d’arreglar
i de solucionar, i l’altre dia parlàvem de la Valentine també i de molts altres temes, i es cert que
en el dia d’avui ens estem trobant amb aquesta col·laboració i jo vull agrair aquest diàleg,
aquesta col·laboració i aquest sentit del vot favorable. No entraré en repliques d’altres temes
anteriors que podria i també ens hem barallat molts cops en aquest aspecte... Sí que es cert
que un parell de coses que ha dit el portaveu socialista jo les ratifico, la responsabilitat políticotècnica es certa, i això no ho podem obviar. I després evidentment que estava Convergència i
el PSC al govern i Convergència era responsable de portar les finances i per això jo que he
començat agraint la intervenció i la tasca del Gerard, doncs això em fa ratificar aquest
agraïment, recordant el paper de Convergència en aquest ajuntament.
La Sra. Alcaldessa conclou: Jo en la meva intervenció Sr. Iruela he parlat de memòria, i
l’important que era tenir la memòria. No oblidem de cap de les maneres aquest equip de
govern, que es governava en coalició partit Socialista i Convergència, però Convergència ha
desaparegut, diguem del plenari municipal, i per tant m’adreço a vostès, que son els que estan,
i que son els que, la intervenció anava perquè m’ha ofès que en contraposició a una liquidació
que es bona, que es positiva que s’ha fet bona feina, que es digués: eh, però ull, que nosaltres
vam fer un Aqua que nosaltres vam fer un... etc, i dius home, doncs no té gaire sentit tot
plegat. I si parlem d’herències i les que vostès es van trobar, si no m’equivoco vostès van
tancar el primer any amb superàvit, per tant això demostra com es van trobar l’ajuntament.
Imagino que no estaria tan malament quan el primer any el Partit Socialista i Convergència van
poder tancar amb superàvit.
Antecedents
En data 8 de març de 2021 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament la Modificació
puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a
Mas Duran presentada per la senyora Sònia Berlanga.
II. Objecte de la Modificació puntual del PGM
La modificació puntual de PGM té per objecte intercanviar part del sostre actualment destinat a
ús comercial de les parcel·les 8.1 i 8.3 del Projecte de Reparcel·lació MC-5 Mas Rampinyo de
Montcada i Reixac per sostre destinat a habitatge, que s’ubicarà a la parcel·la 1.4, atès que el
sostre d’ús comercial tal i com preveu el planejament vigent no és viable, com demostra el fet
que la majoria de locals es troben buits i sense activitat, mantenint-se l’ús comercial en els
locals amb front al carrer principal, l’Avinguda Europa.

L’increment de sostre destinat a habitatge que es proposa en aquesta modificació puntual
generarà un nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que, com s’ha
exposat, s’ubicarà en la parcel·la 1.4. Tots els habitatges de l’edifici que es construeixi sobre
aquesta parcel·la 1.4, ja siguin lliures o en règim de protecció, seran comercialitzats en règim
de lloguer. Aquesta modificació del sostre residencial comporta un increment de 40 habitatges.
Amb aquesta proposa s’aconsegueix una major diversificació d’usos en tot l’àmbit de Mas
Rampinyo i una major mixtura d’habitatges en règim lliure i de protecció oficial, evitant la
concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix l’article 3.2 i
57.6 del TRLU, per tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans
per raó de llur nivell de renda.
III. Iniciativa
La proposta de modificació puntual del planejament ha estat presentada en el Registre
de l’Ajuntament per la senyora Sònia Berlanga Font, en nom i representació de BARCELONA
DISSENY URBANÍSTIC SLP i vist l’interès públic de la proposta l’Ajuntament pot assumir la
iniciativa per formular-la d’acord amb l’article 101 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
IV. Àmbit de la modificació puntual
L’àmbit objecte de la modificació puntual de PGM és discontinu i comprèn tres parcel·les
resultants del Projecte de Compensació MC-5 Mas Rampinyo:
- Finca 1.4 (referència cadastral 184710DF3914F0001RT) amb una superfície de
2.626,52 m2
- Finca 8.1 (referència cadastral 1544801DF3914D0001FP) amb una superfície de
3.381,14 m2
- Finca 8.3 (referència 1544803DF3914D0001OP) amb una superfície de 1.593,27 m2
La finca 1.4 forma part de l’illa delimitada pels carrers Frederic Mompou, Marià Fortuny,
Victòria dels Àngels i l’Avinguda d’Europa i les finques 8.1 i 8.3 es troben dins l’illa delimitada
per l’Avinguda d’Europa i els carrers Salvador Dalí i Joan Miró.
Les tres subàmbits de la Modificació Puntual del PGM es troben inserits dins del barri de Mas
Rampinyo, en una situació perifèrica, al nord del municipi, però en contacte directe amb carrers
de distribució i amb connexions amb les vies de comunicació territorial.
V. Planejament vigent
Les finques objecte de la modificació puntual formen part de l’àmbit de Mas Rampinyo
delimitat en el Pla General Metropolità de Barcelona aprovat definitivament en data 14
de juliol de 1976, publicat en el BOP de 19 de juliol de 1976.
Per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 13 de gener de 1993 es va aprovar
definitivament una Modificació del PGM referent al traçat de la variant de la carretera N-152, en
virtut de la qual es delimitava un sector de sòl urbanitzable programat, a desenvolupar
mitjançant la tramitació d’un Pla Parcial va ser aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 26 de maig de 1999, i verificat el Text Refós per acord de 21 de
juliol de 1999. L’àmbit total del Pla Parcial tenia una superfície de 315.690,94 m2. El Pla
Parcial establia una edificabilitat màxima de 214.609 m2st, dels quals, 190.763 m2st es
destinaven a habitatge —(1.786 habitatges)— i la resta a altres usos. D’acord amb les
determinacions normatives de dit instrument de planejament derivat, els terrenys objecte
d’aquesta modificació, es qualificaven de zona 19, Desenvolupament urbà intensiu 1, regulada
als articles 15 a 23.
Posteriorment a l’aprovació del Pla Parcial es va formular el Pla Especial del sector sud-oest
del Pla Parcial MC-5 Mas Rampinyo, aprovat definitivament per acord de la Comissió

d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre de 2000 que, amb l’objectiu de compatibilitzar
la proposta del corredor biològic/corredor verd contemplat en la Modificació puntual del PGM
en l’àmbit Mas Rampinyo amb els drets adquirits pels propietaris del Pla Parcial MC-5 com a
conseqüència de la seva aprovació definitiva,va modificar el contingut dels articles 16 a 23 del
Pla Parcial MC-5 Mas Rampinyo.
Finalment, en data 27 d’abril de 2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Parcial MC-5 Mas Rampinyo, la qual va
comportar un increment del nombre d’habitatges de tot l’àmbit i la distribució d’aquest nombre
d’habitatges, entre habitatges lliures i habitatges protegits, respecte a determinades parcel·les.
Així, aquesta Modificació puntual del Pla Parcial, va afectar les condicions sobre les
edificacions i els seus usos regulats als articles 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de les
Normes Urbanístiques del Pla Parcial i va comportar un increment del nombre d’habitatges.
En resum, el planejament vigent és el següent:
PARCEL·LES

1.4 Zona

8.1

8.3 Zona

8.3 Sist.

Sup. Parcel·la (m2)
Ocupació (m2)
Sostre edificable m2
Habitatge (m2)
Nombre d’habitatges
Habitatge lliure (m2)
Nombre habitatges lliures
Habitatge protegit (m2)
Nombre habitatges HPO
Comercial m2

2.626,52
1.703,00
7.314,00
6.184,00
56
6.184,00
56
0,00
0
1.130,00

3.381,14
3.380,00
10.060,00
6.680,00
62
6.680,00
62
0,00
0
3.380,00

1593,27
1.520,00
3.632,00
2.112,00
20
2.112,00
20
0,00
0
1.520,00

0,00

TOTAL
7.600,93
6.630,00
21.006,00
14.976,00
138
14.976,00
138
0,00
0
6.030,00

En desenvolupament del planejament urbanístic abans establert, es va tramitar el Projecte de
Compensació del Pla Parcial MC-5 Mas Rampinyo que va ser aprovat definitivament al juliol de
2001, en virtut del qual, es van adjudicar a la mercantil Tres Torres SA les parcel·les 1.4, 8.1 i
8.3, qualificades com a zona de desenvolupament urbà intensiu 1 (clau 19).
Actualment els sòls d’aquest àmbit tenen la consideració de sòl urbà consolidat, d’acord amb el
que disposa l’article 30 del TRLUC.
VI. Conveniència i justificació de la Modificació puntual del PGM
Com s’ha exposat anteriorment aquesta Modificació ve motivada per la necessitat de reduir en
part del sostre actualment previst com a comercial, el qual actualment i donada la seva
ubicació no té viabilitat, i transformar-lo en ús d’habitatge en règim de lloguer, per tal de donar
resposta a la demanda que existeix d’aquest tipus de producte en el municipi.
La modificació proposada comportarà una transformació dels usos previstos en aquest
àmbit (de comercial a residencial) i un increment de la densitat d’habitatges (40 habitatges amb
règim de protecció oficial). D’aquesta manera es produeix un l’increment de l’aprofitament
urbanístic residencial que no produeix un increment del sostre edificable, que es manté.
També es preveu que tots els habitatges que es construeixin en parcel·la 1.4, lliures o en
règim de protecció, seran comercialitzats en règim de lloguer, satisfent una de les necessitats
més significatives actualment en el municipi.
A efectes de garantir que els habitatges resultants d’aquesta Modificació siguin destinats a
lloguer, la normativa urbanística de la modificació regula la impossibilitat de dividir
horitzontalment l’edifici que es construeixi en la parcel·la 1.4, per tal d’evitar la posterior
transmissió individual de dits habitatges a terceres persones, d’acord amb el que preveu el

Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge i el
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
VII. Proposta d’ordenació
La modificació puntual del PGM delimita un polígon d’actuació urbanística discontinu que
abasta la parcel·la 1·4 del Projecte de Compensació del Pla Parcial MC-5 Mas Rampinyo
ubicada dins l’illa delimitada pels carrers Frederic Mompou, Marià Fortuny, Victòria dels Àngels
i l’Avinguda d’Europa i les parcel·les 8.1 i 8.3 que es troben dins l’illa delimitada per l’Avinguda
d’Europa i els carrers Salvador Dalí i Joan Miró.
Les finques incloses dins l’àmbit de la present Modificació puntual són propietat actualment de
la mercantil Inmobiliaria Mar SL segons consta en el certificat de domini
i càrregues que s’adjunta com annex a la modificació puntual. En virtut de la present
Modificació les finques 1.4 i 8.3 seguiran sent propietat d’Immobiliària Mar SL mentre que la
parcel·la 8.1, que veurà modificada la seva qualificació urbanística en una part, es mantindrà
en part com a propietat de dita mercantil i la part qualificada de zona verda (clau 6 b) que serà
cedida gratuïtament a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
Com s’ha exposat, la modificació puntual proposa un canvi d’ús de sostre comercial a
sostre residencial, que es concreta en el manteniment de l’ús comercial dels frontals de planta
baixa amb façana al carrer principal –l’Avinguda Europa−, i la reubicació de la resta del sostre
comercial posterior en les plantes superiors de les edificacions amb ús d’habitatge, elevant
dues plantes a la part frontal de les edificacions, mimetitzant l'alçada existent a les torres del
planejament (PB+6PP amb 22,40 m) i consolidant el frontal de la façana de l’Avinguda Europa.
Amb aquest augment de l’alçada d’aquestes edificacions s’harmonitzarà l’alçada d’altres
edificacions ja existents i que donen front a l’Avinguda Europa, generant una imatge de
continuïtat i harmonia al conjunt d’edificacions amb front a dita avinguda, mantenint la distància
de separació mínima entre edificis en 10 metres per PB+4PP, augmentant a 18 metres entre
les parts d’edifici de PB+6PP.
Els nous habitatges resultants de la modificació, que suposen un increment de 40 habitatges,
seran comercialitzats en règim de lloguer per tal de donar resposta a les necessitats existents
actualment en el municipi.
La transformació d’usos i l’increment de l’ús residencial, donarà lloc a una major cessió de
zones verdes, que es situen en la part nord-oest de la parcel·la 8.3, en continuïtat amb una
zona verda ja existent i comporta també l’obligació de cessió del 10% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament. Aquesta cessió del 10% de l’aprofitament mig es
preveu que sigui substituïda pel seu equivalent econòmic.
En resum, els paràmetres de la modificació puntual son els següents:
PARCEL·LES

1.4 Zona

8.1

8.3 Zona

8.3 Sist.

TOTAL

Sup. Parcel·la (m2)
Ocupació (m2)
Sostre edificable m2
Habitatge (m2)
Nombre d’habitatges
Habitatge lliure (m2)
Nombre habitatges lliures
Habitatge protegit (m2)
Nombre habitatges HPO
Comercial m2

2.626,52
1.730,00
7.314,00
6.184,00
63
2.677,85
23
3506,15
40
1.130,00

3.381,14
1.690,00
10.060,00
9.185,00
91
9.185,00
91
0,00
0
875,00

885,23
518,85
3.632,00
3.113,15
24
3.113,15
24
0,00
0
518,85

708,04

7.600,93
3.938,85
21.006,00
18.482,15
178
14.976,00
138
3.506,16
40
2.523,85

VIII. Fonaments de dret
La documentació de la modificació puntual s’ha ajustat a les previsions de l’article 59 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i
118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme, tenint en compte que la modificació nomes afecta a les Normes Urbanístiques i
els plànols d’ordenació, en allò que fa referència als usos del sòl inclosos dins de l’àmbit
específic i acotat de la present Modificació puntual.
La modificació puntual és una actuació aïllada de dotació sobre terrenys que en origen
tenen la condició de sòl urbà consolidat que comporta l’alteració dels paràmetres bàsics de les
parcel·les que conformen el seu àmbit, en concret, la densitat màxima d’habitatges i la
regulació bàsica dels usos, i la correlativa obligació de preveure reserves per a zones verdes i
equipaments segons determina la disposició addicional segona del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
D’acord amb els apartats 3 i 4 de l’article 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, com la modificació del Pla general
metropolità comporta una transformació dels usos i un augment de la densitat d’habitatges,
s’ha previst una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones
verdes, espais lliures públics i equipaments públics i la cessió
del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic residencial a l’Ajuntament.
La modificació puntual del Pla general es tramita d’acord amb els articles 96 i 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i consta
dels tràmits següents:
- Aprovació inicial: La competència per a l’aprovació inicial del projectes de planejament
general correspon al Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 52.1.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local.
- Informació pública pel termini d’un mes, informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials i audiència als ajuntaments de l’àmbit territorial dels quals confina el
municipi de Montcada i Reixac.
Els edictes s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler, d’acord
amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.
- Aprovació provisional, que correspon al Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen
els articles 52.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Aprovació definitiva, que correspon a la Comissió de Territori de Catalunya d’acord amb
l’article 79.c) del TRLU.
De conformitat amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data 10
de març de 2021.
Vista la proposta del president de l’Àrea Territorial, i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àrea Territorial, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta de modificació puntual del Pla general
metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran de
Montcada i Reixac presentada en data 8 de març de 2021 per la senyora Sònia Berlanga Font,
actuant en nom i representació de BARCELONA DISSENY URBANÍSTIC SLP
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità per a la
previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran de Montcada i Reixac.
TERCER.- Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament,
d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.
QUART.- Sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi de
Montcada i Reixac.
CINQUÈ.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
(Agencia Catalana de l’Aigua.
4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS
ESCOLARS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA, CURS ACADÈMIC
2021-2022.
La Sra. Sempere, presidenta de l'àrea Social, explica la proposta: Bé, portem a ple com cada
any per aquestes dates, mes o menys ho fem en aquest mes o potser el més vinent, les bases
i la convocatòria dels ajuts escolars. No tenim gairebé una data definida perquè les intentem
fer coincidir amb la convocatòria d’ajuts i de beques del Consell Comarcal, quan treuen les
beques menjador. Tot i que aquest any encara no han sortit les bases de les beques del
Consell Comarcal, nosaltres sí que traiem les nostres, que tenen gairebé poques modificacions
quant a la presentació de les sol·licituds. Sí que cal dir que el termini d’aquest any serà del 26
d’abril al 30 de maig. Ho fem gairebé com cada any, hi haurà un esglaonament quant a la
presentació de sol·licituds per escoles.
Sí que volem destacar una modificació important per tenim aquest any 2021 que es l’increment
que vam fer a principis d’any en el pressupost en aquesta partida d’ajuts a escolarització. En
total tenim un increment de 40.000 euros que es divideixen en 16.000 euros per a sortides i
material escolar i 24.000 euros a la complementació de les beques menjador que fa el consell
Consell Comarcal. Sí que volem recalcar que tot i que hi hagin sol·licituds que vinguin
denegades de menjador en el Consell Comarcal, nosaltres des de l’ajuntament seguirem fent
la revisió d’aquestes beques.
I també volíem comentar que una de les modificacions que hem posat per aquest any es
incloure una novetat que encara no la desenvoluparem, sinó que serà més aviat per l’any
2022, que és millorar les sol·licituds, quant a la comunicació que fem amb les famílies. Fins ara
les comunicacions es fan mitjançant les escoles, però a la sol·licitud d’aquest any veureu que
hi ha una pestanyeta en la que podeu facilitar que l’ajuntament faci aquesta comunicació
directa, encara no sabem si serà via e-mail o via telemàtica o SMS per tal de poder contactar
amb les famílies i poder comentar el resultat de les sol·licituds de cara a anys vinents. Això es
farà de cara a l’any 2022, encara no ho tenim en marxa, però sí que estem començant a
treballar amb el departament d’informàtica per a posar-ho en marxa. També dir, quant a dades,
que el curs passat vam tenir gairebé 200 sol·licituds més respecte a l’any anterior i que en total

van ser unes 1430. La partida per aquest any serà de 96.000 euros, i com ja he comentat, i
com ja he comentat seran 16.000 euros més que l’any anterior.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, intervé: Com no podria ser d’una altra manera el
nostre recolzament a las polítiques socials, en aquest cas les ajudes directes a nens i joves i
en l’àmbit educatiu. El nostre vot serà a favor.
La Sra. Alcalá, regidora del grup municipal del PSC-CP, expressa: Ara més que mai són
necessàries aquest tipus d’ajudes ja que amb la pandèmia les economies domèstiques s’han
vist molt afectades. La seva finalitat es fer efectiu el principi del dret d’igualtat en l’exercici del
dret a l’educació. A més d’intentar donar suport a les famílies amb més dificultats. Que cap nen
ni adolescent es quedi enrere. El nostre vot es a favor, gracies.
La Sra. Sempere expressa: Donar les gracies als dos grups per aquesta aprovació unànime de
les bases.
En relació amb l’expedient 1/2021/SBA, promogut per Serveis Socials en sol·licitud de
l’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts escolars, curs 2021-2022;
Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac té la voluntat d’atorgar ajuts individuals
peremptoris per a material escolar i sortides per a nens i nenes del municipi que es trobin en
situacions econòmiques desfavorides;
Atès que la quantitat total destinada a aquesta finalitat és de 96.000 €;
Atès que la despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària de l’exercici 2021 per a
aquesta finalitat: número de la partida 412/23100/48001 denominada Ajuts a l’escolarització.
Vista la proposta de la presidenta de l’Àrea Social, i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts escolars a famílies en
situació econòmica desfavorida, curs acadèmic 2021-2022.
SEGON.- Fixar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts del 26 d’abril
al 30 de maig de 2021
TERCER.-Ordenar la difusió d’aquests acords al web municipal.
QUART.- Aprovar el document comptable A núm.12021000005400 amb càrrec a la partida de
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament núm. 412/23100/48001 amb denominació
Ajuts a l’escolarització, per import de 96.000 €.
CINQUÈ.-Sotmetre, simultàniament, a informació pública les bases dels ajuts escolar a
famílies en situació econòmica desfavorida, curs acadèmic 2021-2022, en el termini de 30 dies
a comptar des de la publicació del seu anunci al BOP, per a què qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions i suggeriments que consideri adients i, cas de no
presentar-se’n cap, s’entendran definitivament aprovades.
5. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA

5.1 APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS.
El Sr. Serratusell, regidor delegat de Transició ecològica, explica la proposta: Portem aquest
punt ja que l’any 2016 l’ajuntament va aprovar el pla d’implantació urbana del vehicle elèctric,
que preveu el desenvolupament d’una xarxa de punts de recàrrega. Per la seva part l’Àrea
Metropolitana ha redactat un document estratègic d’ampliació de la xarxa d’estacions de
recàrrega dels vehicles elèctrics, on es proposa la instal·lació de nous punts de recàrrega,
noves fotolineras, el manteniment i la seva gestió. A l’Ajuntament vam manifestar la voluntat de
participar i col·laborar en l’execució del programa d’ampliació de la xarxa metropolitana de
recàrrega de vehicles elèctrics. En el document estratègic esmentat es contempla la
instal·lació d’una electrolinera al punt de trobada entre el carrer Progrés i l’avinguda de La
Ferreria i d’una fotolinera a l’estació de Montcada Ripollet.
Per tot el que s’ha exposat i per donar resposta al requeriment expressat en l’acord adoptat pel
ple del consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió del 23 de febrer del
2021, doncs que l’ajuntament adopti el següent acord. Doncs declarar que les obres i
instal·lacions de la nova electrolinera i fotolinera a instal·lar al terme municipal son d’especial
interès i utilitat pública mitjançant la corresponent certificació als efectes pel que preveu l’article
103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març. I pel que fa el que s’aprova, la llei
d’hisendes locals, es allò de la reducció de la taxa de construccions d’un 95 %.
I el segon punt designar el cap de serveis municipals el Sr. Josep Pubill, i el cap del servei de
medi ambient el Sr. Jordi Català, com els dos representants municipals per la comissió mixta
del seguiment del programa.
Vist que l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar l'any 2016 el Pla d’Implantació Urbana
del Vehicle Elèctric, que preveu el desenvolupament d’una xarxa de punts de recàrrega.
Per la serva part, l’AMB (D.S. Mobilitat Sostenible) ha redactat el document estratègic
d’ampliació de la xarxa metropolitana d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics on es
proposa la instal·lació de nous punts de recàrrega, noves fotolineres i el manteniment i gestió i
operació de tota la xarxa (Ref.: Exp. 901512 / 2020 - Doc: 141/2021).
Atès que l'Ajuntament de Montcada i Reixac va manifestar la voluntat de participar i col·laborar
en l’execució del programa d’ampliació de la xarxa metropolitana de recàrrega de vehicles
elèctrics.
Atès que el document estratègic esmentat contempla la instal·lació:
- D'una nova electrolinera a Montcada i Reixac. L’ajuntament va sol·licitar un canvi d’ubicació i
va proposar que l’electrolinera s’instal·li al punt de trobada entre el carrer Progrés amb
l’Avinguda de La Ferreria.
Atès que el punt de recàrrega mitjançant energia de xarxa o electrolinera comprendrà els
següents elements a la via pública:
• Punt de recàrrega format per un equip i dos serveis.
• Armari elèctric per a l’escomesa pròpia, quadres elèctrics i connexions.
• Tres places d’estacionament reservades per als vehicles elèctrics (en càrrega o esperant).
• Senyalització horitzontal i vertical (a la mateixa estació i als accessos).
- D’una fotolinera a l’estació de ferrocarril de Montcada-Ripollet.
El punt de recàrrega de vehicle mitjançant energia fotovoltaica o fotolinera comprendrà els
següents elements a la via pública:
• Pèrgola fotovoltaica connectada a un edifici públic adjacent o a la xarxa de distribució
elèctrica
• Punts de recàrrega amb un mínim de 2 equips i 2 serveis.

• Armari elèctric per a l’escomesa pròpia, quadres elèctrics i connexions.
• Mínim de 2 places d’estacionament reservades per als vehicles elèctrics (en càrrega o
esperant).
• Senyalització horitzontal i vertical (a la mateixa estació i als accessos)
Vist que el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de Barcelona, en sessió de
data 23 de febrer de 2021, ha acordat restar assabentat dels ajuntaments que han presentat
sol·licitud de participació i col·laboració per a l’execució del programa d’ampliació de la xarxa
metropolitana de recàrrega de vehicles elèctrics i la proposta de localització de les estacions
de recàrrega corresponents a l’ampliació de la xarxa metropolitana a instal·lar i finançar per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i requerir-los perquè presentin el certificat de disponibilitat
dels terrenys.
Atès que en el dit acord requereix així mateix la presentació dels acords que acrediten que les
obres i instal·lacions de les noves estacions de recàrrega de vehicles elèctrics són d’especial
interès i utilitat pública, als efectes del que preveu l'article 103.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova la llei d'hisendes locals, i el nomenament dels dos representants de
cada ajuntament a la Comissió Mixta de Seguiment del programa.
Per tot el que s'ha exposat i per donar resposta al requeriment expressat en l’acord adoptat pel
Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 23 de febrer de 2021,
Vista la proposta del regidor de Transició Ecològica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea de Presidència, celebrada per videoconferència el dia 19 de març de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Declarar que les obres i instal·lacions de la nova electrolinera i la fotolinera a
instal·lar en el terme municipal de Montcada i Reixac són d’especial interès i utilitat pública, i
emetre la corresponent certificació d'aquest acord als efectes del que preveu l’art. 103.2 del
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la llei d'hisendes locals.
SEGON. Designar el cap de Serveis Municipals, Sr. Josep Pubill Riera i el cap del Servei de
Medi Ambient, Sr. Jordi Català Morell, com els dos representants de l'ajuntament de Montcada
i Reixac a la Comissió Mixta de Seguiment del programa
6. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No N’hi ha
7. MOCIONS
7.1. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE SUICIDI I
SALUT MENTAL
El Sr. Romero presenta la moció i dona lectura al text de la part expositiva de la moció.
El Sr. Serratosa, regidor del grup municipal d'ERC-AM, expressa: La salut mental sempre ha
estat un tema complicat i difícil de detectar i amb diverses afectacions socials i familiars. Ara
mateix, els efectes de la pandèmia de la COVID i les limitacions de lliure circulació, les noves
formes de relació social i la sensació constant d’incertesa, tenen un impacte psicològic en la
població general que farà augmentar aquest tipus de patologies. Cal acompanyar la persona i
la família en aquestes circumstàncies. Per això, cal protegir la salut emocional i mental de la

població general, protegir les poblacions més vulnerables i donar suport als professionals de la
salut per tenir cura de la seva salut mental i emocional.
Per aquest motius ERC de Montcada votarà a favor d’aquesta moció. Moltes gracies.
El Sr. Pérez, regidor del grup municipal PSC-CP, intervé: La salut mental inclou el nostre
benestar emocional, psicològic i social, afecta la forma en què pensem, sentim, actuem i com
ens enfrontem a la vida. També, ajuda a determinar com maneguem l’estrès, com ens
relacionem amb els altres i prenem decisions.
Durant l’últim any la nostra manera de viure ha canviat, érem conscients que la nostra prioritat
havia de canviar. La necessitat que es conegui la malaltia mental ha de convertir-se en una
prioritat. Els qui la pateixen i les seves famílies han de rebre el recolzament de tota la societat i
les administracions. Hem de ser conscients de la importància del tema que estem tractant. La
salut mental s’ha enfrontat tradicionalment a l’estigma i al tabú i a les poques inversions dels
serveis de salut mental, que no comptem amb els recursos humans, financers i logístics
necessaris per fer front al repte que s’apropa. Per això, hem d’enfrontar amb la burla, contra el
tòpic i a favor de la integració, de la solidaritat i la informació. Les concepcions basades en les
supersticions, el desconeixement i, fins i tot, la por han de ser rebatudes.
El deteriorament de la salut mental és una de les principals conseqüències de la pandèmia de
la COVID-19 i l’exemple de que es tracta d’un problema de salut pública i que la falta de
prevenció pot comportar altres coses.
Segons prestigioses revistes mèdiques, el problema que pot comportar és que les mesures
d’aïllament social, restriccions a les activitats socials derivades de les mesures adoptades per
la COVID-19 juntament amb la crisi econòmica, es traduiran en un increment de la taxa de
suïcidis entorn al 145 %. Per això, hem de centrar els nostres esforços en mesures de
prevenció que ja han demostrat ser eficaces en altres ocasions, per anticipar-nos i intentar
evitar que es facin realitat les dades predites.
Vostès, senyors de Cs, en data de 24 de febrer vareu presentar una moció al Senat que va ser
revocada. És cert que es va perdre una oportunitat, però sabem que el grup parlamentari
socialista al Congrés dels Diputats està treballant per una nova estratègia nacional de salut
mental en la qual s’aborda la prevenció del suïcidi com a tema preferent i reconèixer la
vulnerabilitat dels adolescents.
Encara que nosaltres compartim molts dels punts de la moció entre els que s’ha de destacar
un servei telefònic de 24 hores, una coordinació activa amb l’ajuntament, l’obertura 24 hores
de l’ambulatori i també la millora del ràtio de psicòlegs per habitants, hem de ser clars, la
responsabilitat de cadascuna de les polítiques recau en qui es competent per poder
desenvolupar-les. Esperem que en breu aquesta moció arribi als òrgans pertinents amb
competències per legislar i convertir en fets i no tan sols en paraules. L’educació en salut i la
informació verídica i accessible són les claus per a l’eliminació de les barreres i perjudicis que
puguin agreujar aquesta situació. Per això, votarem a favor.
La Sra. Sempere, com a portaveu del grup municipal ECPMIR, exposa: Nosaltres votarem a
favor de la moció, però sí que és veritat que hi ha alguns punts en els quals tenim algun que
altre dubte i que volíem comentar aquí.
Abans que res, portem un any i poc de pandèmia. Estem veient quines són les conseqüències.
Estem veient la síndrome de “Burnout” de moltíssima gent de molts professionals, tot
l’esgotament que hi ha, tot el cansament, totes les conseqüències que estan tenint molts
col·lectius. Si mirem dades estadístiques, segons una enquesta nacional realitzada fa poquet,
un 9,6 % de la població té ansietat crònica i depressió. Hi ha diferències per classe, quan la
classe econòmica és més baixa, més modesta, s’incrementen, es disparen els números. El
doble de dones que d’homes tenen afeccions quant a malalties de salut mental.
Segons dades del CIS també de fa relativament poc temps, de fa un parell de mesos, un 15,7
% dels espanyols ha tingut algú atac de pànic o d’ansietat des de l’inici de la pandèmia. Un
52% es troba cansat o amb poques energies. Un 42% ha tingut problemes de son. Un 39 %
assegura tenir mal de caps i altres símptomes propis de l’ansietat, com taquicàrdia i marejos.

Un 20 % de les persones que han sofert atacs de pànic o ansietat durant la crisis del
coronavirus es considera de classe baixa, segons el CIS.
Per tant no poden en la majoria de casos pagar-se una teràpia que no estigui finançada o
pagada per la seguretat social. I si mirem dades de la salut pública o de la sanitat pública que
tenim quant a professionals, veiem que hi ha una deficiència o manca de recursos. Actualment
tenim 6 psicòlegs clínics per cada 100.000 habitants, mentre que a França per exemple n’hi
han 10 per cada 100.000, a Grècia n’hi ha 12 per cada 100.000 i a Finlàndia 57 per cada
10.000. Què significa això?, significa que les dades demostren que estem en un moment en
que necessitem apostar per la salut mental, des de tots els àmbits, igual que hem fet, també
des de l’àmbit municipal. Quan em referia abans a que tenim algun que altre dubte, era per
exemple en l’habilitació d’un telèfon. Sí que durant tots els mesos de la pandèmia tots el
professionals o tota la ciutadania ha tingut atenció telefònica gratuïta, que s’ha posat en marxa
des de diferents serveis. No sabem si l’Ajuntament de Montcada com a tal hauria d’habilitar-lo,
en primer lloc perquè no tenim psicòlegs especialistes, però sí que podríem buscar la manera,
jo crec, de crear aquesta xarxa junt amb el CATSalut o junt amb les persones que tenen
competència en l’àmbit de la salut, per a poder habilitar aquests telèfons, que no tan sols ens
atenguin a nosaltres com a municipi, sinó que és una situació generalitzada, no tan sols a
Catalunya sinó a tota Espanya, i que crec que l’atenció hauria de venir des d’aquí.
Després també el tema d’utilitzar fons de la Unió, que està molt bé, nosaltres a nivell municipal
ho hem assumit des dels nostres propis serveis, perquè som conscients de la necessitat,
perquè l’hem vist i perquè des de tots els àmbits, específicament de l’Àrea Social puc parlar i
després de fer aquest anàlisi, hem vist com realment necessitem aquest suport i aquest
increment de recursos en matèria de salut mental per a diferents col·lectius i des de
l’ajuntament ja ens hem posat en marxa a incrementar aquests recursos. Per exemple, hem de
posar en marxa ara mateix el projecte radars d’acompanyament i suport a gent gran per
treballar contra la soledat i també incrementar el seguiment i recolzament a persones
dependents que s’ha fet amb els serveis d’assistència domiciliària i també de manera
telefònica, tant durant la pandèmia com posteriorment. També en el serveis de recolzament a
joves i a infància, tant en risc, com des de les escoles o centre educatius, s’ha treballat en salut
emocional.
Nosaltres des del nostre servei PASSA i l’assessorament i la coordinació que tenim serveis
socials juntament amb les escoles i els instituts, també estem treballant tot aquest tema de la
salut emocional. Com he dit abans, també s’han fet els recolzaments telefònics, des de la
Diputació des d’altres organismes, i nosaltres també a nivell d’ajuntament hem intentat estar al
costat dels serveis i dels col·lectius que ho han necessitat.
Proposo des de l’ajuntament que continuem treballant en aquesta línea, línea sobretot de
prevenció. Aquí parlem del suïcidi, però molt abans del suïcidi ja veiem com la salut mental es
manifesta de moltes altres maneres. És un tema que ens preocupa des de l’àmbit social, ja dic
en tots els col·lectius, sobretot aquells que més han sigut afectats per la pandèmia, col·lectius
vulnerables. I bé, nosaltres anem en aquesta línea de treball, en incrementar recursos, que ja
ho estem fent. Estem ara començant a dialogar amb el CEDIAP amb el DAPSI, que es el
nostre servei d’atenció primerenca, perquè ja hem incrementat recursos econòmics però volem
per exemple millorar les instal·lacions en que es donen aquests serveis d’atenció primerenca;
també estem en diàleg amb el CESMA i amb Sant Joan de Déu que fa tot aquest treball amb
joventut i amb adults, i la nostra idea es seguir treballant en aquesta línea a nivell municipal. Si
podem comptar amb fons que vinguin de fora perfecte, però bé, farem a nivell municipal el que
podem, comptant sempre amb recursos supramunicipals, però tampoc podem adquirir un
compromís de segons quins serveis.
El Sr. Romero tanca el punt: Agrair als grups municipals, a l’equip de govern el vot a favor, i bé
estic d’acord amb tots i cadascun d’ells, i també amb la Sra. Sempere i amb l’equip de govern,
doncs agrair-los totes les iniciatives i tot el que esteu fent per part de l’equip de govern per
prevenir i tractar malalties i evitar un possible mal final, diguem. Llavors, si aquesta moció
serveix per detectar prevenir i tractar malalties mentals, i com no salvar alguna vida, doncs ens
donarem per satisfets, sense oblidar que hem de seguir lluitant i treballant en això.

Per això com bé es deia a la moció, els fons de cohesió europea seria per aprofitar part
d’aquests fons per incrementar tot el que és la prevenció de tot el tema de malaltia mental.
Vista la moció presentada pel grup municipal Cs, el text de la qual és el següent:
―El suïcidi és una dels grans tabús socials que existeixen i és un etern oblidat a les institucions
públiques, que a més es va difuminant i diluint a les estadístiques.
Actualment, les persones que decideixen acabar amb les seves vides són el doble de les que
moren en accidents de carretera; el suïcidi segueix sent la primera causa de mort externa al
nostre país.
Aquesta mort silenciada està tenint una tendència ascendent. Unes 3539 persones van morir
per suïcidi el 2018, augmentat el 9,8 % al 2019. Malgrat la dificultat que existeix per quantificar
aquest casos, ja que existeix una absència de registre específic de morts, sovint ens trobem
que es comptabilitzen com a accidents, quan hi ha una clara voluntat d’aquestes persones de
voler deixar de viure.
Després d’un any de distància social, limitacions de visites de familiars i amics, ja existeixen
diversos estudis que confirmen que s’han incrementat les taxes d’ansietat amb les restriccions
en les visites de familiars i la incertesa per al pronòstic de la malaltia. A més, han aparegut en
alguns pacients símptomes afectius i psicòtics relacionats amb els tractaments.
La situació actual, posa de manifest que durant els propers anys veurem les conseqüències de
la COVID-19 relacionades amb la salut mental durant l’estat d’alarma, l’aïllament i restriccions
de mobilitat respecte a la resta de pacients i professionals.
Aquest fatídic any està mostrant la pitjor cara de la salut mental, un augment de les patologies
en salut mental, l’empitjorament de patologies ja diagnosticades, esquizofrènies,TOC, augment
de consum d’estupefaents.
L’administració municipal té un paper fonamental en aquest tipus de situacions dins de l’encaix
de la salut mental, essent els serveis més propers, els més propicis per a la detecció d’aquest
tipus de situacions i els que més garanties donen per detectar i prevenir les conductes
suïcides.
A la Unió Europea s’han aprovat una sèrie de Fons Extraordinaris, entre els quals hi ha
ReactEU a nivell regional i local, per a combatre les conseqüències econòmiques, sanitàries i
socials de la COVID-19 per el període 2021-2023, amb efecte retroactiu des del març de 2020.
Catalunya rebrà de ReactEU 1706 milions d’euros d’aplicació a la Comunitat Autònoma i a les
Administracions Locals, afegint que els ajuntaments de tota Espanya rebran a més 1483
milions d’euros amb la mateixa finalitat per superar la situació actual, mitjançant projectes que
seran finançats al 100%, que podrien aplicar-se perfectament als casos de prevenció i ajuda
per evitar els suïcidis.
Per tot l’exposat anteriorment,
SOL·LICITO:
1. Que Montcada i Reixac es declari ciutat compromesa amb la Prevenció del suïcidi i
l’Atenció al supervivent i com a tal, s’il·lumini cada 10 de Setembre l’Ajuntament per visibilitzar
el dia internacional de la prevenció del suïcidi.
2. S’estudiï i presenti el finançament a través dels Fons Extraordinaris ReactEU de la Unió les
següents actuacions, per estar en l’àmbit dels seus objectius subvencionats:

- Creació d’una campanya de conscienciació, sensibilització, informació, formació i promoció
de la salut mental i erradicament dels estigmes socials en relació a la salut mental, involucrant i
formant a les entitats relacionades amb la salut mental a Montcada i Reixac.
- Una gran implicació als centres municipals (serveis socials, centres cívics...) on es
conscienciï tant a professionals com a entitats del sector amb plans específics de preservació i
assessorament per a persones amb problemes de salut mental i la col·laboració amb els
agents socials de la ciutat.
- Elaboració d’una campanya específica de prevenció de suïcidi que inclogui l’estudi i
implantació d’un programa específic, per sensibilitzar sobre la prevenció del suïcidi, el seu
entorn i desenvolupar activitats i continguts encaminats a la seva prevenció. En aquest context,
la creació d’un programa específic de sensibilitat en edats primerenques, per evitar el suïcidi
dels més joves.
- La habilitació d’un telèfon per a aquest tipus de situacions d’emergències les 24 hores de
tots el dies de l’any.
3. Que l’Ajuntament de Montcada i Reixac sol·liciti a la Generalitat de Catalunya, el
desenvolupament de les polítiques de salut mental i prevenció del suïcidi així com la formació
de personals especialitzat i l’aplicació dels mitjans necessaris en la seva prevenció, seguiment
i conscienciació de la societat, i el seu possible finançament a través dels Fons de la Unió (
ReactEU i Fons Social europeu 2021-2027)‖
El Ple acorda per unanimitat APROVAR la moció, amb el vot a favor dels 20 membres de la
Corporació municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
La Sra. Alcaldessa intervé: Disculpeu un segon hi hauria una altre moció presentada per el
Partit Socialista. El Sr. Egea li passarem la paraula per explicar el motiu pel qual retiren
aquesta moció, Sr. Egea.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, expressa: Com sabeu avui el nostre grup
municipal PSC-CP, presentava dues mocions.
Una s’ha retirat, va ser presentada amb motiu del 8 de març, del dia internacional dels drets de
les dones. Com hem dit al principi s’ha consensuat el manifest sobre aquest tema i ja ha estat
retirada.
La segona era una moció per la creació del dia de la cultura, cultura popular i arts de
Montcada, en un acte institucional i de reconeixement a les entitats. Aquesta ha estat retirada.
Ahir vam estar parlant amb portaveus tant de l’oposició com del govern i hem acordat treballarla, treballar-la entre totes les forces polítiques que estem al consistori per fer-la millor, més
consensuada i així ahir era una mica just per fer totes les aportacions i posar-nos d’acord,
perquè creiem que es una moció que ha de sortir endavant i així la deixem per al mes d’abril. I
tan sols era això.
8. PRECS I PREGUNTES
8.1. De la Sra. del Pino:
Jo volia preguntar, en aquest cas, en relació al pròxim 17 de desembre de 2021, entra en vigor
la transposició de la directiva 2019/1937, coneguda com a Directiva Whistleblowing, relativa als
canals de denuncia, tant interns com externs, de que ha de dotar-se tota aquella empresa o
administració de més de 50 treballadors, en la que s’habiliti un canal per a la recollida, en
aquest cas, per tramitar les denuncies internes dintre de la pròpia empresa, així com dels
externs, que tinguin la via per a gestionar.
Volem saber si tenen previst alguna cosa en l’Ajuntament per al compliment d'aquesta
Directiva. Res més.

8.2. Del Sr. Iruela:
La meva pregunta anava pel Sr. Garrido. Des de que hem fet la cessió del tributs a la
Diputació, voldria saber, perquè hem recollit alguna queixa de la ciutadania, si hi ha alguna
mena de control establert per controlar aquesta recaptació o aquest funcionament de
recaptació dels tributs per part de la Diputació.
La Sra. Alcaldessa expressa.
Donarem resposta per escrit. Aprofito per recordar a qui ens estigui seguint, que totes les
respostes es pengen en la pàgina de Transparència, per si tenen curiositat.
Per últim, dir que aquí s’acaba la sessió plenària d’avui. Únicament afegir que avui era el
primer ple que anàvem a fer la lectura de les preguntes que ens han fet arribar a través del
portal Montcada Participa algunes entitats i alguns veïns i veïnes. Vam habilitar aquest canal,
perquè això s’està allargant massa i enyorem una mica aquest contacte amb els veïns i veïnes
que venien a la sala, que ens poguessin traslladar les seves inquietuds i preguntes de les
seves problemàtiques concretes, i hem habilitat aquest canal, des de Montcada participa, que
està a la pàgina web. Però sentint-ho molt, el circuit ens ha fallat per ser el primer dia, i no
podrem donar lectura d’aquestes preguntes.
Demano disculpes a les entitats i persones que ens han fet arribar aquestes preguntes i
agafem el compromís de, en el ple del mes d’abril, donar lectura a aquestes preguntes, més
les que arribin al llarg d’aquest mes. Recordo, qualsevol veí o veïna que vulgui fer arribar
alguna pregunta concreta per al ple, ho podrà fer des de la pàgina web de l’Ajuntament, a la
pàgina web Montcada participa.
Sense més assumptes a tractar, a un quart de nou del vespre, l'alcaldessa presidenta aixeca la
sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA GENERAL

Sra. Laura Campos Ferrer

Sra. Maria José López Pallarés

